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Motiv{cia 
• Internet, svet bez diakritiky 

• Mnoho textu na internete neobsahuje 

diakritiku 
o Emaily 

o Diskusné príspevky 

o Blogy 

• Strata informácie pri ďalšom spracovaní 

textu 
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Motiv{cia 
• Problémy so spracovaním takýchto textov: 

o Kategorizácia textu, 

o Extrakcia metadát, kľúčových slov 

• Umožniť používateľovi Webu automaticky 

rekonštruovať diakritiku 

• Obsah s diakritikou vyzerá profesionálnejšie 

• Takýto text sa lepšie číta 

3/23 



Identifikovaný problém 
• Veta: Nova pracka perie dobre. 

• Nova:  
o Nova (eruptívna hviezda) 

o Nová (prídavné meno) 

• Pracka:  
o Práčka (prístroj na pranie) 

o Pračka (bitka, ruvačka) 

o Pracka (predmet slúžiaci na spínanie niečoho) 

• Perie:  
o Perie (sloveso) 

o Perie (podstatné meno) 

• Dobre:  
o Dobre (príslovka) 

o Dobré (prídavné meno) 
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Naivné riešenia 
• Nájsť v slovníku možnosti doplnenia diakritiky 

pre jednotlivé slová a použiť náhodný výber 

• Vybrať slovo s diakritikou, ktoré sa pri 

vytváraní slovníka vyskytlo najčastejšie 

• Slabé výsledky 
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Využime kontext 
• Textová spojitosť 

• V bare sa uskutočnila ___?___. 
a) Práčka 

b) Pračka 

c) Pracka 

• Ako využiť kontext? 
• Použiť jazykový model slovenského jazyka 
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Jazykový model 
• Pravdepodobnostný a štatistický model jazyka 

a postupnosti slov [Jurafsky, Martin, 2000] 

• Trénovaný na veľkom korpuse textov 

• Využívaný aj pri rozpoznávaní reči 

• Analogicky problém k doplneniu diakritiky 

• Identifikovať najpravdepodobnejšieho slova na 

zázname 

• Pravdepodobnostný odhad nasledujúceho 

slova 

• Nájdenie najpravdepodobnejšej sekvencie slov 
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Použitý jazykový model 
• Využívame model, ktorý bol vytvorený JÚĽŠ 

SAV zo Slovenského Národného Korpusu 

textov 

• Je dôležité, na akých typoch textoch je 

model natrénovaný 

• Model použitý v metóde bol natrénovaný 

na publicistických textoch 
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N{š algoritmus 
1. Tokenizuj vstup a tokeny preveď na malé 

písmena 

Nova pracka perie dobre. 

nova pracka perie  dobre . 

2. Pre každý token nájdi v slovníku jeho 

možnosti diakritikovania 

nova práčka perie  dobre . 

nová pračka   dobré 

  pracka 
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N{š algoritmus 
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3. Prechádzaj text po n-ticiach tokenov a 
vyhodnoť všetky možné n-gramy jazykovým 
modelom 

• nova pracka perie dobre. -> -24.7071705  

• nová pračka perie dobre. -> -23.2947597  

• ... 

• nová práčka perie dobré. -> -18.7531738  

• nová práčka perie dobre. -> -17.3096389 

• (Pre prácu s jazykovým modelom bola použitá 
knižnica kenlm a jej metóda score(), ktorá vráti 
logaritmus pravdepodobnosti výskytu vyho-
dnocovaného  n-gramu) 



N{š algoritmus 
4. Vyber n-gram, ktorý bol ohodnotený 

najlepšie 

• nová práčka perie dobre 

5. Rekonštruuj veľkosť písmen 

• Nová práčka perie dobre 
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Experiment 
1. Bez používateľa 

o Sledujeme úspešnosť doplnenia diakritiky 

o Ako dáta boli použité typy textov, ktoré sa na Webe 

vyskytujú najčastejšie 

2. S používateľom 
o Účastníci experimentu vytvorili texty, ktoré sme následne 

rekonštruovali 

o Účastníci ohodnotili svoju spokojnosť s rekonštruovaným 

textom  
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Experiment bez 
používateľa 

• Ako testovacia vzorka boli použité 3 typy 

textov, aby sme ohodnotili vhodnosť 

použitého jazykového modelu. 

• Typy testovaných textov: 
o Publicistické texty 

o Príspevky na diskusných fórach 

o Umelecké texty 
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Experiment bez 
používateľa 

Typ textu Počet slov Počet chýb 
Dosiahnutá 

úspešnosť 

Diskusné fórum 39 123 627 98,4 % 

Publicistický štýl 45 321 1 108 97,6 % 

Umelecké texty 32 110 3 443 89,3 % 
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Chyby v diakritikovaní 
• Dva typy chýb 

1. Pre slovo sa nenašiel správny variant 

diakritikovania v slovníku (rozšíriť slovník) 

2. Správny variant bol v slovníku, ale vyhodnotenie 

modelom bolo nesprávne (obohatiť, vytvoriť 

nový, kvalitnejší model) 

• Sú v pomere približne 1:1 
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Porovnanie s inými 
riešeniami 
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Experiment s 
používateľmi 

• 11 používateľov testovalo spokojnosť s 
rekonštruovaným textom 

• Vytvárali texty vyskytujúce sa bežne na 
Webe, na diskusných fórach, aplikácia 
rekonštruovala diakritiku 

 

  

 

• V priemere jedno slovo zo 40 chybne 
rekonštruované 

Počet slov Počet chýb 
Dosiahnutá 

úspešnosť 

1 460 36 97,5 % 
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Experiment s 
používateľom 

• Hodnotili na stupnici 

o Veľmi nespokojný 

o Nespokojný 

o Spokojný 

o Veľmi spokojný 
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Veľmi 

nespokojný 
nespokojný spokojný 

Veľmi 

spokojný 

Počet 

používateľov 
0 0 6 5 
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Z{ver 
• Pri dopĺňaní diakritiky sme využili kontext pre 

nájdenie správneho variantu slova s diakritikou 

• Priblížili sme aplikáciu diakritikovania bežným 

používateľom Webu formou rozšírenia pre 

webový prehliadač 

• Overili sme úspešnosť diakritikovania 

• Aplikácia bola zo strany používateľov 

ohodnotená pozitívne a vedia si ju predstaviť v 

praxi (emaily, blogy, neformálne dokumenty) 

• Nie len pri písaní textov ale aj pri čítaní 
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