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Abstrakt
Cieľom tejto práce je vytvorenie rozsiahlej dátovej sady pre rozpoznanie štruktúry roz-
právania metódou crowdsourcingu. Pre tento účel bolo nutné vytvoriť webové rozhranie
umožňujúce anotáciu dátovej sady filmov užívateľmi. Anotovanie dát získaných z filmovej
databázy IMDb v aplikácii je založené na troch odlišných typoch anotácie. Užívatelia va-
lidujú výpočet podobností obsahov filmov modelom Sentence-BERT, extrakciu kľúčových
slov z obsahov filmov modelom RAKE a predpočítané podobnosti filmov na základe ich kľú-
čových slov. Gamifikácia užívateľov je postavená na priradzovaní bodov a s nimi spojenými
odznakmi, úspechoch a rebríčku najúspešnejších užívateľov.

Abstract
Goal of this work is creation of extensive dataset for recognition of narrative structure
by crowdsourcing method. For this purpose, it was necessary to create a web interface
which offers dataset of films for user annotation. The annotation of data gained from IMDb
database is established on three different types of annotation. Users validate similarity
of movies based on computation done by Sentence-BERT, extraction of keywords from
movie plots done by RAKE and precomputed similarity between movies based on their
keywords. User’s gamification is based on points assignment, which are related with badges,
achievements accomplishment and leader board of most successful users.
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Kapitola 1

Úvod

V súčasnej dobe existuje veľa rôznych spôsobov, ktoré sa zameriavajú na určovanie sé-
mantickej príbuznosti textov. Takúto podobnosť medzi dvoma textami je napríklad možné
vypočítať pomocou jaccardového indexu. Tento spôsob určuje podobnosť zjednotením spo-
ločných slov v texte. Na výpočet takejto podobnosti je možné použiť aj kosínusovú podob-
nosť. Táto podobnosť je daná uhlom medzi vektormi skúmaných viet. V poslednej dobe
sú ale viac využívané metódy hĺbkového učenia. Medzi hlavný objekt záujmu týchto metód
patrí zachytávanie a reprezentácie významu textu. Tieto metódy zatiaľ ale nie sú dostatočne
účinné pre výpočet niektorých úloh ako napríklad „pochopenie“ hlavných dejových línii.

Spomínané dejové línie je možné určovať z množstva rôznych zdrojov ako napríklad
knižné diela, novinové články alebo filmové diela, . . . Veľmi vhodným kandidátom z tejto
množiny sú práve filmové diela. Dôvodom je dej filmov, ktorý v nich častokrát tvorí ich
hlavnú podstatu.

Doposiaľ sa tomuto problému venovalo niekoľko vedeckých publikácii, ktoré použili roz-
ličné spôsoby na výpočet takejto podobnosti. Jedným z príkladov je pokus vytvorenie data-
setu podobných filmov na základne podobností filmových prerábok [9]. Tento prístup však
nedokáže odhaliť vyššie spomínané netriviálne väzby, pretože filmy majú takmer identické
postavy a príbehy.

Príbehy často obsahujú aj netriviálne vzťahy medzi postavami a komplikované dejové
línie. Napriek tomuto faktu je ľudský mozog po chvíľke zamyslenia neraz schopný nájsť
takýto netriviálny vzťah takisto medzi filmami navzájom. Na základe tohto faktu je do roz-
hodovania podobností dvoch filmov vhodné zaradiť ľudský faktor.

Väčšina práci využíva platené porovnávanie filmov skupinami ľudí. Cieľom tejto práce
je zvoliť iný prístup pre porovnávanie väzieb. Zámerom je za pomoci ľudí vytvoriť pravé
taký dataset filmov, ktoré medzi sebou majú netriviálne väzby. Hlavným zameraním tejto
práce sú dva zvolené prístupy k porovnávanie príbehov.

Prvým je porovnanie väzieb na základe kľúčových slov daných filmov. Filmy zdieľajúce
viacero kľúčových slov majú potenciál obsahovať rovnaké väzby. Problémom kľúčových slov
môže byť ich rozdielny charakter. Filmy často obsahujú kľúčové slová popisujúce externé
charakteristiky. Príkladom sú vizuálne aspekty alebo rozširujúce údaje o filme. Vhodnými
kľúčovými slovami sú naopak slova zachytávajúce dej.

Druhým spôsobom je porovnanie filmov na základe ich obsahov. Čím viac sa dané ob-
sahy prekrývajú, tým väčšia je pravdepodobnosť, že dané filmy sú si podobné. Pre výpočet
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takejto podobnosti obsahov bola v práci použitá metóda hĺbkového učenia. Výpočet pre-
bieha pomocou Sentence-BERT1, ktorý je modifikáciou modelu BERT2.

Porovnávanie filmov užívateľmi musí prebiehať čo najpohodlnejšie a preto sa uskutoč-
ňuje pomocou webovej aplikácie. Motiváciu ľudí tvorí možnosť porovnať svoje schopnosti
určením takýchto podobnosti lepšie ako ostatní ľudia. Užívatelia za odhalenie netriviálnych
väzieb získajú body, ktoré ich posunú v tabuľke obsahujúcej skóre ostatných užívateľov.

Nasledujúca kapitola 2 popisuje spôsob získavania dát od užívateľov crowdsourcingovou
metódou a ohodnocovanie užívateľovej práce - gamifikáciu. Zameriava sa na jej podstatu
a objasňuje prečo sú užívatelia touto cestou ochotní prispievať k chodu aplikácie a zberu dát.
Kapitola 3 popisuje spôsob výpočtu podobností obsahov pomocou modelu Sentence-BERT
a uvádza porovnanie tohto modelu s ostatnými dostupnými modelmi. Kapitola 4 popi-
suje extrakciu kľúčových slov z textu algoritmom RAKE3 a jeho porovnanie s algoritmom
TextRank 4.1. Kapitola 5 popisuje dataset filmov, ktorý aplikácia používa a taktiež uvádza
spôsob predspracovania týchto dát pred ich vložením do databázy aplikácie 5.1. Nasledujúca
kapitola 6 popisuje návrh aplikácie spolu s jej základnou schémou. Nadväzujúca kapitola 7
popisuje implementačné zaujímavosti, zvolené technológie a spôsob akým sa implementá-
cia jednotlivých častí aplikácie prispôsobila zvoleným architektúram. Kapitola 8 popisuje
a vyhodnocuje dáta nazbierané aplikáciou a porovnáva ich s existujúcimi datasetmi. V ne-
poslednom rade kapitola 9 zhodnocuje úspešnosť riešenia práce a jej možné rozšírenia pri
ďalšom vývoji. Výsledná implementácia aplikácie je následne dostupná na tomto odkaze4.

1Sentence-BERT – sentence-bidirectional encoder representations from transformers
2BERT – bidirectional encoder representations from transformers
3RAKE – rapid automatic keyword extraction
4https://annotation-game.firebaseapp.com
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Kapitola 2

Crowdsourcingová tvorba datasetu

Táto kapitola popisuje crowdsoucing ako jednu z novších technológii pre získavanie dát
od užívateľov. Popisuje základ tejto metódy a spôsob akým bude využitá pri tvorbe vý-
slednej dátovej sady. Uvádza základný rozdiel oproti outsourcingu spolu s jeho výhodami
a rizikami.

2.1 Základné princípy crowdsourcingu
Slovo crowdsourcing pozostáva zo slova crowd, ktoré je možné reprezentovať ako dav, alebo
skupiny ľudí. Presnejšie sa v tomto prípade jedna o skupinu ľudí, ktorí sa podieľajú na spo-
ločnej činnosti. Druhým slovo je slovo sourcing, ktoré odkazuje na činnosť pri ktorej sa
vytvára určitý prúd produktov alebo služieb [16].

Crowdsourcing je dnešnou novodobou reprezentáciou outsourcingu. Podobne ako pri
outsourcingu sa snaží prácu preniesť na iný subjekt, konkrétne na viacero subjektov viz.
obrázok 2.1 [16]. Za ustálenú definíciu je možné považovať Howeho definíciu, ktorý crowd-
sourcing určuje ako akt pri ktorom je práca jedného človeka, typicky zamestnanca prenesená
na neurčitú skupinu ľudí [34].

Na rozdiel od outsourcingu, ktorý sa snaží preniesť prácu na subjekt, ktorý rovnakú
prácu dokáže vykonať za menšiu cenu. Crowdsoucing má snahu túto prácu preniesť na ľudí
za účelom vykonania tejto práce za minimálne alebo žiadne náklady. Podstatným faktorom
je taktiež subjektívny pohľad užívateľa/zamestnanca, ktorý danú úlohu vykonáva. Pri rie-
šení problému davom dostávame niekoľko subjektívnych riešení problému, za predpokladu,
že sa nejedná o fixnú odpoveď. Tvorba dátovej sady, ktorá je založená na rozpoznávaní
štruktúr príbehov potrebuje práve takýto typ dát.

2.2 Výhody crowdsourcingu
Táto časť sa zaoberá hlavnými výhodami crowdsourcingu. Uvedené výhody sa ale môžu líšiť
na základe úlohy pre ktorú je crowdsoucing použitý. Nasledujúce podkapitoly rozoberajú
výhody jeho použitia pri tvorbe dátovej sady.

2.2.1 Cena

Rôzne úlohy na ktoré je crowdsoucing aplikovaný taktiež ovplyvňujú jeho cenu. Táto cena
sa môže začínať na mikro poplatkoch až po poplatky pohybujúce sa v miliónoch korún.
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Obr. 2.1: Znázornenie rozdielného princípu fungovania outsourcingu a crowdsourcingu. Pre-
vzaté a preložené z [16].

Prevažne sa však jedná o nízko nákladové riešenie. Hlavnú skupinu ľudí tvoria väčšinou
študenti, čerství absolventi, vedci alebo aj jednotlivci ktorí si chcú overiť svoje schopnosti
v rôznych odvetviach [34]. Väčšinou je crowdsoucing ohodnotený pomerne nízko avšak ne-
platí, že sa jedná o čisto dobrovoľnícku činnosť. Veľa autorov poukazuje na fakt, že veľká
časť crowdsourcingových projektov využíva nefinančné stimuly v podobe zvyšovania ega,
uznania medzi kolegami, alebo signalizáciu schopností okoliu [17, 19].

2.2.2 Kvalita výstupných dát

Výsledné výstupné dáta sú rovnako ako spomínaná cena ovplyvnené typom úloh. Pri tvorbe
dátovej sady sú kladené otázky, ktoré nemajú jednoznačnú odpoveď. Tento fakt značí, že
výstupné odpovede davu budú taktiež nie jednoznačné. Rozmanitosť odpovedí sa preto
musí brať do úvahy a musí byť v konečnom dôsledku vyhodnotená. Výsledná kvalita dát
je priamo úmerná kvalite a originalite užívateľskej skupiny [34]. Vyhodnocovaním odpovedí
sa bude zaoberať kapitola 8.

2.2.3 Riziká

Prenesenie riešenia problém na dav ľudí so sebou prináša určite riziká. Medzi hlavné prob-
lémy, ktoré môžu nastať patrí:

∙ nedostatok získaných dát,

∙ nekvalitné dáta,
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∙ neplatné dáta

Spomínaný nedostatok dát môže nastať v dvoch prípadoch. Prvým z nich je situácia
v ktorej aplikácia pre získanie týchto dát užívateľsky nezaujímavá a užívatelia jej nie sú
ochotní venovať svoj čas. Rovnako ako výzor aplikácie, môže užívateľov odradiť taktiež typ
riešeného problému. Druhou situáciou je nedostatok užívateľov spojený s nedostatočným
dosahom aplikácie. Táto situácia môže taktiež priamo úmerne súvisieť s riešeným problé-
mom. Príliš komplexný alebo príliš špecifický problém má obmedzenú užívateľskú základňu
schopnú poskytnúť platné dáta. Komplexné problémy si taktiež môžu vyžadovať zmenu
gamifikácie užívateľov. Spôsoby gamifikácie budú upresnené v kapitole 2.4. Neplatné dáta
môže aplikácia vyprodukovať ak niektorý z užívateľov cielene zavedie do aplikácie „nezmy-
selné“ dáta. Príkladom môže byť anotovanie dát s cieľom nesprávnej anotácie.

2.3 Zhodnotenie
Crowdsourcing so všetkými uvedenými rizikami, jeho cenou a kvalitou dát, ktoré dokáže
vyprodukovať presne vyhovuje problému riešenému v tejto práci. Tvorba rozsiahleho data-
setu si vyžaduje anotovanie čo najväčšieho možného množstva dát, ktoré je crowdsourcing
schopný vytvoriť.

2.4 Gamifikácia užívateľov
Crowsourcing môže byť použitý na riešenie dvoch typov problémov a to jednoduchých
a komplexných [34]. Tvorba dátovej sady si vyžaduje riešenie netriviálnych problémov. Náj-
denie riešení takýchto neľahkých problémov si vyžaduje adekvátnu časovú investíciu. Väčšia
časová investícia súvisí s ochotou užívateľov venovať svoj čas riešeniu spomínaných prob-
lémov. Motiváciou pre takúto činnosť môže byť obojstranne výhodná činnosť. Gamifikácia
sa zameriava práve na postupy pomocou ktorých je možné užívateľovi poskytnúť odmeny
v rôznych formách. Odmeny v nej reprezentujú motiváciu, ktorá podnecuje užívateľa k ob-
jasneniu zadaných problémov.

Systémy založené na odmeňovaní fungujú pokiaľ sú odmeny užívateľom pripisované. Od-
meňovanie užívateľov má najväčší účinok pri postupnom dávkovaní odmien rôznej veľkosti
v rôznych, nie rovnakých časových úsekoch [26]. Tento systém je známy ako variable ratio
reward schedule [36].

Ľudia sú aj počas života zvyknutí na fakt, že za svoju prácu sú odmeňovaní. Niektorí
ľudia vykonávajú prácu len kvôli spomínanej odmene. Existuje však aj mnoho úloh, ktoré
ľudia počas dňa plnia dobrovoľne. Jedná sa o úkony, ktoré majú pre jedinca subjektívny
význam. Takto vykonávané úlohy sú pre človeka pozitívnejšie a psychicky na neho dobre
vplývajú [14]. Zachovanie takéhoto postoja pri riešení problémov je kľúčové. Existuje nie-
koľko rozdielnych prístupov ku gamifikácií, z ktorých každý má rozdielnu podstatu úloh,
za ktoré užívatelia dostávajú/nedostávajú odmeny. Tri hlavné postupy podľa typu úloh [26]:

∙ Situácie pre gamifikáciu na báze odmeny.

∙ Gamifikácia založená na vnútornej motivácii.

∙ Zmysluplná gamifikácia.
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Veľká časť projektov využívajúcich gamifikáciu si pre tento účel volí systém odmeňovania
užívateľov odmenami. Odmeny môžu mať podobu odznakov, bodov, úrovní, úspechov alebo
tabuliek najlepších užívateľov [26].

Využívanie bodov pri gamifikácii je úzko späté s nadobúdaním úrovní. Väčší počet bo-
dov je v tejto situácii priamo úmerný vyššej úrovni užívateľa. Na základe týchto úrovní je
následne možné zostavovať tabuľky najúspešnejších užívateľov. Tabuľky môžu v tomto prí-
pade viesť k pozitívnemu súpereniu medzi užívateľmi a s nim spätému nárastu hrateľnosti.
Tento koncept udeľovania spomínaných odmien sa nazýva BLAP1 gamifikácia [25].

2.4.1 Situácie pre gamifikáciu na báze odmeny

Takýto typ gamifikácie je vhodný pre projekty, ktoré potrebujú rýchly nárast užívateľov.
Prílev nových užívateľov a aktivita stávajúcich užívateľov je však silno podmienená ich
pravidelným odmeňovaním. Najvhodnejší typ úloh, ktoré sa touto gamifikáciou riešia je
typ založený na osvojení určitej schopnosti, ktorá nemá možnosť ďalšieho rozvoja. Ďalšou
možnosťou pre voľbu tohto prístupu je použitie tohto systému pre naštartovanie záujmu
užívateľov o daný projekt. Jedná sa väčšinou o projekty, ktoré by inak užívateľa nezaujali.
Užívatelia, ktorí sa zapojili do anotácie na základe tohto typu gamifikácie budú očakávať
stupňujúce sa odmeny s ich stupňujúcim sa výkonom [26]. Zvyšovanie odmien sa v tomto
prípade dá nahradiť kombináciou tohto typu gamifikácie s inými spôsobmi gamifikácie. Ako
vhodný doplnok môžu byť napr. typy spomínané v podsekciách 2.4.2 alebo 2.4.3.

2.4.2 Gamifikácia založená na vnútornej motivácii

Základom tohto typu gamifikácie je diametrálne odlišný od predchádzajúceho spomínaného
typu v 2.4.1. Tento prístup založený na vnútornej motivácii sa snaží o to aby vôľa anotovať
dáta vychádzala zo samotných užívateľov. Bázou sú tri základné potreby, ktoré je nutné
v užívateľovi vyvolať [26]:

∙ Kompetencia – Nastáva keď si užívateľ osvojil istú činnosť natoľko, že je presved-
čený o tom, že pomocou nej dokáže vykonať vo svete zmenu. Počas tohto procesu sa
dostane do bodu v ktorom má pocit, že danú zmenu už nie je schopný vykonať a bude
vyhľadávať spôsoby, ktorými by sa mu to mohlo podariť.

∙ Autonómia – Vyvolaná situáciou v ktorej užívateľ vykonáva činnosť pri ktorej má
pocit, že ho zosobňuje.

∙ Príbuznosť – Prepojenie užívateľa s ostatnými užívateľmi na základe ich správania.

Spojením týchto troch pocitov je možné dosiahnuť dobrovoľné zapojenie užívateľov
do procesu anotácie. Existuje časť ľudí, ktorá je ochotná predávať svoje skúsenosti ďalej
a cíti potrebu zapojiť sa do rozvoja rôznych odvetví svojimi nadobudnutými skúsenosťami.
Tieto nadobudnuté poznatky pochádzajú vo veľkej miere z oblasti o ktorú sa užívateľ zau-
jíma. Poslednou kľúčovou častou je prepojenie užívateľov, ktoré vyplýva zo samotného typu
crowdsourcingového projektu. Projekt, zameraný na anotáciu filmových dát potencionálne
zaujme viac filmových fanúšikov ako ľudí, ktorých daná oblasť nezaujíma.

1BLAP – badges levels achievements points
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2.4.3 Zmysluplná gamifikácia

Základným motívom pri zmysluplnej gamifikácii je ľudské presvedčenie o vykonávaní is-
tých aktivít na základe svojho vlastného vnútorného presvedčenia [26]. Tento fakt súvisí
aj s teóriou, ktorá tvrdí, že ľudia ktorí konajú na základe vnútorného presvedčenia majú
pozitívnejší náhľad na danú aktivitu [31]. Výzvou pre vytvorenie zmysluplnej gamifikácie
je fakt, že pre každého užívateľa majú rôzne činnosti rozdielny zmyslel. Predpokladom pre
zmysluplnú činnosť je prepojenie tejto činnosti s minulosťou daného užívateľa. Funkčná im-
plementácia tohto typu gamifikácie musí užívateľovi poskytnúť niekoľko možných činností
[26]. Väčšie množstvo činností následnej zvyšuje šancu nájdenia vhodnej a zmysluplnej
činnosti pre každého užívateľa.
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Kapitola 3

Sémantická textová podobnosť

Sémantická podobnosť má významnú rolu pri úlohách zaoberajúcich sa spracovaním pri-
rodzeného jazyka. Dôležitú úlohu tvorí taktiež pri výpočte podobností obsahov dvojice
filmových dejov. Sémantická textová podobnosť (Semantic textual similarity) [7] môže byť
definovaná ako metrika nad súborom dokumentov, ktorej cieľom je nájsť sémantickú po-
dobnosť medzi týmito dokumentami. Podobnosť je založená na priamom alebo nepriamom
vzťahu týchto dokumentov [13, 32]. Tieto vzťahy je možné rozoznať na základe výskytu
sémantických vzťahov týchto dokumentov [20].

Existuje niekoľko rôznych nástrojov, ktoré je možné použiť pre výpočet spomínanej
sémantickej podobnosti. Nasledujúce podkapitoly slúžia ako náhľad do spektra ponúkaných
možností. Podkapitoly sú radené vzostupne od najmenej efektívneho po najefektívnejší
prístupu riešenia tohto problému.

3.1 InferSent
InferSent je metóda vnorených viet (sentence embeddings, ktorá pre anglické vety poskytuje
ich sémantickú reprezentáciu [11]. Architektúra pozostáva z dvoch hlavných častí [2]:

∙ Sentence encoder, ktorého vstupom sú vektory slov a výstupom kódované vety
do vektorov.

∙ NLI klasifikátor, ktorého vstupom sú kódované vektory a výstupom je zaradenie
týchto vektorov do jednej z tried. Existujú tri možné triedy a to trieda vyplývajúcich
(entailment)1, odporovacích a neutrálnych viet. Výber týchto tried je podmienený
použitím SNLI2 datasetu [5].

Prepojenie týchto dvoch hlavných častí je možné vidieť na obrázku 3.1.

3.1.1 Sentence encoder

InferSent má niekoľko rôznych architektúr, ktoré používajú rozličné spôsoby kódovanie viet.
Najúspešnejšou metódou spomedzi týchto metód je BiLSTM3 s max/mean pooling. Metodá
obsahuje obojsmernú LSTM4 sieť, ktorá pre 𝑛 slov vytvára 𝑛 vektorov a každý vektor je

1Vyplývajúca triea – jedna veta vyplýva z druhej. Ak platí veta 𝐴 platí automaticky veta 𝐵
2SNLI – stanford natural language inference
3BiLSTM – bidirectional long short-term memory
4V takejto sieti sú signály propagované dozadu a dopredu v čase.

10



Obr. 3.1: Architektúra InferSent metódy. Prevzaté z [2].

konkatenáciou výstupu doprednej (forward) LSTM, ktorá číta vetu od začiatku po koniec
a spätnej (backward) LSTM, ktorá naopak číta vetu od konca po začiatok. Následne pre
vytvorenie finálneho vektoru fixnej dĺžky je na každý konkatenovaný vektor aplikovaný
max/mean pool [2]. Schéma 3.2 naznačuje fungovanie tohto procesu.

Obr. 3.2: Ukážka spracovania vety pomocou obojsmernej LSTM siete za použitia max po-
olingu. Prevzaté a upravené z [33].

3.1.2 NLI klasifikátor

Druhou hlavnou časťou je spomínaný NLI5 klasifikátor. Vstupom sú tri vnorené vety na zá-
klade ktorých predikuje výslednú značku (label). Následne sú na vektory viet aplikované tri
metódy, ktoré extrahujú vzťah medzi textom 𝑡 a hypotézou ℎ [2]:

∙ Konkatenácia: (𝑡, ℎ)

∙ Hadamardov súčin: 𝑡 · ℎ

∙ Abstolútna hodnota rozdielu: |𝑡− ℎ|
5NLI – natural language inference
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Výsledok týchto operácií je následne vstupom pre klasifikátor, ktorý ich rozdelí do spo-
mínaných tried vyplývajucej, odporovacej alebo neutrálnej. Klasifikátor taktiež obsahuje
softmax vrstvu [2]. Táto vrstva sa používa na mapovanie nenormalizovaného výstupu na dis-
tribúciu pravdepodobnosti predikovaných výstupných tried.

3.2 Universal Sentence Encoder
Množstvo úloh súvisiacich so spracovaním prirodzeného jazyka si vyžaduje anotované tré-
ningové dáta, ktorých je však nedostatok. Kvôli tomuto problému veľa modelov používa
obmedzenú podobu transfer learningu použitím predtrénovaných vnorených slov (word em-
bedding). Vnorené slová sú vyprodukované pomocou word2vec [24] alebo GloVe [28]. Súčasná
štúdia však ukázala lepšie výkonnostné výsledky pri použití vnorených celých vetách ako
pri spomínaných vnorených slovách [12].

Nástroj obsahuje dva modely kódovania viet do tzv. embedding vectors. Prvý model
využíva transformer [37] architektúru. Druhý je formulovaný ako DAN6 [18]. Oba modely
sú implementované v TensorFlow [1]. Vstupom pre oba modely sú reťazce v anglickom
jazyku a následným výstupom je fixná dimenzionálna vnorená reprezentácia daného reťazca.
Obrázok 3.3 poukazuje ako ľahko je možné vnorené vety použiť na výpočet skóre sémantickej
podobnosti viet, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky pri (STS)7 benchmarkoch [8].

Základ nástroja tvoria dva enkodéry, z ktorých prvý tzv. Transfer enkodér sa zameriava
na vysokú presnosť za cenu spotreby zdrojov a zložitosti. Model vytvára vnorené vety
za použitia enkódovaného čiastkového grafu z architektúry transformeru. Druhý enkodér
tzv. DAN enkodér sa snaží o efektívny odvod s mierne zníženou presnosťou. Model využíva
spomínanú DAN sieť, kde vstupné embeddings pre slová a bigramy8 sú najprv spriemerované
a následné predané doprednej DNN9, ktorá vyprodukuje vnorené vety [8].

3.3 Sentence-BERT
Nástroje spomínané v predchádzajúcich podkapitolách 3.2 a 3.1 je možné použiť pre výpočet
sémantickej textovej podobnosti. Rozdiel medzi týmito nástrojmi a nástrojom Sentence-
BERT [29] je v rýchlosti výpočtu tejto podobnosti. Vytvorená webová aplikácia potrebuje
veľmi malú odozvu na užívateľské akcie a preto bol pre výpočet podobností zvolený práve
tento nástroj.

Sentence-BERT je modifikáciou modelu BERT [15], ktorý je však sám nevhodný pre
spracovanie podobnosti textov. Dôvodom je fakt, že pre výpočet podobnosti je nutné do siete
vložiť obidve porovnávane vety, čo spôsobuje masívnu výpočtovú réžiu. BERT používa
cross-encoder, ktorého vstupom sú 2 vety, ktoré sú vstupom pre sieť transformeru, ktorá
predikuje výslednú hodnotu. Určovanie podobností viet je takto veľmi náročná operácia.

Počet výpočtov, ktoré sa musia vykonať je daný vzťahom (3.1):

𝑛.(𝑛− 1)/2 (3.1)
6DAN – deep averaging network
7STS – semantic textual similarity (sémantická textová podobnosť)
8Bigram – N-gram s dĺžkou rovnou 2. N-gram reprezentuje postupnosť 𝑛 položiek, kde položkami môžu

byť slová, písmena, . . . [6]
9DNN – deep Neural Network (hlboká neuronová sieť, jedná sa o umelú neuronovú sieť s niekoľkými

vrstvami medzi vstupnými a výstupnými vrstvami [3, 35])
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Obr. 3.3: Ukážka výpočtu skóre podobnosti viet v nástroji universal sentence encoder.
Prevzaté z [8].

Pričom 𝑛 značí počet viet. Napríklad ak chceme pre 10 000 viet nájsť 2 najpodobnejšie vety
musí prebehnúť 𝑛.(𝑛 - 1)/2 = 49 995 000 výpočtov. Moderné grafické karty sú tento počet
výpočtov vykonať za ≈ 65 hodín. Oproti BERTu tento model využíva siamskú neurónovú
sieť (twin (siamese) neural network a tzv. triplet siete pomocou ktorých je model schopný
odvodiť sémanticky blízke vnorené vety [29].

Bežným prístupom pre sémantické vyhľadávanie je mapovanie viet do vektorového pries-
toru. Vety sa mapujú tak, aby sémantické blízke vety boli pri sebe čo najbližšie. V rámci
modelu BERT bol zaužívaný spôsob vložiť do vstupu jednotlivé vety a následne odvodiť
veľkosť vnorených viet. Táto technika bola vykonávaná spriemerovaním výstupnej vrstvy
BERTu, alebo použitím výstupu prvého tzv. [CLS] tokenu10. Takýto prístup sa však uká-
zal ako veľmi neefektívny [29]. Sentence-BERT túto neefektívnosť rieši použitím spomínanej
architektúry siamskej neurónovej siete, ktorá umožňuje odvodiť fixnú veľkosť vektorov pre
vety na vstupe. Použitím kosínusovej podobnosti (cosine similarity) alebo Euklidovskej
vzdialenosti je možné nájsť sémanticky blízke vety. Kosínusová podobnosť je určená kosí-
nusom uhla, ktorý zvierajú dva vektory v tomto prípade reprezentujúce vety. Euklidovská
vzdialenosť je určená ako priama vzdialenosť dvoch bodov v euklidovskom priestore. Výpo-
čet podobnosti viet takýmto spôsobom je veľmi efektívny na súčasne dostupnom hardwari
[29]. Obrázok 3.4 znázorňuje ako je sémantická podobnosť viet spočítaná. Sú použité dve
BERT siete, ktorých vstupom sú veta A a veta B. Následne je zvolená pooling stratégia.
Štandardne Sentence-BERT používa MEAN-stratégiu, ktorá počíta priemer všetkých vý-
stupných vektorov. Ďalším krokom je vytvorenie dvoch sentence embedding 𝑢 a 𝑣 pre ktoré
je následne spočítaná kosínusová podobnosť [29].

Pre rovnaký prípad výpočtu vnorených viet ako pri modeli BERT, v ktorom sme hľadali
najpodobnejšiu dvojicu viet v rámci 10 000 viet je doba výpočtu ≈ 5 sekúnd. Následný
výpočet kosínusovej podobnosti ≈ 0, 01 sekundy [29].

V porovnaní s nástrojmi spomínanými v 3.1 a 3.2 dosahuje Sentence-BERT lepšie vý-
sledky pri testoch sémantickej textovej podobnosti. Oproti nástroju InferSent má zlepšenie

10CLS — classification token (token pridávaný na začiatok každej vety)

13



Obr. 3.4: Sentence-BERT architektúra pre výpočet kosínusovej podobnosti viet. Prevzaté
z [29].

o 11,7 bodov a 5,5 bodov v porovnaní s Universal Sententence Encoder pri testovaní na spo-
mínaných úlohách. Pri Testovaní na SentEval [10] vykazuje zlepšenie o 2,1 bodov oproti
InferSent a 2,6 bodov oproti Universal Sentence Encoder [29]. Vysoká výpočetná efektív-
nosť a úspešnosť v rámci testov predurčuje Sentence-BERT ako veľmi vhodný nástroj pre
výpočet sémantickej podobnosti viet.
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Kapitola 4

Extrakcia kľúčových slov

Kľúčové slová sú podstatnou časťou textu. Medzi kľúčové slová sú väčšinou vybrané slová,
ktoré v sebe zachycujú podstatnú časť zmyslu daného textu. Môže sa jednať o jedno slovo,
alebo aj sekvenciu slov. Pre ich extrakciu sa často používa manuálna extrakcia, ktorá si
však vyžaduje profesionálnych kurátorov [30]. Ďalšou z možností je taktiež označiť za kľú-
čové slová najčastejšie sa vyskytujúce slová. Tento prístup sa však ukázal ako veľmi málo
efektívny [23]. Veľké množstvo textov (v prípade tejto bakalárskej práce obsahov filmov) si
vyžaduje spoľahlivú automatickú metódu extrakcie kľúčových slov. Nasledujúce podkapitoly
popisujú práve takéto metódy. Kapitoly opätovne uvádzajú metódy od najmenej po najviac
efektívnu. Kapitola 4.1 popisuje grafový algoritmus TextRank, ktorý je schopný extraho-
vať kľúčové slová. Nasledujúca kapitola 4.2 popisuje automatickú extrakciu kľúčových slov
nástrojom RAKE.

4.1 TextRank
TextRank je založený na ohodnocovanom grafovom algoritme a je možné ho použiť na rôzne
úlohy zaoberajúce sa spracovaním prirodzeného jazyka. Algoritmus je založený na učení bez
učiteľa [23]. Táto podkapitola objasňuje jeho využitie ako nástroja pre extrakciu kľúčových
slov.

Jadrom modelu je spomínaný ohodnocovací grafový algoritmus. Pre tento dôvod potre-
buje vstupný text previesť do grafovej reprezentácie. Nevyhnutné je taktiež slová alebo celé
textové entity prepojiť na základe ich vzťahov. Textové jednotky, presnejšie slová, skupiny
slov alebo celé vety sú použité ako vrcholy grafu. Prepojenie týchto vrcholov je založené
na vzťahu týchto jednotiek. Vzťah môže byť lexikálny, sémantický alebo sa môže vyhľadá-
vať ich kontextové prekrytie. Schéma fungovania TextRanku nezávisiac od určenej úlohy je
popísaná na obrázku 4.1. Výstupom použitia nástroja TextRank pre extrakciu kľúčových
slov je množina slov, fráz zachytávajúca podstatu skúmaného textu [23].

Prvým krokom pre získanie kľúčových slov je extrakcie jednotiek textu, ktoré budú
neskôr hodnotené. Tieto jednotky reprezentujú sekvencie jednej alebo viacerých lexikálnych
jednotiek textu, ktoré sú do grafu premietnuté ako jeho vrcholy. Extrakcia jednotiek textu
prebieha tokenizáciou vstupného textu a jeho anotáciou [POS]1 značkami. Pre redukciu
excesívneho rastu grafu sú všetky lexikálne jednotky s dĺžkou väčšou ako 1 (ngramy2)

1POS tags — part of speech tags
2N-gram s dĺžkou rovnou 𝑁 . N-gram reprezentuje postupnosť n položiek, kde položkami môžu byť slová,

písmena, . . . [6]
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Obr. 4.1: Schéma všeobecného fungovania algoritmu TextRank. Vytvorená na základe po-
pisu algoritmu v [23].

odstránené. Kľúčové slová zložené z viacerých slov sú vytvárané vo fáze vyhodnocovania
(post-processing). Všetky lexikálne jednotky, ktoré prešli syntaktickým filtrom sú následne
pridané do grafu ako vrcholy [23].

Ľubovoľný vzťah medzi dvoma jednotkami môže predstavovať prepojenie – hranu grafu.
Pre výpočet vzťahu je použitá metóda co-occurrence vzťahu, kontrolovaná vzdialenosťou
medzi výskytom dvoch skúmaných jednotiek v texte. Textové jednotky sú prepojené ak sa
vyskytujú v rámci okna o veľkosti 𝑁 , ktorého veľkosť sa pohybuje od 2 do 10 slov [23].

Následne po skonštruovaní grafu je každému vrcholu priradené hodnota 1. Ďalším kro-
kom je spustenie ohodnocovacieho algoritmu nad vytvoreným grafom. Algoritmus prebieha
v niekoľkých iteráciách – typicky 20 až 30 krát. Po skončení iterácii sú ohodnotené vr-
choly zoradené a najlepších 𝑇 vrcholov je zachovaných pre fázu vyhodnocovania. Počet sa
zvyčajne pohybuje od 5 do 20 potencionálnych kľúčových slov. Behom vyhodnocovania sú
potencionálne kľúčové slová vyhľadané v texte. Ak sa dané kľúčové slovo susedí s iným
kľúčovým slovom sú tieto kľúčové slová spojené do jedného zloženého kľúčového slova [23].

4.2 RAKE
RAKE je metóda, ktorá využíva učenie bez učiteľa, je doménovo a jazykovo nezávislá. Hlav-
nou myšlienkou extrakcie kľúčových slov je fakt, že tieto slová sa často skladajú z niekoľkých
slov. Tieto zložené slová ale len zvyčajne obsahujú tzv. stop words (stopslova) alebo inter-
punkciu. Stop words sú slová s minimálnym lexikálnym významom ako napr. of, the, and . . .
Tieto textové prvky sú taktiež obsiahnuté vo veľkých počtoch v rámci textov. Spomínaná
interpunkcia a stop words sú na základe týchto dvoch faktov vyradené z extrakcie kľúčových
slov. Naopak slová, ktoré v sebe nesú podstatné myšlienky textu sú zaradené ako obsahovo
významné slová [30].
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Vstupným parametrom modelu RAKE je okrem skúmaného textu taktiež zoznam stop
words a oddeľovače fráz a slov. Model následne využíva tieto oddeľovače a stop words pre
rozdelenie textu dokumentu na kandidátne kľúčové slová. Jedná sa o sekvenciu spomínaných
obsahovo významných slov. Prvým krokom je rozdelenie textu do poľa slov na základe od-
deľovačov slov. Pole je následne rozdelené na jednotlivé kandidátne kľúčové slová na základe
oddeľovačov fráz a stop words. Spoločný výskyt (co-occurrence) slov v rámci kandidátnych
slov umožňuje identifikovať tento jav bez použitia posuvného okna ako napr. pri algoritme
TextRank [30].

Ďalším krokom je vytvorenie grafu spoločného výskytu získaných slov. Na základe tohto
grafu je spočítané skóre jednotlivých kandidátnych kľúčových slov ako suma skóre jeho su-
sedných slov. Výpočet skóre samotného kandidátneho kľúčového slova je založený na nie-
koľkých metrikách [30]:

∙ word frequency 𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑤) – frekvencia slova. Favorizuje slová, ktoré sa vyskytujú často
bez ohľadu na to s ktorými slovami majú spoločný výskyt.

∙ word degree 𝑑𝑒𝑔(𝑤) – stupeň slova. Favorizuje slová, ktoré sa vyskytujú často a v dl-
hších kandidátnych kľúčových slovách.

∙ 𝑑𝑒𝑔(𝑤)/𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑤) – pomer stupňa a frekvencie slova. Favorizuje slová, ktoré sa prevažne
vyskytujú v dlhších kľúčových slovách.

Cieľom modelu RAKE je taktiež identifikovať kľúčové slová obsahujúce stop words ako
napr. hall of fame. Prvým krokom je identifikácia susediacich kandidátnych kľúčových slov,
ktoré sú spojené niektorým slovom zo zoznamu stop words. Následne ak sa takýto výskyt
slov v texte nachádza minimálne dvakrát a to s rovnakým poradím slov, je vytvorené nové
kandidátne kľúčové slovo spojením týchto dvoch slov a spájajúceho stop word. Skóre novo
vytvoreného kandidátneho slova je vypočítane ako suma skóre pôvodných kandidátnych
slov. Po ohodnotení všetkých kandidátnych kľúčových slov je najlepších 𝑇 slov zvolených
za kľúčové slová dokumentu. Hodnota 𝑇 je odvodená ako jedna tretina počtu všetkých slov
v grafe [30].

Pre porovnanie metódy RAKE a algoritmu TextRank bola vykonaná extrakcia kľú-
čových slov z 500 abstraktov. RAKE tento úkon zvládol za 160 milisekúnd a TextRank
za 1002 milisekúnd [30].
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Kapitola 5

Dátová sada aplikácie

Webová aplikácia, ktorá je jadrom celej crowdsourcingovej podstaty aplikácie potrebuje
rozsiahlu dátovú sadu pre svoje efektívne fungovanie. Aplikácia pre rozpoznanie štruktúr
rozprávania používa filmovú a seriálovú tvorbu. Kvôli nutnosti výpočtu podobností filmov,
extrakcií kľúčových slov a ďalších operácii je nutné mať dátovú sadu k dispozícii vo „fyzickej“
forme. Veľmi neefektívnym prístupom by bolo získavanie dát a metadát o jednotlivých fil-
moch až pri dotazoch užívateľa. Dotazovanie sa na dáta/metadáta filmov za chodu aplikácie
môže prebiehať prostredníctvom určitého API1. Príkladom môže byť 2 alebo 3. Každé API
má určitú odozvu a taktiež limit počtu dotazov, ak sa jedná o neplatené použitie. Získavanie
dát počas práce s aplikáciou by spôsobovalo dlhé načítavanie častí aplikácia a celkový ne-
príjemný pocit z užívateľského rozhrania. Rôzne portály ako napr. Kaggle4 ponúkajú rôzne
dátové sady zamerané na filmové alebo knižné diela. Tieto dátové sady však obsahujú veľmi
malé množstvo záznamov (pohybujúce sa v desiatkach tisícov filmov) nedostačujúce pre
túto prácu. Kvôli spomínaným problémom využíva aplikácia dataset IMDb5 a dataset ob-
sahujúci vybrané webové stránky filmov zo serveru IMDb poskytnutý výskumnou skupinou
KNOT6 uložený v jej databáze. Dataset IMDb obsahuje ≈ 5,81 miliónov filmov, kde pre
každý film existuje jeho jedinečné IMDb id, názov, rok vydania a žáner. Extrakciu zvyšných
údajov z datasetu ako rozšírený obsah (synopsis), stručný obsah (summary) a kľúčové slová
popisuje podkapitola 5.1.

Obrázok 5.1 popisuje údaje o stručných obsahoch filmov datasetu IMDb. Údaj o priemer-
nej dĺžke stručných obsahov udáva dĺžku v počte slov. Počet rozšírených obsahov v datasete
je ≈ 46, 7 tisíc.

Pre výpočet podobnosti filmov na základe kľúčových slov je výskyt takýchto kľúčových
slov pre každý film nevyhnutný. Obrázok 5.2 poukazuje na počet a typ kľúčových slov
v tomto datasete. Celkový počet kľúčových slov udáva aj duplicitný výskyt. Počet unikát-
nych kľúčových slov je 298 065. Extraktívne kľúčové slová sú slova priamo sa vyskytujúce
v krátkom alebo rozšírenom obsahu filmu. Abstraktné kľúčové slova priamo alebo nepriamo
vyplývajú z deja filmu.

1API – application programming interface (aplikačné programové rozhranie)
2Rotten Tomatoes API prostredníctvom https://developer.fandango.com/rotten_tomatoes
3OMDB API z http://www.omdbapi.com/
4https://www.kaggle.com/datasets
5Dataset dostupný z https://www.imdb.com/interfaces/
6https://www.fit.vut.cz/research/group/knot/
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Obr. 5.1: Graf štatistík krátkych obsahov filmov.

5.1 Popis dátovej sady databázy IMDb a predspracovania
Pre spracovanie dátovej sady HTML7 stránok bol vytvorený parser, ktorého úlohou bola
extrakcia potrebných údajov. Táto extrakcia prebiehala až nad 3 dokumentami a to do-
kumentom hlavnej stránky, dokumentom obsahujúcim obsahy a dokumentom obsahujúcim
kľúčové slová filmu. Z prvého hlavného dokumentu filmu boli extrahované údaje ako názov
filmu, rok vydania, žánre a podobné odporúčané filmy. Druhý dokument obsahoval krátke
a rozšírené obsahy filmov. Tieto obsahy však neexistujú pre každý film ako je možné vidieť
na grafe 5.1. Posledný z dokumentov obsahoval kľúčové slová filmov, ktoré sú zadávané
a hodnotené samotnými užívateľmi IMDb. Extrakcia prebiehala nástrojom PyQuery8, kde
pre každý spomínaný údaj existuje sekvencia HTML značiek (DOM9 reprezentácia), podľa
ktorých je možné údaj extrahovať. Pre extrakciu niektorých údajov bolo nutné použiť kom-
bináciu s regulárnymi výrazmi. Napríklad kľúčové slová sú v HTML dokumente vnorené
v značkách table td.soda div.sodatext a.

5.2 Predspracovanie dátovej sady
V rámci extrakcie kľúčových slov bol použitý filter pomocou ktorého boli vyradené nevhodné
kľúčové slová. Filter fungoval na princípe zadaného užívateľského hodnotenia kľúčových slov.
Do dátovej sady boli uložené len tie kľúčové slová, ktorá mali neutrálne alebo pozitívne
užívateľské hodnotenie. Obrázok 5.3 zobrazuje najčastejšie extraktívne kľúčové slová, ktoré
sa v datasete nachádzajú. Pri abstraktných kľúčových slovách význačne prevažoval značný
sexuálny podtón, preto bola ich grafická reprezentácia vynechaná.

Predspracovanie museli taktiež podstúpiť krátke a rozšírené obsahy filmov. Pri týchto
obsahoch bola použitá sumarizácia v troch prípadoch:

1. Film obsahuje viac ako jeden stručný obsah.
7HTML – hypertext markup language (hypertextový značkovací jazyk)
8https://pyquery.readthedocs.io/en/latest/
9DOM – document object model (objektový model dokumentu)
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Obr. 5.2: Graf štatistík kľúčových slov filmov.

2. Film obsahuje viac ako jeden rozšírený obsah.

3. Film obsahuje stručný obsah a rozšírený obsah.

Sumarizácia bolo vykonaná implementovaným WordFrequency algoritmom [27]. V prí-
pade kedy nastala kombinácia prvej alebo druhej situácie s treťou situáciou bola najprv
vykonaná sumarizácia stručných/rozšírených obsahov. Následne bola vykonaná sumarizá-
cia výsledku a rozšíreného obsahu.

5.2.1 Výpočet podobnosti filmov zhlukovaním kľúčových slov

Táto časť popisuje získanie podobných filmov k jednotlivým filmom na základe ich kľúčo-
vých slov. Cieľom výpočtu podobnosti filmov na základe kľúčových slov bolo zvýšiť presnosť
oproti podobným filmom obsiahnutým na stránkach IMDb. Výpočet je založený na jedno-
duchom predpoklade podľa ktorého by najpodobnejšími filmami k vybranému filmu 𝑘 mali
byť filmy, ktoré majú s týmto filmov najviac spoločných kľúčových slov. Keďže dataset
obsahuje veľký počet filmov, nie je možné jednoducho porovnať každý film navzájom. Pri
porovnávaní filmov by pre výpočet podobností filmov bolo potrebných 𝑚.(𝑚− 1) operácii
porovnania, kde 𝑚 je počet filmov. Zníženie náročnosti tohto výpočtu bolo docielené vytvo-
rením zhlukov filmov na základe ich kľúčových slov. Pre každé kľúčové slovo bol vytvorený
zhluk, ktorý obsahoval všetky filmy obsahujúce dané kľúčové slovo. Následne boli odstrá-
nené všetky zhluky, ktoré obsahovali menej ako 5 filmov pretože sa v takomto prípade jedna
o veľmi špecifické kľúčové slovo. Počet výpočtov pre nájdenie najpodobnejších filmov pre
film 𝑘, ktorý obsahuje 𝑡 kľúčových slov pre ktoré existuje 𝑐 zhlukov obsahujúcich 𝑚 filmov:
(5.1):

𝑐∑︁
𝑛=0

𝑚 (5.1)
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Obr. 5.3: Najpočetnejšie extraktívne kľúčové slová.

Pre každý film je následne vybraných najlepších 𝑇 filmov, kde bolo ako vhodná hodnota
zvolené 𝑇 = 5. Pomocou týchto zhlukov je možné výrazne znížiť výpočetnú dobu pre určenie
najpodobnejších filmov.

Vzhľadom na objem dát, ktoré bolo nutné spracovať prebiehalo distribuované spracova-
nie na 75 serveroch a počítačoch sprístupnených skupinou KNOT. Tento proces fungoval
spustením hlavného procesu na jednom zo serverov, ktorý následne spustil viacero vlákien
pre každý ďalší server na ktorom spustil extrakciu dát. Distribuovaným spôsobom bolo
vo výsledku spracovaných ≈ 9 miliónov súborov. Takto získané dáta filmov boli zapísané
do csv súborov. Každý server vytvoril jeden csv súbor, ktorý bol následne zlúčený do jed-
ného výsledného súboru.
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Kapitola 6

Návrh aplikácie pre anotáciu
datasetu

Po naštudovaní fungovania nástrojov pre extrakciu a výpočet podobností filmov bolo nutné
vymyslieť princíp fungovania aplikácie. Základným motívom bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá
bude užívateľsky prívetivá a bude vhodne využívať metódy crowdsourcingu.

Pre zber dát bolo nutné zvoliť vhodný systém s čo najväčším možný počtom užíva-
teľov. Trénovanie automatických systémov si vyžaduje čo najväčšie možné množstvo dát.
Na základe tejto potreby bola ako jadro aplikácie zvolená webová aplikácia. V rámci rozpoz-
návania dejových línii filmov v súčasnej dobe nie je dostupný dostatočne veľký a kvalitný
dataset. Existujú však vedecké práce, ktoré sa týmto problémom zaoberajú. Príkladov je
štúdia zoberajúca sa podobnosťou dejových línii naprieč filmovými prerábkami [9]. Tento
typ podobnosti je ale zameraný na jednoduchú podobnosť filmov v rámci rovnakého žánru,
postáv a deju. Problémom sú však komplexné podobnosti medzi dvoma filmami, ktoré nie
sú očividné. Úlohou aplikácie teda bolo od užívateľov získať dvojice filmov, ktoré majú
práve takúto netriviálnu väzbu. Aby užívatelia boli ochotní aplikáciu používať bolo nutné
správne navrhnúť prvky užívateľskej gamifikácie. Na základe poznatkov z kapitoly 2.4 boli
pre aplikáciu zvolené tri takéto prvky:

∙ Tabuľka najúspešnejších užívateľov.

∙ Bodové hodnotenie užívateľov.

∙ Úrovne, odznaky a úspechy.

Užívatelia umiestnení na popredných priečkach s vysokým bodovým skóre pôsobia
na nových užívateľov demotivujúco. Z tohto dôvodu bolo nutné zvoliť dobu pre pravidelné
obnovovanie tabuľky s rovnakým štartom pre všetkých užívateľov. Hranicou pre obnovenie
bol zvolený interval 30 dní. Strata bodov, úrovní a odmien by však bola užívateľsky neprí-
jemná. Reset užívateľský bodov bol naplánovaný len pre ich mesačný interval a nie pre ich
celkový počet.

Pre porovnávanie filmov bolo nutné vyriešiť otázku, aké filmy užívateľovi poskytovať.
Spomínanou úlohou aplikácie je nájdenie netriviálnych väzieb, čo si vyžaduje dobrú zna-
losť príbehu skúmaného filmu. Kvôli tejto skutočnosť bola do aplikácie zaradená knižnica
v ktorej si užívateľ môže sám vyhľadávať filmy, pre ktoré chce podobné filmy vyhľadávať –
anotovať.
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Pre získanie vhodných filmov je taktiež podstatná voľba podobných filmov k užívateľsky
zvoleným filmom. Riešenie otázky výberu týchto podobných filmov bolo postavené na dvoch
možnostiach.

Ako prvý spôsob výberu podobných filmov bol zvolený výber na základe podobných
filmov z dátovej sady IMDb. Výber podobných filmov je v tomto prípade založený na po-
dobnosti na základe žánru, krajiny pôvodu, hercov a iných atribútov. V rámci tohto spô-
sobu výberu podobných filmov bola vybraná metóda anotácie založená na modeli Sentence-
BERT. Podstatu tvorí spomínaný model, ktorý pre vybraný film a jemu vybrané podobné
filmy spočíta najpodobnejšie časti ich obsahov. Užívateľ následne sám zvolí najpodobnejší
film a vyznačí v oboch filmoch vety, ktoré túto podobnosť podmieňujú. Následne mu bude
taktiež umožnené napísať vlastný komentár vysvetľujúci jeho rozhodnutie. Anotácia sa ak-
ceptuje ako úspešná, ak užívateľ vyznačí podobnosť na miestach, ktoré Sentence-BERT
nevyznačil.

Druhým spôsobom pre výber podobných filmov bol výpočet podobnosti filmov na zá-
klade ich kľúčových slov. Ako podobné filmy sú v tomto prípade vyhodnotené filmy, ktoré
zdieľajú najväčší počet kľúčových slov. Táto anotácia umožní užívateľovi zvoliť, či sú dané
dva filmy podobné alebo nie a taktiež uviesť svoj doplňujúci komentár.

Problém druhej metódy nastáva, ak film neobsahuje kľúčové slová. Pre zachovanie tohto
spôsobu vyhľadávania podobných filmov bolo nutné navrhnúť spôsob získania týchto chýba-
júcich kľúčových slov. Existujúce nástroje, ktoré takúto extrakciu vykonávajú boli popísane
v kapitole 4. Takto získané kľúčové slová sú ale extrahované z obsahov filmov, ktoré môžu
byť písané užívateľmi IMDb. Môže teda nastať situácia, že nie všetky extrahované kľúčové
slová budú skutočne pre film kľúčové. Pre zvýšenie presnosti týchto extrahovaných kľúčo-
vých slov bola navrhnutá samostatná časť aplikácie, ktorá validuje takto získané kľúčové
slova. V tejto časti by mal mať užívateľ možnosť hodnotiť takúto automatickú extrakciu.
Mimo validácie musí mať užívateľ možnosť uvádzať vlastné kľúčové slová. Podstatou uží-
vateľsky doplnených kľúčových slov je získanie kvalitných a taktiež prípadne abstraktných
kľúčových slov.

Obr. 6.1: Návrh architektúry aplikácie.

Návrh architektúry aplikácie je založený na modeli MVC1. Obrázok 6.1 znázorňuje tok
dát aplikáciou. Ako Model bol v prípade tohto návrhu zvolený back end, ktorý vykonáva

1MVC – model-view-controller
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logické operácie, spracováva užívateľove požiadavky a poskytuje dáta z databázy. View
a Controller sú obsiahnuté v časti front end. Táto časť prezentuje dáta prevzaté od modelu
a spracováva užívateľov vstup do príkazov pre model.

Vzhľadom k neustálej tvorbe nových filmov bolo potrebné navrhnúť spôsob získania
takýchto filmov. Pre tento účel bol zvolený portál IMDb na základe dvoch výhod. Prvou
výhodou je fakt, že existujúce filmy v datábaze aplikácie pochádzajú práve z portálu IMDb
a teda ponúkané dáta majú rovnaký tvar. Druhou výhodou je sekcia portálu, ktorá priamo
ponúka novo premietané filmy s pravidelnou aktualizáciou.

Druhé prepojenie znázornené v schéme 6.1 ako „Chýbajúce filmy“ znázorňuje proces
získavanie filmov, ktoré databáza neobsahuje, avšak užívateľ sa ich môže pokúsiť pridať
do svojho zoznamu filmov. Vznik takýchto chýbajúcich filmov môže nastať chybou pri spra-
covaní filmu v rámci datasetu alebo chybou pri jeho vkladaní do databázy.
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Kapitola 7

Implementácie aplikácie pre
anotáciu filmov

Kapitola sa snaží priblížiť spôsob implementácie webovej aplikácie. Aplikácia pozostáva
z dvoch hlavných častí ktorých implementácia je popísaná separátne. Podkapitola 7.1 popi-
suje implementáciu serverovej časti aplikácie. Následne podkapitola 7.2 popisuje implemen-
táciu webového užívateľského rozhrania. Implementácia aplikácie sa riadi návrhom, ktorý
bol popísaný v kapitole 6. V rámci implementácie bol kladený dôraz na dve hlavné as-
pekty. Prvým a najdôležitejším je rýchlosť aplikácie. Keďže sa jedná o webovú aplikáciu,
užívateľské rozhranie musí mať krátku odozvu na užívateľove dotazy. Vzhľadom na rozsah
databázy bolo nutné implementovať jednotlivé dotazy efektívne a predspracovať čo najväčší
možný počet výpočtov a operácii. Druhým dôležitým prvkom bol vzhľad aplikácie, ktorý
musí na užívateľa pôsobiť prívetivo, intuitívne a moderne, aby oslovil čo najväčšie množstvo
potencionálnych užívateľov.

Voľba programovacích jazykov bola ovplyvnená práve týmito kritériami. Pre serverovú
časť aplikácie zastupujúcu model bol ako hlavný programovací jazyk zvolený Python1 spolu
s frameworkom Flask2. Výhodou tejto kombinácie je dobrá schopnosť Pythonu spracová-
vať rozsiahle dáta zároveň s možnosťou využitia Flasku ako serveru. Ďalším podstatným
faktorom je použitie Sentence-BERTu, ktorého fungovanie je podmienené jazykom Python.
Pre databázu bol zvolený MySQL3, ktorý umožňuje optimalizáciu dotazov a uložených
dát indexovaním. Pre prezentačnú vrstvu zastupujúcu funkcie view a controller modelu
MVC bol zvolený framework Angular4, ktorý využíva programovací jazyk TypeScript5.
Angular umožňuje efektívne a jednoducho spracovávať asynchrónne operácie a prezentovať
užívateľské dáta. Spolu s Angulárom boli aktívne využívané prvky a komponenty Mate-
rial Design6, ktoré umožňujú vytvoriť moderný vzhľad. Tento dizajn je taktiež využívaný
spoločnosťou Google, ktorá ho využíva vo väčšine svojich aplikácii a je tak užívateľsky
prívetivejší a známejší.

1https://www.python.org/
2https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/
3https://www.mysql.com/
4https://angular.io/
5https://www.typescriptlang.org/
6https://material.io/
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Hosting pre prezentačnú časť aplikácie bol zvolený na serveroch Firebase7, hosting pre
serverovú časť na serveroch DigitalOcean8.

7.1 Serverová časť a datábaza
Serverovú časť je možné rozdeliť na dve menšie prepojené časti. Prvou časťou je databáza
samotnej aplikácie. Druhou je serverová časť, ktorá sa stará o komunikáciu s front endom
a komunikáciu s databázou. Schéma 6.1 uvedená v predchádzajúcej kapitole znázorňuje
medzi prezentačnou a serverovou vrstvou server. Práve na tomto serveri je spustený back
end aplikácie a to pomocou Apache9 verzie 2 a WSGI10, ktorý preposiela dotazy zaslané
na server frameworku Flask. Hlavná časť operácii a komunikácie je implementovaná v týchto
súboroch:

∙ annotgamebackend.py – vstupná brána pre všetky požiadavky.

∙ api_getters.py – inicializácia databázy, komunikácia s databázou.

∙ BERT_sentence_similarity.py – výpočet podobností obsahov filmov modelom
Sentence-BERT.

∙ extract_keywords.py – extrakcia kľúčových slov z obsahov filmov.

∙ summarize.py – sumarizácia obsahov filmov.

∙ imdb_parser.py a new_movies_polling.py – pravidelné získavanie a spracovanie
nových filmov.

Súbor annotgamebackend obsahuje všetky podporované cesty pre ktoré má aplikácia vy-
tvorené odpovedajúce triedy spracovávajúce jednotlivé požiadavky. Každá trieda má na sta-
rosti práve jednu cestu. Tento súbor tvorí spomínanú bránu, pretože všetky požiadavky sme-
rujúce na serverovú adresu aplikácie sú smerované práve na tento súbor. Úlohou týchto tried
je prvotné spracovanie dát z požiadavkou – ich extrakcia z HTTP požiadavkou. Po spra-
covaní požiadavkou sú extrahované dáta predané funkciám súboru api_getters.py, ktoré
vytvárajú dotazy na databázu aplikácie. Okrem spracovania sú tieto triedy zodpovedné
za odosielanie HTTP odpovedí a správnych chybových kódov pri neplatných požiadavká-
ch/chybách. Dokument taktiež vykonáva inicializáciu Flasku a spúšťa služby obstarávajúce
pravidelné získavanie filmov.

Dotazy na databázu a úplne spracovanie užívateľských požiadavkou vykonáva
api_getters.py. Pri behu aplikácie spolu s parametrom is_initial_run=True je spus-
tený proces inicializácie. Tento proces zahrňuje vymazanie a opätovné vytvorenie všetkých
tabuliek databázy spolu s nahraním datasetu.

Tento súbor sa stará taktiež o autentizáciu užívateľov. Všetky užívateľské heslá sú za-
šifrované pomocou nástroja Fernet11, ktorý využíva symetrickú kryptografiu. Užívateľovi je
pri registrácii vygenerované jeho unikátne ID, ktoré má platnosť počas doby jeho prihlásenia
a je súčasťou zasielaných dotazov.

7https://firebase.google.com/?hl=en
8https://www.digitalocean.com/
9https://httpd.apache.org/

10WSGI – web server gateway interface
11https://cryptography.io/en/latest/fernet/
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Dôležitou úlohou je taktiež užívateľská gamifikácia. Podľa návrhu boli implementované
3 spomínané prvky 6. Základ tohto hodnotenia je bodový systém. Tento systém je založený
na 3 typoch udalostí:

∙ Jednorázová odmena za jedinečnú akciu. Jedná sa napr. o registráciu, pridanie prvého
filmu do užívateľovej knižnice, . . .

∙ Pravidelná nízka odmena napr. za každý anotovaný film.

∙ Pravidelná vysoká odmena. Túto vyššiu bodovú odmenu je možné získať pri anotácii,
ktorá bola vyhodnotená ako validná. Príkladom je označenie viet, ktoré Sentence-
BERT nevyhodnotil ako dejovo prínosné pre porovnávané filmy.

Na základe týchto bodov si užívateľ postupne zvyšuje svoju úroveň. Po dosiahnutí každej
novej úrovne dostane užívateľ odznak reprezentujúci jeho aktuálne dosiahnutú úroveň.

Spolu s jednorazovými odmenami sú taktiež spojené úspechy. Každá takáto jednorazová
odmena má priradený úspech, ktorý sa po jeho získaní zobrazuje v užívateľovom profile.
Príklad získaných úspechov je možné vidieť na obrázku 7.1.

Obr. 7.1: Názorná ukážka užívateľských úspechov.

Ďalšou zo služieb, ktoré súbor vykonáva je vytváranie a obnovovanie tabuliek najúspeš-
nejších hráčov. Ako bolo spomenuté, obnovovacia perióda bola nastavená na dobu 30 dní.
Ak by však počas tejto doby došlo k výpadku serveru tabuľka by sa automaticky pri opä-
tovnom spustení vytvorila. Pre zabránenie tohto nežiadúceho účinku je dátum vytvorenia
tabuľky zapísaný do osobitného súboru na serveri. Pri každom opätovnom vytvorení ta-
buľky sa najprv porovná dátum z tohto súboru a aktuálny dátum. V prípade, že je rozdiel
väčší ako 30 dní je nová tabuľka vytvorená.

Pre zvýšenie efektívnosti dotazov obsahujú tabuľky indexy, ktoré sú naviazané na IMDb
id filmov a názvy filmov. Vďaka týmto indexom je možné tieto tabuľky efektívne prehľadávať
na základe názvu alebo IMDb id hľadaného filmu. Rýchlosť vyhľadávania filmu na základe
jeho mena je podstatná kvôli možnosti vyhľadávania, ktoré aplikácia ponúka. V prípade,
že názov filmu, ktorý užívateľ zadal nebol v aplikácii nájdený nastáva rozšírené vyhľadá-
vanie. Aplikácia sa v databáze pokúsi nájsť názvy filmov obsahujúce slovo, ktoré užívateľ
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zadal. MySQL pre tento prípad ponúka tzv. wildcard characters, ktorými je možné nahradiť
chýbajúce časti reťazca. Tento typ substitúcie je však veľmi pomalý, ak sú použité z oboch
strán reťazca napr. %sunny%. Implementácia vyhľadávania bola preto uskutočnená pomo-
cou kombinácie funkcií MATCH() a AGAINST() za použitia tzv. full-text indexu, ktorý bolo
nutné pridať do tabuľky obsahujúcej názov filmov. Táto implementácia výrazne zrýchlila
tento typ vyhľadávania. Ukážka použitia takéhoto fulltextového vyhľadávania:
SELECT * FROM movie WHERE MATCH(title) AGAINST(’%s’)", (user_input,)

Veľkosť datasetu si vyžiadala rozloženie dát do niekoľkých tabuliek pre navýšenie rých-
losti jednotlivých dotazov. Tri najhlavnejšie tabuľky sú:

∙ movie – obsahuje všetky dáta k filmom okrem kľúčových slov. Obsahy sú sumarizo-
vané.

∙ movie_keywords – obsahuje len kľúčové slová filmov.

∙ keyword_extraction_movie_data – obsahuje nezosumarizované krátke a dlhé obsahy
filmov. Tieto obsahy sú použité pri extrakcii kľúčových slov.

Nasledujúci obrázok 7.2 znázorňuje implementovanú funkcionalitu pre pravidelné získa-
vanie nových filmov. V tomto prípade nie je nutné riešiť výpadok serveru a reset časovača,
ktorý sa stará o dodržanie pravidelnosti tejto akcie. Dôvodom je fakt, že ak sa sťahovanie
spustí skôr, ako bolo plánované neovplyvní to chod aplikácie a ani jej dáta v negatívnom
smere. Naopak pri výpadku môže nastať situácia počas ktorej sa novo natočený film dostane
do databázy aplikácie skôr, ako bolo plánované. Spracovanie takto získaných dát filmov pre-
bieha rovnako ako prebiehalo spracovanie datasetu IMDb, ktoré bolo popísane v kapitole
5.1.

Obr. 7.2: Schéma pravidelného získavania nových filmov.

Výpočet podobností obsahov filmov prebieha v súbore BERT_sentence_similarity.py.
Vstupom pre tento súbor je dvojica filmov pre ktoré majú byť určené časti ich obsahov,
ktoré sú si najviac podobné a užívateľom vyznačené časti obsahov. Dvojica zvolených filmov
𝑓1 a 𝑓2 je zastúpena filmami, ktoré zvolil užívateľ. Prvým krokom je výpočet podobností
obsahov filmov. Počas tohto procesu sa porovnávajú všetky vety obsahu filmu 𝑓1 s vetami
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obsahu filmu 𝑓2 pomocou Sentece-BERTu. Po dokončení tohto vyhodnotenia sú porov-
návané vety označené užívateľom s vetami, ktoré vyhodnotil Sentence-BERT. Ak užívateľ
označil vety, ktoré Sentence-BERT nevyhodnotil ako podobné pre zadané filmy, sú tieto
vety uložené do databázy ako platná anotácia.

Pre anotáciu podobnosti filmov na základe kľúčových slov boli implementované 2 mož-
nosti anotácie. V rámci prvej možnosti je užívateľovi umožnené zvoliť si film pre, ktorý sa
aplikácia pokúsi nájsť podobný film. Pri tomto spôsobe však môže často dôjsť k stavu, kedy
hľadaný film nemá v databáze kľúčové slová a teda pre neho neexistuje podobný film. Kvôli
tomuto stavu má užívateľ taktiež možnosť voľby náhodného filmu z databázy, ktorá obsa-
huje filmy majúce kľúčové slová. Do databázy je ukladaná zvolená podobnosť/rozdielnosť
filmov a užívateľov komentár objasňujúci jeho anotáciu.

Na základe nutnosti výskytu kľúčových slov pre výpočet podobnosti filmov bola imple-
mentovaná extrakcia kľúčových slov. Extrakcia prebieha nad filmami, ktoré kľúčové slová
v pôvodnom datasete neobsahovali. Pre zvolený film sú kľúčové slová extrahované nástrojom
RAKE spomínaným v podkapitole 4.2. Extrahované kľúčové slová sú následne anotované
na front ende aplikácie. Pri tejto anotácii su filmy poskytované náhodne bez možnosti
voľby konkrétneho filmu. Anotácia je ukladaná do databázy, pričom sa ukladajú kľúčové
slová označené ako validné, nevalidné a užívateľom dodatočne uvedené.

Sumarizácia obsahov filmov je implementovaná pomocou knižnice NLTK12. Proces je
rozdelený do piatich krokov [27]:

∙ Vytvorenie tabuľky početnosti slov – spočítanie výskytu jednotlivých slov bez
stop words.

∙ Tokenizácia viet – rozkúskovanie obsahu na list viet.

∙ Ohodnotenie viet – ohodnotenie viet na základe hodnôt jednotlivých slov, ktoré
obsahujú podľa tabuľky početnosti slov. Výsledná hodnota je vydelená počtom slov
vo vete.

∙ Výpočet prahu – určený ako priemerné skóre všetkých ohodnotených viet.

∙ Generovanie sumarizácie – vety ktoré dosahujú väčšie skóre ako vypočítaný prah
sú zaradené do výsledného sumarizovaného textu.

7.2 Webové rozhranie
Hlavnou úlohou webového rozhrania je prezentovať dáta poskytované serverovou časťou. Pre
tento účel bol zvolený spomínaný framework Angular. Vnútorná štruktúra aplikácie bola
rozdelená do niekoľký logických celkov. Každá hlavná časť aplikácie ako napr. užívateľov
profil, anotácia filmov a pod. má svoju hlavnú kompomentu, ktorá pozostáva z niekoľkých
častí ako je vidieť na obrázku 7.3. Modul komponenty prepája všetky jej vnútorné kom-
ponenty a smerovací modul viaže danú komponentu k jej URL ceste. Každá komponenta
má niekoľko services, ktoré môže zdieľať s inými komponentami. Modely, ktoré komponenta
využíva reprezentujú triedy a rozhrania, ktoré opäť môžu byť zdieľané.

Medzi prezentáciou dát a ich získavaním zo serverovej časti bolo vytvorených niekoľko
vrstiev, ktoré dáta predspracovávajú. Takýmto spôsobom nie sú získané dáta priamo pre-
zentované a je možné ich upravovať do žiadúcej podoby.

12https://www.nltk.org/
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Obr. 7.3: Typické zloženie hlavnej komponenty.

Prvú vrstvu tvoria spomínané services, ktoré majú za úlohu priamo vytvárať a posielať
HTTP požiadavky na serverovú časť. Zodpovedné sú taktiež za prijatie odpovede na svoje
požiadavky. Spracovanie prijatých dát je však presunuté do ďalšej vrstvy obsahujúcej tzv.
mappers. Táto ďalšia vrstva má na starosti mapovanie prijatých dát, ktoré sú vo formáte
JSON13. Dáta sa mapujú na vnútorné dátové modely – triedy a rozhrania používane v rámci
aplikácie. Všetky tieto operácie prebiehajú za pomoci knižnice rxjs14. Všetky dáta, ktoré boli
namapované na vnútorne objekty aplikácie sú vrátené späť do services, ktoré ich následne
predajú aplikácii zaobalené do dátoveho typu Observable. Pomocou týchto Observables
je možné meniť stav vnútorných objektov aplikácie až pri zachytení zmeny. Implementácia
tohto spôsobu je založená na metóde subscribe() pomocou ktorej sa funkcia, ktorá čaká
na dáta prihlási k odberu dát z danej Observable a je automaticky notifikovaná pri vyvolaní
novej hodnoty. Táto implementácia umožňuje efektívne obsluhovať asynchrónne operácie.
Výhodou je taktiež možnosť zachytiť všetky chyby, ktoré mohli nastať pri komunikácii alebo
spracovaní dát. Fungovanie je znázornené na obrázku 7.4.

Táto časť aplikácie taktiež využíva tzv. Smart & Dumb component architecture. Archi-
tektúra delí jednotlivé komponenty aplikácie na Smart a Dumb.

Úloha Dumb komponént je čisto zobrazovacia. Dáta, ktoré dostávajú na svoj vstup
prezentujú užívateľovi a naopak dáta, ktoré od užívateľa získajú posúvajú nadradenej kom-
ponente. Tento dátový tok je riadený pomocou Input() a Output() dekorátorov. Dáta
sú týmto spôsobom predané pri vytvorení komponenty a následne pri každej zmene dát.
Pomocou Output() dekorátoru sú taktiež predávané všetky udalosti (events) vyvolané uží-
vateľov. Príkladom je vyplnenie formuláru s jeho následným potvrdením. Tento spôsobom
implementácie napomáha k zjednodušeniu komponenty.

Úlohou Smart komponént je získavanie dát zo services a spracovanie užívateľského
vstupu – riadia všetky logické operácie. Pomocou tohto spôsobu je možné v prípade potreby
zameniť zobrazovacie komponenty bez nutnosti meniť logiku fungovania aplikácie. Výhodou
je taktiež omnoho prehľadnejší kód.

Významnú úlohu pri prezentácii dát zohrávajú prvky a komponenty Material designu.
Okrem prezentácie slúžia taktiež na získavanie dát od užívateľov. Všetky formuláre v apli-
kácii využívajú tieto komponenty. Využívanie týchto komponent taktiež uľahčuje štýlovanie
aplikácie, pretože majú v základnom nastavení rovnaký typ písma a zvoleného farebného

13JSON -– Javascript Object Notation
14https://rxjs-dev.firebaseapp.com/
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Obr. 7.4: Schéma asynchrónneho získavania dát zo serveru.

motívu. Na obrázku 7.5 je možné vedieť príklad využitia Material designu pre tlačidlá,
prezentačné boxy a formuláre.

Obr. 7.5: Využitie Material Designu v aplikácii.

Autentifikácia užívateľ je zaistená pomocou správy sedení, cookies a Guards. Pri každom
prihlásení je pre užívateľa vytvorená jeho unikátna session, ktorá obsahuje jeho základné
údaje. Následné sú vytvorené súbory cookies do ktorý sa daná session ukladá. Pri navigácii
sa následne využíva Guard, ktorý pri každej zmene cesty kontroluje, či je užívateľova session
platná. Odhlásením session zaniká.

Jednotlivé príklady anotácii prezentované rozhraním je možné vidieť v prílohe C. Ob-
rázok C.1 zobrazuje formu anotácie filmov na základe spoločných kľúčových slov. Užíva-
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teľovi sú prezentované sumarizované obsahy filmov a ich spoločné kľúčové slová. Anotácia
prebieha uvedením popisu podobnosti/odlišnosti ponúkaných filmov. Nasledujúci obrázok
C.2 znázorňuje príklad anotácie podobných filmov na základe ich obsahov. Užívateľovi sú
opäť poskytnuté sumarizované obsahy filmov. Anotácia prebieha pomocou zvýraznenia častí
textu podobne, ako tomu je v rôznych editoroch. Posledný obrázok C.3 zobrazuje anotáciu
extrakcie kľúčových slov z obsahov filmov. V tomto prípade sú užívateľovi poskytované ne-
zosumarizované obsahy filmov. Dôvodom je možnosť dohľadania extrahovaných kľúčových
slov v texte. Anotácie prebieha výberom kľúčových slov zo zoznam, prípadne uvedením
dodatočných kľúčových slov.
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Kapitola 8

Vyhodnotenie nazbieraných dát a
aplikácie

Hlavnou úlohou aplikácie bolo nazbierať čo najväčšie a najkvalitnejšie množstvo dát od uží-
vateľov. Zber dát prebiehal v dvoch hlavných vetvách a jednej vedľajšej. Prvá hlavná časť
zbierala dáta o podobností filmov na základe ich obsahov. Presnejšie zbierala konkrétne čas-
ti/vety, ktorými sa dva filmy podobajú. Druhá hlavná časť zbierala dáta, ktoré určujú dva
filmy ako podobné na základe ich kľúčových slov spolu s krátkym popisom tejto podobnosti.
Vedľajšia časť zbierala kľúčové slová ku filmom pre ich ďalšie použitie.

Zaistenie skupiny užívateľov prebehlo pomocou príspevkov prezentujúcich aplikáciu
na webe Reddit1. Výsledná kvalita dát preto reflektuje skupinu užívateľov, ktorá sa do ano-
tácie zapojila.

V rámci vyhodnocovania výsledkov nebolo možné uplatniť overovanie užívateľských ano-
tácií – prijímanie anotácií na ktorých sa zhodlo minimálne 𝑥 subjektov. Dôvodom je obrov-
ské množstvo dát, ktoré bolo pre anotáciu pripravené a počtu subjektov, ktoré sa do anotácie
zapojilo. Pri takto veľkom množstve dát je pravdepodobnosť anotácie rovnakého filmu via-
cerými užívateľmi malá. Vzhľadom na počet získaných dát by aplikácia potrebovala tisícky
užívateľov.

Pre vylepšenie výpočtu podobností filmov by bolo možné do tohto výpočtu zaradiť
aj podobnosť postáv ktoré sa v týchto filmoch vyskytujú. Táto metóda bola použitá v článku
[9]. Väčšina filmov v datasete však nemá rozsiahly obsah ako bolo spomenuté v kapitole 5.
Jedine tieto rozsiahle obsahy umožňujú určiť vzťahy medzi postavami alebo ich charakterové
črty.

Získané kľúčové slová je možné po ich anotácii a overení správnosti tejto anotácie zaradiť
do databázy aplikácie. Zaradenie samotné ale nemá žiaden vplyv na výpočet podobností
filmov na základe týchto kľúčových slov. Pre tento účel by bolo nutné prepočítať všetky
podobnosti daných filmov s filmami, ktoré doteraz kľúčové slová nemali. Takáto operácia si
vyžaduje spomínané zhlukovanie filmov s následným distribuovaným spracovaním filmov.
Spracovanie prebiehalo na serveroch skupiny KNOT a pre fungovanie takejto operácie by
bolo nutné celú aplikáciu presunúť na jeden z týchto serverov. Pre tento dôvod nebolo
opätovné zaraďovanie kľúčových slov do databázy implementované.

Nasledujúci graf 8.1 uvádza množstvo získaných anotácii pre extrakciu kľúčových slov.
V tomto grafe je vidieť pomerne veľký záujem o tento typ anotácie oproti anotácii v grafe
8.2. Z užívateľského pohľadu sa teda jedná o zábavnejšiu a prijateľnejšiu formu anotácie.

1https://www.reddit.com/
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Užívateľ nie je nútený vyhľadávať filmy a taktiež nie je potrebné slovné hodnotenie anotácie.
Pozitívny prístup k tejto anotácii je taktiež vidieť na počte dodatočne uvedených kľúčových
slov, ktorý dosahuje viac ako polovicu počtu kľúčových slov označených ako validných.

Obr. 8.1: Graf znázorňujúci dáta získané z anotácie overovania extrakcie kľúčových slov.

Malý záujem užívateľov o anotáciu podobnosti filmov na základe ich obsahov je možné
vidieť na grafe 8.2. Tento nezáujem je možné odvodiť z nedostatočnej motivácie pre túto
činnosť. Obsahy filmov môžu byť v niektorých prípadoch príliš dlhé alebo naopak príliš
krátke. V prípade dlhých obsahov (napriek tomu, že obsahy prešli sumarizáciou) mohlo
nastať odradenie užívateľa príliš dlhým textom, ktorý musel pre jednotlivé filmy prečítať.
Krátke obsahy si na druhú stranu vyžadujú vstup od užívateľa, ktorý popisuje danú podob-
nosť filmov (za predpokladu, že ju v krátkom obsahu nevedel nájsť). Ako je možné vidieť
v priemernej dĺžke komentáru popisujúcej anotáciu v grafe 8.2 užívatelia túto možnosť ne-
využívali. Na základe týchto údajov bol tento typ anotácie vyhodnotený ako užívateľsky
nezaujímavý.

Obr. 8.2: Graf znázorňuje dáta získané z anotácie podobnosti filmov na základe ich obsahov.

Problémom tejto anotácie je taktiež pridávanie jednotlivých filmov do užívateľovej kolek-
cie. Po zadaní názvu dostane užívateľ na výber všetky filmy so zadaným názvom. Takýchto
filmov však vo veľa prípadoch existuje desiatky. Jedná sa o všetky seriály a filmy so za-
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daným názvom, ktoré IMDb obsahuje. Výber skutočne hľadaného filmu si preto vyžaduje
prejdenie pomerne dlhého zoznamu. Zoznam samotný však nie je možné nijako skrátiť, pre-
tože nie je možné dopredu vedieť o ktorý film má užívateľ záujem. Možným riešením by
bolo do vyhľadania pridať rok vydania filmu. Na základe predpokladu, kde si väčšina ľudí
takýto údaj nepamätá bol tento parameter vyhľadávania odstránený.

Vyhľadávanie filmov by mohli uľahčiť plagáty filmov, ktoré by sa v zozname filmov
zobrazovali. Server IMDb tieto plagáty obsahuje, avšak neposkytuje vo svojom datasete.

Nasledujúci graf 8.3 zobrazuje dáta získané z časti aplikácie poskytujúcej anotáciu po-
dobnosti filmov na základe kľúčových slov. Tento typ anotácie sa na základe výsledného
počtu získaných anotácii javí ako užívateľsky najprívetivejší. Každá anotácia taktiež obsa-
huje užívateľov komentár, pretože bol od užívateľov žiadaný. Priemerná dĺžka komentáru je
4,32 slova. Na základe tohto údaju je možné odvodiť fakt, že užívatelia odôvodňovali svoje
odpovede jednou vetou.

Obr. 8.3: Graf znázorňuje dáta získané z anotácie podobnosti filmov na základe ich obsahov.

8.1 Porovanie s existujúcimi datasetmi
Porovanie získaných datasetov prebiehalo v dvoch úrovniach. Porovnávané boli len 2 vý-
sledné datasety graficky znázornené na grafoch 8.1 a 8.2. Dataset zobrazený na grafe 8.3
bol z dôvodu malého počtu dát z porovnania vyradený.

Prvé porovnanie je zamerané na dataset podobnosti filmov na základe ich kľúčových
slov. Pre porovnanie tohto datasetu s datasetmi obsahujúcimi podobnosť príbehov sa takéto
voľne dostupné datasety nepodarilo nájsť. Kvôli tomuto problému boli ako protistrana pre
porovnanie zvolené datasety pre extrakciu kľúčových slov z novinových článkov. Zvolené boli
datasety [22, 21, 4, 38]. Tabuľka 8.4 znázorňuje základné metriky jednotlivých datasetov.

Datasety je možné porovnať z hľadiska množstva testovacích dát a priemernej dĺžky ob-
sahov dokumentov. V oboch prípadoch je vytvorený dataset na druhom mieste s hodnotami
209 testovacích dát a priemernou dĺžkou dokumentu 512,6 slov. Na základe týchto údajov
je možné tvrdiť, že vytvorený dataset je možné použiť pre tréning automatických systé-
mov z hľadiska rozsahu. Vytvorený dataset poskytuje v rámci získaných anotácii 49 filmov
(23,44%) označených ako podobných a 160 filmov (76,56%) označených ako rozdielnych.
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Z vyššie spomínaného dôvodu nie je možné toto rozdelenie porovnať s existujúcim datase-
tom.

Okrem užívateľmi vyznačenej podobnosti medzi filmami je taktiež možné využiť kľú-
čové slová anotovaných filmov. Z výslednej anotácie je možné rozdeliť kľúčové slová na dve
skupiny. Prvou skupinou sú jednoslovné kľúčové slova a druhou viacslovné kľúčové slová –
kľúčové frázy. Následne je možné z druhej skupiny slov vytriediť kľúčové frázy, ktoré sku-
točne vyjadrujú dejovú líniu. Takéto kľúčové frázy by následne mohli tvoriť základ určenia
podobnosti dejových línii medzi filmami.

Pre vytriedenie takýchto kľúčových fráz by v rámci rozšírenia aplikácie bolo nutné vy-
členiť ďalšiu formu anotácie. Tento nový druh anotácie by čerpal dáta z časti aplikácie
poskytujúcej anotáciu podobností filmov na základe ich kľúčových slov. Kľúčové slová fil-
mov, ktoré by boli užívateľmi vyhodnotené ako podobné by boli zredukované na kľúčové
frázy. Tieto kľúčové frázy by boli v tejto novej časti anotácie poskytované pre anotáciu
náhodne, podobne ako pri anotácii extrakcie kľúčových slov.

Obr. 8.4: Tabuľka uvádzajúca metriky dostupných datasetov a výsledného datasetu pre
podobnosť flimov na základe kľúčových slov.

Druhé porovnanie sa zameriava na dataset pre extrakciu kľúčových slov, ktorý je možné
priamo porovnať s rovnakými spomínanými datasetmi v tabuľke 8.4. Tabuľka 8.5 opätovne
znázorňuje základné metriky jednotlivých datasetov. Priemerná dĺžka dokumentov je pri
získanom datasete výrazne menšia ako pri zvyšných existujúcich datasetoch. Ich malá prie-
merná dĺžka je podmienená malou priemernou dĺžkou obsahov filmov v databáze IMDb.
Táto dĺžka sa taktiež odzrkadľuje na priemernom počte kľúčových slov. Dôležité je teda
pri porovnávaní počtu kľúčových slov počítať s priemernou dĺžkou textu. Uvedené data-
sety majú priemerne jedno kľúčové slovo na 40,81 slov dokumentu. Vytvorený dataset má
jedno kľúčové slovo na 17,18 slov v dokumente. Pri porovnaní týchto hodnôt je vidieť,
že vo vytvorenom datasete sa nachádza viac ako dvojnásobný počet kľúčových slov na je-
den dokument. Extrakcia kľúčových slov teda poskytuje validný dataset a bolo by teda
možné túto časť aplikácie spomínanú v podkapitole 7.1 implementovať v budúcnosti.
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Obr. 8.5: Tabuľka uvádzajúca metriky dostupných datasetov a výsledného datasetu extrak-
cie kľúčových slov.
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Kapitola 9

Záver

Cieľom tejto bakalárske práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude pomocou crowd-
sourcingu schopná vytvoriť dátovú sadu pre rozpoznanie štruktúry rozprávania. Štruktúra
rozprávania bola presnejšie zameraná na obsahy filmov a seriálov. Úlohou bolo vytvoriť
užívateľsky prívetivú formu anotácie poskytnutých dát. Aplikácia má taktiež za úlohu pra-
videlne získavať nové filmy, ktoré sú vydávané v nepravidelných intervaloch. Postranným
cieľom aplikácie bolo taktiež vytvorenie nástroja pre získavanie kľúčových slov z filmov,
ktoré ich neobsahujú. Všetky hlavné a dodatočné ciele aplikácie boli splnené a aplikácia je
dostupná na odkaze1.

Pred samotným návrhom aplikácie bolo nevyhnutné zoznámiť sa s možnosťami pre po-
rovnanie podobností príbehov a nástrojmi pre extrakciu kľúčových slov. Najdôležitejšou
časťou pred samotným návrhom bolo zoznámenie sa s metódami používanými v rámci cro-
wdsourcingových projektov. Po zoznámení sa s jednotlivými technológiami prebehol výber
vhodných programovacích jazykov a frameworkov.

Na základe získaných informácii bol vytvorený návrh aplikácie. Návrh bol zameraný
na vhodné využitie metód crowdsourcingu a s nimi spojenou gamifikáciou, rýchlu odozvu
aplikácie a prívetivý vzhľad užívateľského rozhrania. V rámci návrhu bolo nutné zvoliť
vhodný server poskytujúci dáta o aktuálne nových filmoch. Pre jednotlivé časti aplikácie
bolo nutné zvoliť vhodné typy architektúr.

Pomocou vytvoreného návrhu bolo možné pristúpiť k implementácii aplikácie. Imple-
mentácia aplikácie prebiehala v jazyku Python a MySQL pre jej serverovú časť spoločne
s frameworkom Flask. Prezentačná časť aplikácie bola vytvorená vo frameworku Angu-
lar za použitia jazyka Typescript. Pri implementácii bol kladený veľký dôraz na rýchlu
odozvu aplikácie na užívateľove akcie. Do aplikácie boli taktiež začlenené 3 spôsoby gami-
fikácie užívateľov. Pre výpočet podobností filmov boli zvolené dva spôsoby a to modelom
Sentence-BERT a výpočtom podobností filmov na základe ich kľúčových slov.

Dôležitú časť implementácie tvorí taktiež vytvorený parser, ktorý bol použitý pre pred-
spracovanie poskytnutej dátovej sady filmov a seriálov. Dátová sada pozostávala z niekoľ-
kých HTML stránok pre každý film. Vytvorený parser bol taktiež využitý pri spracovaní
pravidelne získavaných filmov.

Predspracovanie dátovej sady prebehlo taktiež pre výpočet podobností filmov na zá-
kladne kľúčových slov. V rámci tohto výpočtu bola využitá metóda zhlukovania filmov
pomocou ich kľúčových slov.

1https://annotation-game.firebaseapp.com
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Obe formy predspracovania boli výpočetne náročné a bolo nutné použiť distribuované
paralélne spracovanie na desiatkach strojov.

Výsledná aplikácia bola rozdistribuovaná medzi užívateľov pomocou portálu Reddit.
Týmto spôsobom bolo získané dostatočné množstvo dát pre vytvorenie finálneho datasetu
podobných filmov a aj datasetu extrahovaných kľúčových slov. Výsledné datasety boli porov-
nané s existujúcimi datasetmi pre ich využitie v rámci trénovania automatických systémov.
Na základe tohto porovnania boli oba získané datasety vyhodnotené ako využiteľné.

Ďalší vývoj aplikácie je možné venovať zaradeniu získavaných kľúčových slov do apli-
kácie a automatickému prepočítavaniu podobností filmov. Prípadne pri veľkom množstve
užívateľov je možné implementovať overovanie užívateľskej anotácie pomocou samotných
užívateľov. Nevyhnutné je však zachovať rýchlu odozvu aplikácie. Aplikáciu je taktiež po-
trebné udržiavať aktuálnu a reagovať na možné bezpečnostné hrozby.
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Príloha A

Obsah priloženého DVD

∙ thesis – Elektronická verzia práce vo formáte PDF.

∙ latex – Zdrojové kódy textu práce v LATEX.

∙ src – Zdrojové kódy jednotlivých častí aplikácie.

∙ final-datasets – Výsledné vytvorené datasety.

∙ app-dataset – dataset aplikácie.

∙ poster – Plagát prezentujúci prácu.
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Príloha B

Návod na inštaláciu aplikácie

Táto časť popisuje spôsob spustenia jednotlivých častí aplikácie. Konfigurácia databázy a
jej inicialízacia spolu s ďalšími konfiguráciami sú popísane v súboroch README v jednotlivých
adresároch.

Nasledujúce riadky popisujú spôsob spustenia webovej časti aplikácie vo frameworku
Angular.

1. Nakopírovanie adresáru src/annotgameweb do zvolenej zložky.

2. V konzoli frameworku príkazom npm install prebehne inštalácia všetkých závislostí.

3. Následne ng serve spustí webové rozhranie lokálne.

Nasledujúce riadky popisujú spôsob spustenia serverovej časti aplikácie a frameworku
Flask.

1. Nakopírovanie adresárov src/annotgamebackend a app-dataset/ do zvolenej zložky.

2. V konzoli príkazom pip3 install -r requirements.txt prebehne inštalácia všet-
kých závislostí.

3. Inicializácia databázy aplikácie je popísaná v súbore:
src/backend/annotgamebackend/README.

4. Následne python3 annotgamebackend.py spustí server aplikácie lokálne.
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Príloha C

Snímky aplikácie prezentujúce
jednotlivé typy anotácií

Obr. C.1: Anotácia podobnosti filmov na základe kľúčových slov.
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Obr. C.2: Anotácia podobnosti filmov na základe ich obsahov.

Obr. C.3: Anotácia extrakcie kľúčových slov z obsahov filmov.
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Príloha D

Plagát

Obr. D.1: Plagát prezentujúci prácu a jej výsledky.

48


	Úvod
	Crowdsourcingová tvorba datasetu
	Základné princípy crowdsourcingu
	Výhody crowdsourcingu
	Cena
	Kvalita výstupných dát
	Riziká

	Zhodnotenie
	Gamifikácia užívateľov
	Situácie pre gamifikáciu na báze odmeny
	Gamifikácia založená na vnútornej motivácii
	Zmysluplná gamifikácia


	Sémantická textová podobnosť
	InferSent
	Sentence encoder
	NLI klasifikátor

	Universal Sentence Encoder
	Sentence-BERT

	Extrakcia kľúčových slov
	TextRank
	RAKE

	Dátová sada aplikácie
	Popis dátovej sady databázy IMDb a predspracovania
	Predspracovanie dátovej sady
	Výpočet podobnosti filmov zhlukovaním kľúčových slov


	Návrh aplikácie pre anotáciu datasetu
	Implementácie aplikácie pre anotáciu filmov
	Serverová časť a datábaza
	Webové rozhranie

	Vyhodnotenie nazbieraných dát a aplikácie
	Porovanie s existujúcimi datasetmi

	Záver
	Literatúra
	Obsah priloženého DVD
	Návod na inštaláciu aplikácie
	Snímky aplikácie prezentujúce jednotlivé typy anotácií
	Plagát

