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1. Internetowe Ĩródáa informacji o produktach
Konsument, dokonując zakupów przez Internet, musi siĊ pogodziü z kilkoma ograniczeniami. Do najwaĪniejszych z nich moĪna zaliczyü brak fizycznego kontaktu z towarem oraz brak moĪliwoĞci bezpoĞredniej konsultacji ze
sprzedawcą. Ograniczenia te sprawiają, Īe osoba kupująca w sklepie internetowym jest zainteresowana znalezieniem dodatkowych informacji o poszukiwanym produkcie. W Internecie znajduje siĊ wiele pomocnych Ĩródeá informacji.
Mogą byü to materiaáy zamieszczone przez producenta czy sprzedawcĊ, recenzje produktów w profesjonalnych pismach lub serwisach internetowych, opinie
o produktach na blogach, dyskusje na forach i listach mailingowych oraz róĪnego rodzaju rankingi.
Materiaáy, zamieszczone przez producenta czy sprzedawcĊ, zwykle ograniczają siĊ do podania kategorii produktu i jego parametrów technicznych. Dla
wielu grup produktów (na przykáad ksiąĪek, filmów samochodów, sprzĊtu elektronicznego i elektrotechnicznego) jest to zbyt maáo, by zaspokoiü potrzeby
informacyjne konsumenta, który chce Ğwiadomie podjąü decyzje o zakupie.
Czasami materiaáy takie zawierają sformuáowania natury jakoĞciowej, wtedy
jednak mają charakter reklamowy i dalekie są od obiektywnoĞci.
Recenzje produktów w profesjonalnych pismach lub serwisach internetowych prezentowane są jako rzetelne Ĩródáa obiektywnej informacji. Niestety,
nie zawsze tak jest w rzeczywistoĞci. CzĊsto treĞü recenzji wynika z umów
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reklamowych zawartych miĊdzy producentem bądĨ dystrybutorem ocenianego
produktu a wydawcą pisma lub serwisu. Ponadto, lista produktów, dla których
dostĊpne są recenzje, zwykle tylko czĊĞciowo pokrywa siĊ z listą produktów
dostĊpnych na rynku.
Opinie o produktach wyraĪone na blogach, choü subiektywne, bardzo czĊsto stanowią rzetelną informacjĊ o produkcie, jako Īe pisane są przez zadowolonych lub unieszczĊĞliwionych uĪytkowników. Niestety, dostĊpne są one dla
bardzo niewielu produktów, ponadto trudno jest do nich dotrzeü.
Dyskusje na forach i listach mailingowych zwykle dotyczą duĪej liczby
produktów i zawierają wiele gáosów. Niestety, bardzo czĊsto przybierają postaü
káótni pomiĊdzy posiadaczami produktów róĪnych producentów, w której pojawia siĊ niewiele argumentów merytorycznych, a jeĞli nawet są, trudno jest
postronnemu obserwatorowi oceniü ich wiarygodnoĞü.
Rankingi obejmują róĪne rodzaje produktów (na przykáad samochody1,
czĊĞci komputerowe2 czy gry komputerowe3) i mogą opieraü siĊ na wynikach
sprzedaĪy4, opinii ekspertów5 czy teĪ opinii konsumentów6. Jako Ĩródáo informacji dla konsumenta, ranking ma formĊ oczywistą w interpretacji i áatwo pozwala porównaü produkt z wyrobami konkurencyjnymi. Choü recenzja pojedynczego produktu zawiera bardziej szczegóáowe informacje, brakuje jej wymownoĞci rankingu, rzadko kiedy porównuje siĊ w niej opisywany produkt
z wiĊkszą liczbą wyrobów konkurencyjnych.
Internet uáatwia przygotowanie i publikacjĊ rankingów – w konsekwencji
moĪna znaleĨü ich w Internecie bardzo wiele. Rankingi sprzedaĪy czy popularnoĞci produktu prowadzone są przez wiĊkszoĞü sklepów internetowych, jak
równieĪ przez niektóre serwisy tematyczne. Niestety, nie zawsze zachowują one
obiektywnoĞü, bywa teĪ, Īe są trudne do odnalezienia za pomocą wyszukiwarek. Do innych wad moĪna zaliczyü ograniczony wybór produktów czy rzadki
czas aktualizacji.

1

http://www.mojeauto.pl.

2

http://rankingi.chip.pl.

3

http://www.bigfishgames.com.

4

http://sklep.proline.pl/shop.php?id=shopgaleria&lista=best.

5

http://rankingi.chip.pl.

6

http://www.mojeauto.pl.
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WĞród tak wielu rankingów, obarczonych wymienionymi wadami, rzeczą
niezwykle pomocną dla konsumenta byáby superranking záoĪony z danych pochodzących z wielu tego typu publikacji dostĊpnych w Internecie.
Rankingi idealnie nadają siĊ jako Ĩródáo danych do superrankingu, z uwagi
na ich bezpoĞrednią kwantyfikowalnoĞü (pozycja produktu w rankingu jest liczbą). ZauwaĪmy, Īe stworzenie zestawienia produktów opartego na treĞci na
przykáad list dyskusyjnych byáoby zadaniem o wiele bardziej skomplikowanym,
gdyĪ wymagaáoby zastosowania skomplikowanych technik przetwarzania jĊzyka naturalnego.
2. Koncepcja superrankingu jako narzĊdzia wspomagania decyzji konsumenta
Superranking to zestawienie sporządzone na podstawie zagregowanych
danych pochodzących z wielu rankingów Ĩródáowych. O pozycji produktu
w superrankingu decydują jego pozycje w rankingach Ĩródáowych skorygowane
o wagi poszczególnych klasyfikacji.
Superranking ma za zadanie ukazaü konsumentowi moĪliwie obiektywną
informacjĊ o relatywnej atrakcyjnoĞci produktów w nim zawartych. ObiektywizacjĊ wyników uzyskuje siĊ poprzez uwzglĊdnienie w superrankingu jak najwiĊkszej liczby Ĩródeá danych. Przy zaáoĪeniu, Īe są to Ĩródáa niezaleĪne,
znacznie redukuje to znaczenie pojedynczych manipulacji, do jakich mogáo
dojĞü w rankingach Ĩródáowych.
Superranking obejmuje szeroką listĊ produktów – wszystkie te, które znalazáy siĊ choü w jednym rankingu Ĩródáowym. DziĊki temu konsument otrzymuje informacjĊ przetworzoną i gotową do wykorzystania przy podejmowaniu
decyzji. Inaczej musiaáby straciü wiele czasu na samodzielne wyszukiwanie
i analizowanie zawartoĞci rankingów Ĩródáowych.
Niebagatelny wpáyw na pozycjĊ produktu w rankingu ma czas. Na rynku
pojawia siĊ wiele nowych towarów, a ich pozycja w rankingach moĪe ulegaü
znacznym chwilowym wahaniom, bĊdących wynikiem na przykáad kampanii
marketingowych bądĨ efektu „nowego produktu na rynku”. Superranking powinien nie tylko opieraü siĊ na aktualnych danych, ale równieĪ zapewniaü moĪliwoĞü przeglądania danych historycznych, pozwalając na analizĊ ksztaátowania
siĊ pozycji wybranego produktu w czasie, umoĪliwiając na przykáad sprawdzenie najwyĪszej lokaty w superrankingu (bądĨ w innych rankingach) czy czasu

10

Artur Kulpa, Jakub Swacha, Roman Budzowski

przebywania w czoáówce produktów. DziĊki temu uĪytkownik mógáby siĊ dowiedzieü, czy popularnoĞü produktu nie nosi znamion chwilowej mody.
Bardzo waĪną zaletą superrankingu jest moĪliwoĞü automatycznego generowania go (jak równieĪ automatycznej aktualizacji) na podstawie internetowych Ĩródeá danych za pomocą jĊzyków skryptowych. W kolejnych punktach
zostanie przedstawiony sposób implementacji superrankingu, jak równieĪ przykáad jego praktycznego wykorzystania.
3. Sposób praktycznej implementacji generatora superrankingów
PoniĪej opisane zostaną podstawowe zaáoĪenia systemu pozwalającego na
automatyczne tworzenie superrankingów produktów na podstawie danych pochodzących z klasyfikacji umieszczanych na stronach internetowych.
Na początku zostaną scharakteryzowane wymagania funkcjonalne dotyczące takiego systemu oraz rozwaĪone moĪliwe problemy, które mogą siĊ pojawiü przy jego konstrukcji wraz ze sposobami radzenia sobie z nimi. NastĊpnie
zostaną omówione techniczne zagadnienia związane z implementacją takiego
systemu jako aplikacji internetowej.
Automatyczne tworzenie superrankingów oznacza, Īe system musi byü
zdolny, dla wskazanych Ĩródeá:
– pobraü aktualne dane,
– przetworzyü kilka klasyfikacji w jeden wyjĞciowy superranking,
– zaprezentowaü otrzymany superranking.
Typowe Ĩródáo danych zawiera nazwĊ produktu (w zaleĪnoĞci od rodzaju
produktu mogą byü ujĊte dodatkowe oznaczenia, takie jak nazwa producenta
lub autora) i aktualną pozycjĊ; czasami mogą siĊ znaleĨü dodatkowe informacje,
takie jak uzyskane punkty wpáywające na pozycjĊ w rankingu (na przykáad
wyniki sprzedaĪy, Ğrednia ocen). PoáoĪenie tych danych powinno byü jasno
okreĞlone, nie tylko ze wskazaniem na odpowiedni dokument, ale równieĪ na
odpowiedni znacznik, a nawet numer wiersza i sáowa w przypadku niestrukturalizowanego tekstu czy sáabo ustrukturalizowanych plików HTML. Dlatego
w systemie moĪemy zidentyfikowaü dwa typy uĪytkowników. Pierwszy z nich:
operator superrankingu, peáni funkcjĊ administratora. Tylko taki uĪytkownik ma
prawo dodaü nowe Ĩródáa danych lub usunąü stare, okreĞliü czĊstotliwoĞü aktualizacji czy czynniki wpáywające na to, jakie znaczenie bĊdzie miaá kaĪdy
z rankingów. Dodawanie (lub modyfikowanie) Ĩródáa danych wymaga okreĞlo-
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nej wiedzy informatycznej, pozwalającej na posáugiwanie siĊ wyraĪeniami regularnymi do oznaczenia poáoĪenia danych rankingu w dokumencie Ĩródáowym. W wielu przypadkach moĪliwe byáoby uproszczenie tego procesu
(z punktu widzenia uĪytkownika, nie twórcy systemu) poprzez zastosowanie
algorytmów ekstrakcji wiedzy bądĨ pozwolenie uĪytkownikowi na wskazanie
myszką wáaĞciwego obszaru danych, niemniej jednak nie gwarantowaáoby to
poprawnoĞci dziaáania tych rozwiązaĔ, a znacząco wpáynĊáoby na záoĪonoĞü
systemu, dlatego naleĪy je traktowaü jako moĪliwe udoskonalenia.
Czytelnik klasyfikacji to klient, który chce poznaü superranking dla wybranego rodzaju produktów. Ta czynnoĞü nie wymaga wiedzy informatycznej
wykraczającej poza umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ prostym i intuicyjnym interfejsem uĪytkownika. Istotne mogáoby byü, by czytelnik miaá moĪliwoĞü wpáywania na niektóre z ustawieĔ generatora (na przykáad wykluczenia z rankingu
wyników z wybranych Ĩródeá czy teĪ tymczasowej zmiany wag dla poszczególnych Ĩródeá). Powinien mieü moĪliwoĞü otrzymania superrankingu jednym
klikniĊciem myszy.
Czas ma kluczowe znaczenie w kontekĞcie systemu. Rankingi Ĩródáowe
zmieniają siĊ w czasie, tak samo musi zmieniaü siĊ wynikowy superranking.
Powinien nie tylko automatycznie uwzglĊdniaü zmiany w rankingach, ale równieĪ czynniki wpáywające na wagĊ poszczególnych klasyfikacji w superrankingu. Zazwyczaj Ĩródáowe rankingi mają róĪną czĊstotliwoĞü aktualizowania swoich zestawieĔ. To od administratora systemu zaleĪy, czy uznaü za obowiązujący
dla superrankingu najkrótszy z okresów (i wykorzystaü procedurĊ okresowego
obniĪania wag starszych statystyk) czy teĪ najdáuĪszy (i agregowaü dane z krótszych okresów w dáuĪszy). W przypadku rankingów on-line, które mogą zmieniaü siĊ co sekundĊ, administrator powinien decydowaü, jak czĊsto superranking ma siĊ do nich dostosowywaü (czĊste zmiany wymagają wiĊkszej mocy
obliczeniowej oraz przechowywania wiĊkszej iloĞci danych).
Przetworzenie wielu rankingów Ĩródáowych wymaga znormalizowania
otrzymanych danych i ich zagregowania w jednym wynikowym superrankingu.
Gáównym powodem, dla którego normalizacja jest konieczna, jest fakt, Īe rankingi mogą siĊ skáadaü z róĪnej liczby pozycji. JeĪeli ranking Ĩródáowy publikuje punkty okreĞlające kolejnoĞü w rankingu, normalizacjĊ moĪna oprzeü wáaĞnie
na nich, w innym przypadku konieczne jest przyznanie kaĪdej z pozycji okreĞlonej liczby punktów, im wyĪsza pozycja, tym wiĊksza liczba punktów. Caákowita punktacja kaĪdego z rankingów Ĩródáowych powinna byü identyczna
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– róĪnicowanie znaczenia poszczególnych rankingów odbywa siĊ przy uĪyciu
wag dopiero na etapie agregacji.
Normalizacja wiąĪe siĊ równieĪ z tokenizacją nazw produktów, to jest ich
zamianą tak, by kaĪdy ujĊty w rankingu produkt byá jednoznacznie identyfikowany. CzĊsto ten sam produkt moĪe wystĊpowaü pod róĪnymi nazwami
(na przykáad krótsze lub dáuĪsze nazwy modeli, nazwa produktu i jego wersja,
róĪne nazwy w zaleĪnoĞci od polityki marketingowej w danym regionie Ğwiata).
W przypadku niektórych produktów jego róĪne wersje mogą wystĊpowaü jako
pojedynczy wpis w rankingu lub jako kilka wpisów, w takim przypadku superranking powinien interpretowaü je jako pojedynczy wpis, sumując punkty
z bardziej szczegóáowych rankingów.
Agregowanie danych rozpoczyna siĊ od wyznaczenia wagi dla poszczególnych rankingów, a nastĊpnie sumowane są waĪone punkty rankingowe dla
kaĪdego z wystĊpujących w rankingach produktów. Wagi dla rankingów powinny uwzglĊdniaü ich wiarygodnoĞü (czy kryteria klasyfikacji są stosowne
i obiektywne), obszernoĞü (jak wiele produktów obejmowaá ranking) i popularnoĞü (ilu uĪytkowników uwaĪa go za waĪny). WiarygodnoĞü moĪe byü okreĞlona zarówno na podstawie oceny operatora superrankingu, jak i czytelnika. Informacje o obszernoĞci czĊsto moĪna znaleĨü na stronach rankingów Ĩródáowych, zaczerpniĊte stamtąd przez operatora superrankingu. PopularnoĞü klasyfikacji moĪe byü okreĞlona dziĊki narzĊdziom internetowym monitorującym
ruch w Internecie, takich jak Alexa.com7, Technorati8 czy Gemius9, oraz na
podstawie wskaĨnika PageRank wyszukiwarki Google10. Dane te mogą byü
uzyskane w peáni automatycznie, dziĊki czemu moĪliwe jest aktualizowanie
wag rankingów bez wysiáku ze strony operatora superrankingu.
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe w przypadku trudnoĞci w wyznaczeniu wáaĞciwych wag moĪna skorzystaü z uproszczonej metody, przypisując wszystkim
rankingom takie same wagi. W takim wypadku najlepiej jednak albo korzystaü
z duĪej liczby rankingów Ĩródáowych, albo uwzglĊdniaü tylko rankingi wysokiej jakoĞci.
7

http://www.alexa.com.

8

http://technorati.com/blogs/www.technorati.com?sub=bloginfo.

9

http://www.ranking.pl.

10

L. Page, S. Brin, R. Motwani, T. Winograd, The PageRank citation ranking: Bringing
order to the Web. Stanford Digital Library Technologies Project, http://citeseer.ist.psu.edu/
page98pagerank.html, 1998.
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Oprogramowanie automatycznie generujące superrankingi powinno wypeániaü trzy podstawowe funkcje: pobranie, przetworzenie i prezentacja danych.
Ogólny schemat takiego systemu przedstawiono na rysunku 1.
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Baza danych
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GENERATOR
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Alexa

Rys. 1. Schemat systemu automatycznie generującego superrankingi
ħródáo: opracowanie wáasne.

Dane wejĞciowe muszą byü pozyskane z rankingów Ĩródáowych i innych
Ĩródeá. Nie byáoby to konieczne, gdyby klasyfikacje byáy publikowane przy
uĪyciu takich technologii, jak RSS, SOAP czy XML. W praktyce są one publikowane jako strony HTML.
System generujący superranking moĪe byü efektywnie zaimplementowany
za pomocą jĊzyka Python11, który charakteryzują bogate moĪliwoĞci przetwa-

11

C. Fehily, Po prostu Python, Helion, Gliwice 2002.
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rzania danych, wbudowana obsáuga protokoáu HTTP i wyraĪeĔ regularnych.
W pierwszym etapie generowania superrankingu pobierane są rankingi Ĩródáowe. NastĊpnie dane dotyczące rankingu są wyodrĊbniane z dokumentu przy
uĪyciu wyraĪeĔ regularnych12, które moĪna skonstruowaü dla dowolnego rankingu opartego na HTML. Jakkolwiek podejĞcie strukturalne, oparte na modelu
DOM13, byáoby bardziej eleganckie, nie moĪe byü uĪyte, gdyĪ dane rankingu
zwykle nie wystĊpują w postaci wyodrĊbnionych elementów i muszą byü wyodrĊbnione z innej zawartoĞci.
Otrzymane nazwy produktów poddawane są tokenizacji. Wykorzystując
sáownik przygotowany przez operatora klasyfikacji, wszystkie nazwy synonimiczne zastĊpowane są jedną niepowtarzalną. Wszystkim produktom znajdującym siĊ na liĞcie zostają przypisane punkty rankingowe, zaleĪnie od ich pozycji
i rozmiaru rankingu. NastĊpnie wszystkie nazwy wariantów produktu są usuwane i zastĊpowane nazwą ogólną, której przypisuje siĊ sumĊ punktów rankingowych wszystkich wariantów.
W kolejnym etapie zostaje obliczona waga rankingu na podstawie stosownej formuáy, a punkty rankingowe wszystkich produktów na liĞcie zostają
przemnoĪone przez otrzymaną wagĊ. Rezultaty są przechowywane jako tymczasowy superranking; w trakcie przetwarzania kolejnych klasyfikacji Ĩródáowych nowe elementy są dopisywane do listy, natomiast jeĪeli nazwa produktu
juĪ siĊ na niej znajduje, zwiĊksza siĊ jedynie przypisaną jej liczbĊ punktów
rankingowych.
Po przetworzeniu wszystkich rankingów Ĩródáowych superranking jest porządkowany malejąco wedáug punktów. Na koĔcu zostaje przetworzony do
postaci dokumentu HTML i przekazany czytelnikowi rankingu.
Dane superrankingu przechowywane są w bazie danych, na przykáad
w systemie PostgreSQL14. W ten sposób istnieje moĪliwoĞü analizy zebranych
danych w dowolnym zakresie. Jako Īe poprzednie rankingi nie są kasowane,
a jedynie oznaczane jako nieaktualne, moĪliwe jest przeprowadzenie analizy
zmian rankingów w czasie.

12

J. Friedl, Mastering Regular Expressions, O’Reilly, 1997.

13

http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core-20040407.

14

J.C. Worsley, J.D. Drake, Practical PostgreSQL, O’Reilly 2002.
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4. Przykáad wykorzystania superrankingu
Aby ukazaü przykáad funkcjonowania superrankingu, stworzono uproszczoną wersjĊ generatora superrankingów, wykorzystującego rankingi filmów
fabularnych z witryn internetowych: www.kinomaniak.pl, www.ranking.
filmow.dvd.ys.pl i www.filmweb.pl.
KaĪda z tych witryn prowadzi wáasny ranking filmów obejmujący zróĪnicowaną liczbĊ pozycji: www.kinomaniak.pl i www.filmweb.pl mają po
100 pozycji, natomiast www.ranking.filmow.dvd.ys.pl – 20 pozycji. KaĪda
z tych klasyfikacji podaje liczbĊ gáosów przypisanych kolejnemu tytuáowi filmowemu.
Do wygenerowania superrankingu posáuĪono siĊ programem napisanym
w jĊzyku Python15. Najpierw pobrane zostaáy z Internetu dokumenty zawierające rankingi Ĩródáowe, a nastĊpnie wyáuskano z nich dane potrzebne do budowy
superrankingu, to jest pozycjĊ filmu w rankingu, tytuá oraz liczbĊ przypisanych
mu gáosów.
Dane te zostaáy pobrane z witryny internetowej za pomocą mechanizmu
wyraĪeĔ regularnych zastosowanego na dokumentach HTML zawierających
rankingi Ĩródáowe. Dla kaĪdego rankingu Ĩródáowego zostaáy zbudowane osobne wyraĪenia regularne:
1. www.kinomaniak.pl
<tr><td bgcolor="#[\w]{6}" width="20"><font class ="male"
><font color="black"></font></font><center><font class="male"><font color="black">([0-9]{1,3})</font></font></ center></td><td bgcolor="#[\w]{6}" width="330"><font class=
"male"><a class="piaty"
href="http://www\.kinomaniak\.pl/filmy/[^"]+"><b>([^<]+)(<b
r>)?</b>[^<]*</a></font></td><td bgcolor="#[\w]{6}"width=
"20"><font class="male"><font color="black"></font></font
><center><font class="male"><font color="black">[0-9]{4}</
font></font></center></td><td bgcolor="#[\w]{6}" width="80"
><font class="male"><font color="black"></font></font><
center><font class="male"><font color="black">([0-9]+\.[0-9]
{2})</font></font></center></td><td bgcolor="#[\w]{6}" wid-
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th="80"><font class="male"><font color="black"></font></
font><center><font class="male"><font color="black">([09]+)</font></font></center></td></tr>

2. www.ranking.filmow.dvd.ys.pl
<tr onclick="location\.'" bgcolor="[^"]+">\n<td align
="center"><font face="Verdana" size="2">([0-9]{1,2})
</font></td>\n<td align="center"><font face="Verdana"
size="2">([0-9]+)</font></td>\n<td align="center"><
font face="Verdana" size="2">([0-9]+\.[0-9]{3})</font
></td><td><a class="film"
href="http://www\.ranking\.filmow\.dvd\.ys\.pl/index\
.php\?strona=opis_filmu&amp;choice=7&amp;id_filmu=
[0-9]{1,4}">([^<]+)</a></td></tr>
3. www.filmweb.pl
<tr class="gr[0-9]">[\s]*<td class="p12">([0-9]{1,3})
</td>[\s]*<td>[\s]*<img src="world/[^.]+\.gif" style
="vertical-align: middle;" alt="[^"]*" title="[^"]*"
border="0"> [0-9]{0,2}</td>[\s]*<td class="p13"><a
name="[^"]+">[\s]*</a><a class="colorUnderline" title="[^"]+ - o filmie - FILMWEB\.pl" href="http:/
/[^"]+">[\s]*(<img style="margin-right: 8px;" class
="b_r" src="world/[0-9]{7}\.jpg" alt="" align="left"
>)?[\s]*<b>([^<]+)</b>(<br>)?[\s]*[^<]+</a>[\s]*</td>
[\s]*<td class="p11">([0-9],[0-9]{3})</td>[\s]*<td
class="p11">([0-9]{1,6})</td>[\s]*</tr>
Tak uzyskane dane zostaáy poddane tokenizacji. Wykorzystano przy tym
prosty, heurystyczny mechanizm sprowadzania alternatywnych wersji tytuáów
do wersji najkrótszej, poprzez usuwanie „wtrĊtów” o ograniczonej dáugoĞci
(na przykáad Gwiezdne wojny czĊĞü 1: Nowa nadzieja i Gwiezdne wojny: Nowa
nadzieja sprowadzono do tej drugiej wymienionej postaci). Tak zbudowana
zostaáa lista niepowtarzalnych 205 tytuáów filmów.
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Dla kaĪdego z filmów ujĊtych w superrankingu obliczono nastĊpnie syntetyczny wskaĨnik waĪonej pozycji w rankingu (r), korzystając ze wzoru:
3

¦ pi (n)(1  wi )

r ( n)

Pmax  i

1

3

,

gdzie:
n
– jednoznaczny numer filmu,
pi(n) – pozycja n-tego filmu w i-tym rankingu,
Pmax – numer maksymalnej pozycji we wszystkich rankingach,
wi

– suma gáosów w i-tym rankingu/suma gáosów wszystkich rankingów.

NastĊpnie lista filmów, ujĊta w superrankingu, zostaáa uporządkowana od
filmu o najwiĊkszym wskaĨniku waĪonej pozycji w rankingu do filmu o najmniejszym wskaĨniku. W koĔcowym etapie wygenerowany zostaá dokument
HTML prezentujący superranking w postaci pokazanej na rysunku 2.
Zestawienie superrankingu filmów fabularnych

Rys. 2. Widok raportu superrankingu
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Podsumowanie

W pracy przedstawiono schemat systemu pozwalającego na automatyczne
tworzenie superrankingów produktów na podstawie danych pochodzących
z rankingów umieszczanych na stronach internetowych i zaproponowano jego
wykorzystanie jako narzĊdzia wspomagania decyzji konsumenta.
Opisano podstawowe zasady dziaáania systemu, jego wymogi funkcjonalne i sposoby rozwiązywania typowych problemów, a takĪe prostą przykáadową
implementacjĊ systemu przetwarzającą rankingi popularnoĞci filmów.
W przekonaniu autorów, superranking stanowi bardzo porĊczne narzĊdzie
dla konsumentów. DziĊki wykorzystaniu wielu Ĩródeá jest w znacznie mniejszym stopniu podatne na nierzetelnoĞü wynikającą ze stronniczoĞci wyraĪanych
opinii, niĪ kaĪde z tych Ĩródeá z osobna, a takĪe pozwala w áatwy sposób porównaü miĊdzy sobą szeroki zakres produktów. NaleĪy siĊ zatem spodziewaü,
Īe superrankingi znajdą liczne zastosowania praktyczne.
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INTERNET SUPER-RANKINGS
AS CONSUMER DECISION SUPPORT TOOL
Summary

When buying in the Internet, consumer lacks both the opportunity to physically
test the product and to consult the seller immediately. If he or she needs more information to make the decision, there is plenty of information sources in the Internet, where
he or she can find out how the product is evaluated by experts and other customers.
However, there are many flaws of such sources, such as being hard to find, low creditability, and often, a small number of compared products.
In this paper we propose that a super-ranking based on an input set of source product rankings can supply more usable information and thus can be used as consumer
decision support tool. We provide a detailed description of how a super-ranking can be
automatically generated and present a sample super-ranking of popular films.
Translated by Jakub Swacha
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