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Úvod 

Spravodajské príbehy sú v dnešnej dobe bežným kanálom, cez ktorý sa dozvedáme o dianí 
vo svete. Či už sú to aktuálne udalosti, alebo dlhodobejšie rezonujúce témy, každá vypuste-
ná informácia má potenciál nabaľovať na seba ďalšie súvislosti a komentáre a spravodajský 
príbeh sa teda môže odvíjať, či už na osi časovej, alebo kauzálnej. 

Cieľom našej práce je vyvinúť automatizovaný systém na extrakciu príbehov zo spra-
vodajských článkov bežne dostupných na webe. Kľúčovou otázkou, ktorú musíme v súvis-
losti s týmto cieľom riešiť, je samotná reprezentácia príbehu. Pre ľudské čitateľa sa táto úloha 
môže javiť triviálna, človek má k dispozícii rozsiahly aparát skúseností a znalostí, ktoré mu 
umožňujú vytvárať nad článkami generalizácie. Takéto generalizácie je náročné strojovo 
opísať, preto je potrebné nájsť reprezentáciu príbehu, ktorá by bola stroju bližšia a zároveň 
by opisovala príbeh spôsobom, ktorý je možné interpretovať vhodne pre ľudského používa-
teľa. 

Ďalšiu výzvu predstavuje dynamická povaha spravodajských príbehov, pretože našim 
cieľom je identifikovať a sledovať príbehy v reálnom čase. Potrebujeme teda reagovať na 
nové, alebo zmenené články, lebo s novými informáciami sa môže postupne posúvať aj za-
meranie príbehu a do popredia sa môžu dostať nové skutočnosti, alebo články, ktoré je po-
trebné náležite zapracovať do celkového obrazu. Na tento účel využívame sadu agentov, 
modelovaných na základe včiel medonosných.  

Myšlienka pohľadu na spoločenstvo sociálneho hmyzu nie je nová, zaoberali sa ňou 
napríklad Lemmens a Memari (Lemmens 2008; Memari 2009). V našej práci využívame 
sociálny hmyz ako agentov prehľadávajúcich a analyzujúcich priestor článkov na webe. Kaž-
dý z agentov je schopný sledovať určitý aspekt príbehu, avšak žiaden z agentov nemá celkový 
prehľad o situácii. Na základe mechanizmov koordinácie odpozorovaných z prírody si agenty 
odovzdávajú informácie o zaujímavých aspektoch príbehov, následne ich podrobnejšie štu-
dujú a naopak časti príbehov, ktoré sa javia nezaujímavé agenti postupne vypúšťajú a ďalej 
sa nimi nezaoberajú. Takýmto spôsobom články analyzujeme a hľadáme prepojenia medzi 
článkami, ktoré pojednávajú o podobných skutočnostiach. Výhodou tohto prístupu je jeho 
flexibilita a dynamika. V prípade, že do prehľadávanej sady článkov pribudnú ďalšie, je mož-
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né jednoducho preskúmať ich podobnosť s článkami, ktoré sme už analyzovali  a zapracovať 
ich do aktuálnej sady. Výsledkom činnosti agentov je štruktúra zachytávajúca prepojenia 
medzi článkami, ktorú reprezentujeme grafom. Prepojenia medzi článkami je možné následne 
ďalej analyzovať pomocou grafových algoritmov a extrahovať informácie o aktuálnych spra-
vodajských príbehoch. 

1. Metodológia 

Problematika identifikácie a sledovania spravodajských príbehov na webe nie je nová. 
Existuje mnoho prístupov, ktoré sa tejto téme venujú. Prvou z možností je využitie zhluko-
vacích metód. Tie sa snažia zoskupiť články podľa vopred určeného princípu do skupín, ktoré 
zdieľajú určité spoločné črty tak, aby sa minimalizovali rozdiely medzi článkami v rámci 
jednej skupiny a maximalizovali rozdiely medzi článkami z rôznych skupín. Zástupcom zhlu-
kovacích metód vhodných na identifikáciu spravodajských príbehov je napríklad inkremen-
tálna verzia algoritmu k-means (Vadrevu 2011). Ďalší prístup, ktorý využíva zhlukovanie 
dokumentov, predstavil Cheng. Tento prístup aglomeratívne zhlukuje dokumenty na základe 
ich tematickej príslušnosti. Parametre zhlukovania sú stanovené pomocou prístupu tzv. simu-
lovaného žíhania (Cheng 2012). Odlišný prístup tiež založený na zhlukovaní ponúka Mori, 
ktorý konštruuje graf dokumentov na základe porovnávania častých výrazov v týchto doku-
mentoch. Následne sú príbehy z grafu extrahované pomocou grafového algoritmu (Mori, 
2006). 

Druhou skupinou metód na extrakciu tém z dokumentov sú pravdepodobnostné prístu-
py, ktoré sa pozerajú na dokument ako na súbor tém. Každá z tém má priradenú určitú váhu, 
ktorá reprezentuje mieru istoty, že táto téma je relevantná pre príslušný dokument. Hlavní 
zástupcovia tohto typu modelovania tém sú Pravdepodobnostná latentná sémantická analýza 
(PLSA), ktorú využívajú Kong a Lee na extrakciu tém z nahovorených dokumentov (Kong 
2006), alebo Latentná dirichletova alokácia (LDA), ktorú využíva Brants na segmentáciu 
dokumentov na základe tém, o ktorých pojednávajú ich jednotlivé časti (Brants 2002). Ďal-
šou veľkou skupinou prístupov na identifikáciu a sledovanie tém sú prístupy založené na 
kľúčových slovách, ktorých cieľom je identifikovať výrazy relevantné pre jednotlivé doku-
menty, na základe porovnávania týchto výrazov zadefinovať jednotlivé témy a následne 
tieto témy priradiť dokumentom. Predstaviteľmi tohto prístupu sú napríklad metódy založe-
né na miere Term Frequency – Inverse Document Frequency, ktoré navrhol Lee (Lee 2008). 
Automatizovanou extrakciou kľúčových slov sa zaoberá aj Bohne, ktorý využíva štatistické 
vlastnosti textu. Na základe Helmholtzovho princípu sleduje odchýlky výskytu jednotlivých 
výrazov od hodnôt, ktoré zodpovedajú výskytom v náhodne zostavenom dokumente a týmto 
spôsobom identifikuje význačnévýrazy (Bohne 2011). 

Nevýhodou aplikácie uvedených prístupov na oblasť spravodajských článkov získaných 
z webu je fakt, že každý z týchto prístupov si vyžaduje určitú formu predspracovania dát, 
alebo inú informáciu definujúcu spracovávanú dátovú sadu, ktorá musí byť vopred známa. 
Avšak našou snahou je vyvinúť algoritmus, ktorý by bol schopný spracovať akékoľvek spra-
vodajské články z webu za pochodu, bez toho, aby sme vopred mali k dispozícii informáciu 
o ich počte, alebo o očakávanej tematickej štruktúre cieľového priestoru. Preto využívame 
sadu samostatných agentov, modelovaných na základe správania sa včiel medonosných pri 
zbere potravy v prírode. 

V našej práci využívame model tzv. Metafory včelieho úľa (Návrat 2006), ktorá je po-
stavená na modeli Artificial Bee Colony (Karaboga 2005; Karaboga 2007). Každý z agen-
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tov je modelovaný ako jedna samostatná včela, ktorá sa nezávisle od ostatných snaží nájsť 
vhodný zdroj potravy. V prípade, že sa včele podarí takýto zdroj nájsť, môže sa rozhodnúť, 
že o tom podá správu ostatným včelám prostredníctvom včelieho tanca. Čím je sledovaný 
zdroj potravy kvalitnejší, tým viac včiel ho bude propagovať a tým je aj väčšia šanca, že 
preň naverbujú ďalšie včely. V prípade, že zdroj nie je dostatočne kvalitný, včela sa ho môže 
rozhodnúť opustiť a vybrať si iný zdroj, pričom pravdepodobnosť, že si včela zvolí daný 
zdroj závisí od miery jeho propagácie. Takýmto spôsobom sa včely koordinujú bez toho, aby 
existoval centrálny prehľad jednotlivých zdrojov potravy, alebo akákoľvek globálna infor-
mácia o ich kvalite. Činnosť včiel je výsledkom tzv. rojovej inteligencie a hoci sa navonok 
javí, že roj má prehľad o kvalite zdrojov a cielene si vyberá tie najlepšie, žiaden z agentov 
sám o sebe takúto informáciu nenesie. 

Táto vlastnosť agentov koordinovaných na základe metafory včelieho úľa je pre nás 
dôležitá, pretože nám umožňuje sledovať jednotlivé aspekty príbehov samostatne, bez toho, 
aby ktorýkoľvek z agentov niesol kompletnú informáciu o príbehovej štruktúre. Prenesené 
do praxe to znamená, že každý z agentov sleduje určitý výraz spätý s príbehom, ktorý nazý-
vame príbehové slovo. Príbehové slovo predstavuje výraz relevantný k spravodajskému prí-
behu, podobne ako tradičné kľúčové slová. Na rozdiel od kľúčových slov sa však príbehové 
slová neviažu k jednotlivým dokumentom, ale k príbehom, ktoré dokumenty popisujú, pri-
čom nevyžadujeme, aby jednotlivé príbehové slová boli zároveň aj kľúčovými slovami kaž-
dého dokumentu, ktorý sa viaže k popisovaným príbehom. Agentyteda sledujú, ktoré články 
je možné prepojiť na základe určitých príbehových slov a budujú tak sieť vzájomných pre-
pojení medzi článkami a príbehovými slovami. Pomocou mechanizmu tancovania si odo-
vzdávajú informácie o kvalite príbehových slov. Kvalitné príbehové slovo je pre nás také, 
ktoré sa v článkoch často vyskytuje a slúži ako dobrý ukazovateľ toho, či články spolu súvi-
sia. Aby sme znížili pravdepodobnosť nesprávnej identifikácie súvislostí medzi článkami, 
sledujeme okrem pôvodných príbehových slov v článkoch aj výskyt ich synoným a príbuz-
ných výrazov, ktoré predstavujú ich zovšeobecnenie (hypernymá) a špecializáciu (hypony-
má) za pomoci ontológie Wordnet (Miller 1995). Ak však príbehové slovo kvalitné nie je, 
nepopisuje  žiadne prepojenia medzi článkami, agenty sa môžu rozhodnúť toto slovo opus-
tiť a zvoliť si iné príbehové slovo z množiny propagovaných slov, alebo náhodne. V prípa-
de náhodnej voľby ohraničujeme výber nového kandidáta na príbehové slovo, na podstatné 
meno v názve, alebo v prvom odseku aktuálne sledovaného článku, lebo sa predpokladá, že 
tieto výrazy článok určitým spôsobom reprezentujú. Podstatné mená identifikujeme pomo-
cou algoritmu Stanford POS Tagger (Toutanova 2003). 

Výsledný graf článkov následne analyzujeme pomocou Louvainovho algoritmu na hľa-
danie komunít (Blondel 2008), ktorý nám umožňuje rozdeliť graf článkov na podskupiny 
tak, aby sme minimalizovali počet prepojení medzi článkami v rôznych skupinách a zároveň 
maximalizovali počet prepojení medzi článkami v rámci rovnakých skupín. Tieto podskupi-
ny predstavujú jednotlivé spravodajské príbehy, ktorých získanie bolo našim cieľom. Zvo-
lená reprezentácia spravodajských príbehov sa teda rámcovo podobá na reprezentáciu prí-
behu využívanú pri zhlukovacích algoritmoch. 

2. Výsledky 

Popísaný algoritmus bol implementovaný a overený v dvoch fázach. Prvou fázou bola 
implementácia agentového podsystému a overenie schopnosti algoritmu získať relevantné 
príbehové slová, ktoré dostatočne reprezentujú aktuálne sa odvíjajúce spravodajské príbehy. 
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Funkčnosť algoritmu bola overovaná počas deviatich dní v období 4. – 12. 8. 2012. Každý 
deň bolo spustených 100 iterácii so 100 agentmi, čo predstavuje pomerne krátky beh s dĺžkou 
do 20 minút. Výsledky experimentov, ktoré sú podrobne popísané a interpretované v prísluš-
ných publikáciách (Návrat 2012; Sabo 2013), ukázali, že algoritmus je schopný extrahovať 
relevantné príbehové slová. Extrahovaných bolo 289 osobitných príbehových slov, ktoré 
boli následne zoradené zostupne podľa frekvencie ich priradenia jednotlivým článkom. Po 
podrobnejšej analýze získaných príbehových slov bolo zrejmé, že najfrekventovanejšie prí-
behové slová predstavujú výrazy relevantné pre aktuálne spravodajské príbehy, ako „Syria“, 
„Euro“, „Apple“, „Egypt“ a „Afghan“. Na nižších pozíciách sa nachádzali aj všeobecné vý-
razy, pre ktoré nebolo zrejmé, ku ktorému spravodajskému príbehu náležia, avšak toto bolo 
špecifické predovšetkým pre zriedkavo identifikované výrazy, čo je vzhľadom na stochas-
tickú povahu využitého algoritmu v podstate očakávaným výsledkom. 

V druhej fáze našej práce bola implementovaná grafová reprezentácia získaných údajov 
a následná extrakcia spravodajských tém. Zároveň bol algoritmus uspôsobený na kontinuálny 
beh. Pri experimentovaní však z praktických dôvodov bol každý beh algoritmu zostavený 
tak, aby nepresiahol 24 hodín a bolo možné jasne odlíšiť výsledky získané v priebehu jed-
notlivých dní a porovnať ich s aktuálnym spravodajstvom z daného dňa. Cieľom experimen-
tov v druhej fáze bolo overiť presnosť identifikácie aktuálnych spravodajských príbehov. 
Za týmto účelom bola vykonaná sada experimentov (Návrat 2013), počas ktorých sme zo-
zbierali a analyzovali prepojenia medzi článkami a zo získanej grafovej štruktúry sme ná-
sledne extrahovali spravodajské príbehy. Takto sme získali 11 príbehov, ktoré boli následne 
manuálne označené názvom podľa obsahu článkov, ktoré algoritmus do príbehu zahrnul. 
Zároveň bol každému článku nezávisle ručne priradený príbeh na základe analýzy jeho obsa-
hu, bez ohľadu na to, či a aký príbeh bol danému článku priradený algoritmicky. Následne 
bolo algoritmické priradenie príbehov konfrontované s manuálnym, aby sa vyhodnotila 
presnosť algoritmického priradenia. Na základe dosiahnutých výsledkov konštatujeme, že 
v priemere dosiahol algoritmus presnosť identifikácie príbehu na 75.56 %,  pričom presnosť 
značne kolísala v závislosti od popularity a špecifickosti spravodajského príbehu. Najvyššiu 
presnosť sme dosiahli pri príbehu o bostonskom bombovom útoku počas maratónu (96,88 %) 
a najmenej presná bola identifikácia príbehu o zemetrasení v Iráne (18,92 %), kedy došlo 
k zmiešaniu rôznych správ o prírodných nešťastiach v regióne a charakter spravodajského 
príbehu bol tak  značne narušený. Zároveň však treba dodať, že tento prípad bol ojedinelý. 
U druhého najnepresnejšie identifikovaného príbehu, ktorým boli reformy zákonov o držaní 
zbraní v USA, sme už dosiahli presnosť 55,10 %. 

3. Diskusia 

Vykonané experimenty preukázali, že náš pôvodný zámer realizovať automatizovaný 
systém pre získavanie spravodajských príbehov zo spravodajských článkov na webe sa nám 
podarilo naplniť. Výhodou nášho prístupu pomocou multiagentového systému koordinova-
ného na základe správania sa sociálneho hmyzu je predovšetkým jeho flexibilita. Na rozdiel 
do štandardných prístupov k detekcii a sledovaniu tém náš prístup nevyžaduje predspraco-
vanie údajov a je ho možné aplikovať aj na sadu článkov, ktorá nie je na začiatku pevne 
zadefinovaná a za behu sa môže meniť. Táto vlastnosť je v oblasti spravodajských článkov 
získavaných z webu kľúčová, pretože články na webe neustále pribúdajú, menia sa a s nimi 
sa mení aj charakter príbehov, ktoré tieto články popisujú. 
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Nevýhodou nášho prístupu je fakt, že sa musíme uspokojiť so zjednodušenou reprezen-
táciou spravodajských príbehov založenou na osobitnom sledovaní jednotlivých príbehových 
slov. Samostatné agenty teda nemajú informácie o globálnej príbehovej štruktúre a túto mu-
síme následne dodatočne extrahovať pomocou grafových algoritmov. Tu nám však pomáha 
voľba Louvainovho algoritmu na extrakciu komunít z grafu. Po prvotnom spustení tohto 
algoritmu získavame priradenie každého článku do určitej kategórie a všetky ďalšie nové 
články môžeme do príslušných kategórií zaraďovať automaticky. Louvainov algoritmus teda 
nie je potrebné spúšťať po každom pridaní nového článku, stačí len vtedy, keď chceme 
aktualizovať výslednú sadu príbehov, čo znamená časový interval rádovo desiatok minút, 
až jednotiek hodín. Z výpočtového hľadiska to nepredstavuje náročný problém. 

Záver 

Sociálnym hmyzom inšpirované algoritmy predstavujú rozsiahlu triedu algoritmov so 
širokým spektrom uplatnenia. V našej práci sa zaoberáme získavaním prehľadu o aktuálnom 
spravodajskom dianí vo svete za využitia vzorcov správania odpozorovaných od včiel me-
donosných, ktoré komunikujú pri zbere potravy tancom. Využitie modelu správania sa sociál-
neho hmyzu zhmotneného v metafore včelieho úľa prináša výhody v oblasti flexibility algo-
ritmu, lebo nevyžaduje žiadne predspracovanie, ani predchádzajúce informácie o dátovej 
sade, ktorú budeme analyzovať a zároveň nám umožňuje pokrývať dynamickú sadu článkov, 
ktorá sa za behu mení, alebo rozširuje. 

Charakter predstaveného algoritmu je zatiaľ experimentálny a preto by sme sa v ďalšej 
fáze našej práce chceli zaoberať predovšetkým rigoróznejšou kvantifikáciou jeho vlastností, 
pretože ide o stochastický algoritmus využívajúci rojovú inteligenciu a určité aspekty jeho 
behu sú teda podriadené náhode. Zároveň sa v spolupráci venujeme aj rozpracovaniu metód 
vizualizácie a interpretácie výsledkov algoritmu spôsobom vhodným pre ľudského používa-
teľa, čo smeruje k nasadeniu plného systému vhodného pre používateľov a overenie funk-
čnosti navrhnutého mechanizmu v praxi. 

 

Poznámka: Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu APVV-
0208-10 s názvom: TraDiCe – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc 
 s podporou personalizovaných služieb a využitím sociálnych sietí. 
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Resumé 

SLEDOVANIE A VIZUALIZÁCIA PRÍBEHOV NA WEBE POMOCOU 
PRÍSTUPU INŠPIROVANÉHO SOCIÁLNYM HMYZOM 

Štefan Sabo 

V našej práci sa zaoberáme identifikáciou a získavaním tém zo spravodajských článkov na webe po-
mocou multiagentového systému inšpirovaného sociálnym hmyzom. Cieľom je získať prehľad o aktuálnom 
dianí, udalostiach vo svete na základe analýzy článkov verejne dostupných na spravodajských portá-
loch. Hlavnú výzvu predstavuje dynamická povaha informácií získaných z webu, pretože s meniacou 
sa množinou článkov sa mení aj príbehová štruktúra. Príbehy sa vyvíjajú a do popredia sa dostávajú 
nové výrazy spojené s príbehmi. Aby sme boli schopní tieto zmeny sledovať, využívame multiagen-
tový systém inšpirovaný sociálnym hmyzom, ktorý využíva mechanizmus koordinácie modelovaný 
na základe správania sa včiel medonosných pri zbere potravy v prírode. Jednotlivé agenty sa pohybujú 
webovým priestorom a navštevujú spravodajské články, pričom sa snažia identifikovať ich spoločné 
črty a prepájať články, ktoré tieto črty zdieľajú. Výsledkom je dynamický prehľad aktuálnych spravo-
dajských príbehov, pričom každý príbeh pozostáva z jednotlivých článkov a príslušných identifikova-
ných príbehových slov. Tieto príbehy vieme priebežne aktualizovať a dopĺňať k nim nové články. 
Hlavným prínosom tohto prístupu sú jeho dynamické vlastnosti a flexibilita, pretože nevyžaduje tré-
ningovú množinu, ani učiteľa a je možné aplikovať ho za behu, bez predchádzajúcej znalosti množiny 
dostupných článkov. 

Summary 

TRACKING AND VISUALIZATION OF STORIES ON THE WEB UTILIZING 
SOCIAL INSECT INSPIRED APPROACH 

Štefan Sabo 

In our work we are dealing with identification and extraction of topics from news articles on the Web, 
utilizing multi-agent system inspired by social insect. Our goal is to acquire an overview of current 
events around the world through analysis of articles publicly accessible on the online news portals. 
The main challenge lies in the dynamic nature of information obtained from the Web, as the story struc-
ture changes with variations in the set of articles, stories may develop and new story related terms 
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may come forward. In order to be able to track these changes, we utilize a multi-agent system inspired 
by the social insect that implements a mechanism of coordination modeled on the basis of behavior of 
honey bees when foraging for food. Individual agents move in the web space and visit the news stories, 
while attempting to identify common traits of articles and subsequently connecting the articles, that 
share these traits. The result is a dynamic overview of current news stories. Every story consists of  
a set of news articles and relevant story words and we are able to update these sets on the fly, adding 
new articles and story words, as the stories develop.The main contributions of this approach are its 
dynamic properties and flexibility, as it requires no prior training set or supervisor in order to train the 
model. It is also possible to apply the approach on the fly, without previous knowledge of the availab-
le articles. 


