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Abstrakt. Nově zahájený projekt EU MedIEQ se zaměřuje na problematiku 
automatizace hodnocení zdravotnických zdrojů na WWW. V jeho rámci je 
vyvíjen soubor kritérií hodnocení kvality zdrojů a nástroje pro automatické 
vyhledání relevantních stránek, extrakci klíčových informací a jejich 
transformaci na indikátory kvality. 
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1 Úvod 

Skutečnost, že prakticky kdokoli může vytvářet webové zdroje a vystavovat na nich 
“zdravotnické” informace pochybné kvality, představuje závažný společenský 
problém. Takové informace totiž mohou být zavádějící a vést případně i k ohrožení 
života. Lékařské asociace a agentury v celé Evropě proto každý den investují velké 
úsilí do ručního resp. částečně automatizovaného hodnocení kvality obsahu 
relevantních webových stránek. Vzhledem k velkému počtu těchto stránek se 
v posledních letech klade důraz na možnost automatizované podpory celého procesu. 
V tomto krátkém sdělení se nejprve pokoušíme stručně vymezit stav poznání v  
předmětné oblasti (sekce 2), poté uvádíme stručný popis nového projektu MedIEQ 
(sekce 3), a věnujeme se vybraným softwarovým nástrojům, které budou v projektu 
vyvinuty nebo adaptovány, a to těm, za které zodpovídá český partner (sekce 4).  

2 Současný stav ve světě a v ČR 

V posledních letech se problematice hodnocení kvality zdravotnických webových 
sídel věnovalo několik projektů EU. Jedná se zejména o MedCertain, MedCircle,  
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extraction" je částečně podporován Evropskou komisí v rámci DG Health & Consumer 
Protection, Public Health Programme. Autoři děkují doc. MUDr. Pavlu Kasalovi z Ústavu 
lékařské informatiky 2. LF UK za informace o tuzemských projektech RankMed a CitMed. 
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WrapIn a Quatro. V rámci projektu MedCertain2 vznikl nástroj pro distribuované 
vytváření hodnocení kvality zdrojů. Jádrem projektu MedCircle3 byla spolupráce čtyř 
hodnotících agentur, směřující ke společnému návrhu slovníku specializovaných 
metadat. Projekt WrapIn4 se zaměřoval na podporu vyhledávání kvalitních 
zdravotnických stránek technikami zpracování přirozeného jazyka. Projekt Quatro5 
vyvinul obecné schéma hodnocení informací na WWW nezávislé na aplikační oblasti. 

Česká republika byla do výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnického WWW dosud 
zapojena zejména prostřednictvím Ústavu lékařské informatiky 2. lékařské fakulty 
UK v Praze. Toto pracoviště vyvinulo systémy pro automatické hodnocení kvality 
webových sídel nazvané RankMed6 a CitMed7. Systém RankMed se zaměřuje na 
automatické hodnocení tuzemských sídel podle sady dvaceti kritérií, zahrnujících jak 
problematiku uživatelské přístupnosti a přívětivosti (např. rychlost načítání, jednotný 
vzhled, cizojazyčné verze), tak důvěryhodnost informací (např. uvedení autora). 
Systém CitMed má celosvětové pokrytí, rozlišuje stránky podle specializací medicíny, 
a sleduje jednak jejich popularitu z hlediska počtů zpětných odkazů, jednak 
přítomnost certifikátů kvality. Podrobnější informace lze nalézt v [1]. 

V žádném z uvedených projektů nebyla zatím ve větším rozsahu použita 
technologie automatické extrakce informací z volně strukturovaných dat ani podpora 
vícejazyčnými terminologickými zdroji. Prototypové uplatnění těchto technologií je 
hlavním cílem projektu MedIEQ.  

3 Projekt MedIEQ 

Evropský projekt MedIEQ byl zahájen 1.1.2006 ve spolupráci 8 partnerů ze 6 zemí; 
podrobný popis projektu a výčet partnerů je na http://www.medieq.org. Z české 
strany je zástupcem v projektu pracoviště Vysoká škola ekonomická v Praze, která 
koordinuje práce na dílčím úkolu č.6 „Information Extraction“ a podílí se na několika 
dalších. Účast pracoviště přímo navazuje na řešení tuzemského projektu Rainbow 
(podporovaného grantem GAČR 201/03/1318, viz http://rainbow.vse.cz), který měl 
ovšem odlišné aplikační zaměření. 

4 Přehled vybraných dílčích technologií 

4.1 Relaxed – validátor HTML stránek 

Pro hodnocení přístupnosti (“accessibility”) stránek se bude používat validátor 
Relaxed8 [2]. Jedná se o validátor HTML a XHTML kódu postavený nad moderními 
                                                           
2 http://www.medcertain.org
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8 http://badame.vse.cz/validator 
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schémovými jazyky RELAX NG a Schematron. Právě jazyk Schematron umožňuje 
pomocí sady XPath výrazů popsat podmínky, kterým musí dokument vyhovět. 
Validátor Relaxed již ve své standardní verzi obsahuje řadu pravidel, která kontrolují 
shodu stránky s doporučeními pro přístupnost WCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines). Existující pravidla budou dále rozšířena a zpřesněna, aby lépe 
vyhovovala potřebám projektu MedIEQ. 

4.2 Nástroje pro webovou navigaci a kategorizaci odkazů 

V rámci projektu jsou vyvíjeny resp. adaptovány dva nástroje, jejichž úkolem je 
příprava dat pro klasifikaci stránek na základě jejich obsahu. Těmito nástroji jsou: 
navigační modul, který se stará o extrahování všech odkazů z daného WWW serveru, 
a nástroj pro hodnocení odkazů (“link scoring”), který využívá výsledků navigačního 
modulu k uspořádání seznamu odkazů pro potřebu návazné klasifikace.  

Navigační modul vychází ze seznamu odkazů na potenciálně zajímavé weby 
s medicínským obsahem, které pak systematicky prochází a vytváří jejich lokální 
kopie. V rámci každé stránky jsou analyzovány a ohodnoceny vnitřní odkazy pomocí 
„link scoring“ modulu a podle tohoto ohodnocení navigační komponenta rozhodne, 
zda bude odkazovaná stránka stažena a dále zpracována. Smyslem je zefektivnit 
procházení konkrétního webu již na úrovni analýzy odkazů, zahrnout i „zajímavé“ 
stránky, které nejsou přímo medicínského charakteru (např. seznam sponzorů) a 
naopak vynechat nepodstatné ač medicínské sekce (internetový obchod).  

Modul „link-scoring“ vytváří pro různé typické kategorie stránek (sekce kontakty, 
slovník pojmů, stránky zabývající se léčbou a léčebnými postupy atd.) seznam stránek 
konkrétního serveru, které do ní potenciálně patří. Mimo seznamu klíčových slov 
bude pro každou z daných kategorií nutné sledovat několik dalších atributů,  na které 
budou použity metody strojového učení. Jako trénovací data pro učení bude použit 
manuálně popsaný vzorek. Příkladem atributů sledovaných pro potřeby strojového 
učení jsou například: nejkratší vzdálenost na danou stránku z úvodní stránky, 
charakteristiky URL adresy, počet odchozích a příchozích odkazů z dané stránky, 
nebo vztah mezi textem odkazu a obsahem dokumentu na který odkazuje. 

4.3 Ex – systém pro extrakci informací s využitím prezentačních ontologií  

Ex [3] je nástroj ve stadiu vývoje určený pro automatickou extrakci informací z textů. 
Úkolem systému je v analyzovaném textu nalézt popisy objektů určitého zadaného 
typu. Systém dokáže extrahovat z čistého textu, nicméně využívá případné 
formátování textu, např. zvýraznění nadpisů nebo strukturování do tabulek.  

Typy extrahovaných objektů a jejich popis zadává uživatel ve formě tzv. extrakční 
ontologie, která obsahuje definice tříd, atributů a různých omezení (např. kardinalit a 
axiomů). Oproti doménové ontologii obsahuje extrakční ontologie pro každý atribut 
řadu extrakčních evidencí, které pomáhají hodnoty daného atributu identifikovat v 
textu. Evidence je široký pojem využívající např. vzory definované na řetězcích 
určitých slov, lemmat nebo regulárních výrazů. Takovéto vzory můžeme definovat 
jak pro hodnoty popisovaného atributu, tak pro jeho charakteristické kontexty (slova 
v blízkosti hodnoty atributu). Výskyt takového kontextového či hodnotového vzoru 
v dokumentu potom představuje jednu evidenci. Jiným druhem evidence je v případě 
číselných atributů jejich pravděpodobnostní rozdělení nebo minimum resp. maximum. 
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Evidence (vzory, rozdělení) lze zadávat ručně v případě, že uživatel nemá 
k dispozici žádná trénovací data, nebo jich má pro daný atribut málo. Pokud jsou 
k dispozici trénovací data v podobě ručně anotovaných dokumentů nebo jen příkladů 
extrahovaných objektů, bude systém schopen indukovat evidence z těchto dat. Každá 
evidence je přitom asociována s přesností a úplností, které charakterizují jak 
pravděpodobný je výskyt daného atributu v případě pozorování dané evidence, resp. 
jaký je podíl hodnot daného atributu, které vykazují danou evidenci. Více evidencí 
systém skládá pravděpodobnostně za předpokladu vzájemné nezávislosti evidencí. 

Výstupem systému je pro zkoumaný text seznam extrahovaných objektů. Objekty 
jsou z jednotlivých kandidátů na hodnoty atributů vytvořeny pomocí kardinalitních 
omezení a axiomů definovaných v extrakční ontologii a na základě předpokladu 
blízkosti atributů jednoho objektu v textu. V případě patrné formátovací struktury 
dokumentu (resp. více dokumentů) bude systém schopen tuto strukturu při syntaktické 
analýze objektů využít analogicky jako obvyklé nástroje typu „wrapper“. 

5 Závěr 

Projekt MedIEQ představuje užitečný podnět pro rozvoj nástrojů automatické analýzy 
WWW, jednak tím, že směřuje k praktické aplikaci, jednak svou komplexností, která 
vyžaduje propojení velkého počtu nástrojů různého typu. Předpokládáme, že systém 
vyvíjený v jeho rámci vhodným způsobem doplní stávající inventář používaný 
agenturami hodnotícími zdravotnická webová sídla, a usnadní práci jejich expertů. 
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Annotation:  

The MedIEQ project: evaluation of medical web resources with the help of 
information extraction 

The recently started EU project MedIEQ focuses on the problem of automated evaluation of 
medical web resources. The goal of the project is to develop a collection of quality criteria and 
to design tools for automated discovery of relevant pages, extraction of key information and 
their transformation to quality indicators. 
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