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Motivácia a problémy 

• Využiť Linked Data na obohacovanie kontextu 

– automatizovane prepojiť entity v angličtine 

a v slovenčine s anglickou DBpedia 

     (DBpedia nie je v slovenčine, už ani nie v češtine) 

• Dáta na Webe sú neštruktúrované 

– bez označenia entít, ich významu a vzťahov 

– chyby, preklepy, nejednoznačnosť, ... 

 

• DBpedia, EntityCube, ReadTheWeb, YAGO-NAGA 
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Cieľ a doména 

• Prepojenie a obohacovanie učebných materiálov 

– rýchly prístup k  požadovaným informáciám 

• Prepojenie entít v slovenčine s DBpedia 

• Obohatenie kontextu o nové informácie 

– zlepšenie dostupnosti študijných materiálov 

– zvýšenie kvality výučby a vzdelávania 

 

• Doména: Študentský webový portál 

– tisícky učebných materiálov bez prepojení a významu 

– katalóg kategórií (Slovenský jazyk, Prírodné vedy, ...) 
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Link2pedia: návrh nášho riešenia 
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Získanie entít z učebných prác 

• Angličtina 

– ALCHEMY.API: Entity Extraction, Keyword Extraction 

(niektoré entity sú prepojené s DBpedia) 

 

• Slovenčina 

– Vytvorenie korpusu pre každú kategóriu obsahu 

– Lematizácia textu a metrika Tf-idf 

– Slovak Named Entity Recognizer 

http://mus.fiit.stuba.sk/ner/  

– Entity nie sú prepojené s DBpedia 
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Ako získať entity/kľúčové slová v SK 

• Ďalšie výzvy 

– A čo entity ako:  

• Keď báčik z Chochoľova umrie 

• René mládenca príhody a skúsenosti 

– Je ich potrebné vedieť automatizovane získať 

 

• Vyhľadávacie dopyty od používateľov 

– Využitie výrazov pri vyhľadaní obsahu cez formulár 

– Hľadané výrazy na základe Google našepkávača 

– Výsledky sú zoradené tiež prostredníctvom Google 

– Hľadáme najpopulárnejšie výrazy pre daný obsah 
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Ako získať entity/kľúčové slová v SK 

Ukážka vyhľadávacích dopytov cez formulár 
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Ako získať entity/kľúčové slová v SK 

Vyhľadávací dopyt Študentská práca Poradie 

belgicko Belgicko - konflikty v Európe 1 

holandsko Holandsko - konštitučná monarchia 1 

antická literatúra Antická literatúra 1 

sto rokov samoty Sto rokov samoty - Gabriel Márquez 1 

sto rokov samoty Sto rokov samoty - Gabriel García Márquez 2 

kapitánova dcéra Kapitánova dcéra - Alexander Sergejevič Puškin 1 

Ukážka zaznamenávania vyhľadávacích dopytov 
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Ako prepojiť slovenčinu s DBpedia 

 Hlavná hypotéza: 

 Dokážeme so 70% 

presnosťou automatizovane 

prepojiť slovenskú entitu s 

anglickou DBpedia 

 

 

 

 

Ľudovít Štúr (*1815 - †1856) 

9 



Ako prepojiť slovenčinu s DBpedia 

• Využijeme Wiki API 

• Metóda na prepojenie entity v slovenčine s DBpedia: 
1. Vyhľadanie entity cez opensearch Wikipedia API 

2. Nájdenie zahraničnej verzie entity (angličtina, nemčina, ...) pre zvolený 

výsledok cez Wikipedia API 

3. Kontrola viacznačnosti 

4. Vybratie správnej DBpedia URI 

5. Prepojenie s datasetom DBpedia 

 

• Výzvy:  

• Čo keď je niečo na slovenskej Wiki a nie je na DBpedia a naopak? 

• Viacznačnosť entít => jaguár ako značka alebo jaguár ako zviera? 
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Viacznačnosť entít 

• Texty zlematizujeme, zrušíme diakritiku, prevedieme na 

malé znaky 

• Využitie datasetu DBpédia 

1. Automatizovane preložíme hodnoty vlastností 

2. Preložíme populárne názvy vlastností  

– Napríklad: populationTotal = obyvatelia, počet obyvateľov, ľudí  

3. Ignorujeme množinu nepotrebných vlastností 

4. Odstránime stop slová 

5. Počítame koľko vlastností a hodnôt sa nachádza v 

spracovávanom texte 

6. Určíme jednoznačnosť entity (najväčší výskyt hodnôt a vlastností) 

– Napríklad: Martin – mesto alebo meno? 
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Viacznačnosť entít 

Entita Martin v DBpedia 
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Obohacovanie kontextu 

• Obohacovanie kontextu o nové informácie 

– Čitateľský denník  

• všetky knihy od daného autora + prepojenia 

• fotografia autorov 

• popis autorov 

– Štáty a mestá – informácie, atrakcie, fotografie, ... 
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Uskutočnené experimenty 

1. Úspešnosť prepojenia populárnych vyhľadávacích 

dopytov s DBpedia 

2. Overenie automatizovaného prepojenia vyhľadávacích 

dopytov s DBpedia 

3. Overenie automatizovaného prepojenia entity DBpedia 

4. Overenie automatizovaného prepojenia 

viacvýznamových entít DBpedia 

5. Porovnanie výsledkov prepojení našej metódy s 

metódami Okkam a Wikifier  

6. Určenie relevantnosti obohateného kontextu o nové 

informácie využívajúce prepojené dáta 
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Overenie - Experiment 1 

• Prepojenia vyhľadávacích dopytov 

• Počet všetkých dopytov: 66 180 

• Počet všetkých jedinečných dopytov: 21 556 

 

• Úspešnosť prepojenia:  

• Rozlišujeme až 9 rôznych jazykov 

• Záleží od populárnosti vyhľadávania 

   (čím viac hľadané, tým lepšie prepojenia) 

• Úspešnosť od 18% až po 52% 
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Overenie - Experiment 1 

• Prepojenia vyhľadávacích dopytov podľa vyhľadávanosti 
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Overenie - Experiment 1 

• Prepojenia vyhľadávacích dopytov podľa vyhľadávanosti 
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Experiment 2 - Prepojenia dopytov s DBpedia 

• Overenie automatizovaného 

prepojenia dopytov s DBpedia  

 

• 11 účastníkov 

• 272 rôznych dopytov 

• 87,59% presnosť prepojenia 

• 98,17% relevancia dopytu 
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Experiment 3 - Prepojenia entít s DBpedia 

• Určenie presnosti prepojenia 

slovenskej entity s DBpedia 

 

• Používateľovi sme zobrazili: 

• Náhodne vygenerovanú prácu 

• Prepojené extrahované entity 

• Abstrakty daných entít z Wikipédia 

 

• Explicitná spätná väzba 
» Správne 

» Nesprávne 

» Neviem sa vyjadriť 

» Entita je nezmysel 
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Experiment 3 - Prepojenia entít s DBpedia 

• Počet všetkých hodnotení: 1302 

• Počet účastníkov experimentu: 24 

 

• Entity označené ako správne prepojené pri väčšine 

hodnotiacich účastníkov je: 246/253 = 97,23% 
• Entity označené ako správne prepojené od všetkých 

hodnotiacich účastníkov je: 217/253 = 85,77% 
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Experiment 4 - prepojenia viacvýznamových entít 

Viacvýznamová entita Prvý význam Druhý význam 

Jaguár 
jaguár (zviera) 

správne prepojené (10:5) 

jaguár (značka) 

správne prepojené (21:3) 

Clinton 
Bill Clinton 

správne prepojené (28:9) 

Clinton Davisson 

správne prepojené (13:4) 

Martina 
Martina Hingisová 

správne prepojené (9:6) 

Martina Navrátilová 

správne prepojené (14:8) 

Albert 
Albert Einstein 

správne prepojené (19:6) 

Albert Marth 

správne prepojené (6:5) 

Pápež 
Ján Pavol II. 

správne prepojené (26:15) 

Benedikt XVI. 

správne prepojené (36:27) 

Taylor 
Taylor Dent 

správne prepojené (11:4) 

Taylor Hawkins 

správne prepojené (19:6) 

Titanic 
Titanic (parník) 

správne prepojené (34:9) 

Titanic (film) 

správne prepojené (12:11) 

Diana 

Diana Frances Mountbattenová-

Windsorová 

správne prepojené (27:4) 

Diana Rossová 

správne prepojené (29:23) 

New york 
New York (mesto) 

správne prepojené (11:10) 

New York Rangers 

správne prepojené (19:11) 

Martin 
Martin (mesto) 

správne prepojené (37:17) 

Martin Luther 

správne prepojené (14:9) 
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Experiment 5 – Porovnanie s inými riešeniami 

1. Prepojenie 100 najpočetnejších entít zo 7000 prác 

2. Prepojenie 20 náhodných entít 

 

 

Link2pedia
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OKKAM
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Wikifier
metóda

Správne: 95 29 77
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Obohacovanie kontextu 

• Obohatenie 513 literárnych diel od 65 spisovateľov 

• Relevancia: 99,34% 
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Obohacovanie kontextu 

– Reálne nasadené na 

študentskom portáli 

Zones.sk 

 

24 



Link2pedia.com – Prepájanie entít 
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Link2pedia.com – Prepájanie entít API 
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Prepájanie dát na Webe za účelom obohacovania 

kontextu o nové informácie  

 

• Obohacovanie kontextu o LOD fakty 

• Prepojenie slovenčiny s DBpedia 

• Získavanie entít a vyhľadávacie dopyty 

• Link2pedia – návrh riešenia 

• Viacznačnosť entít 
 

 

• Overenie – 6 vykonaných experimentov 

• Reálne použitie na študentskom portáli 

• Online riešenie Link2pedia.com 

• Všeobecne dostupné API Link2pedia.com 
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Mikroexperiment – Novinové články 

• Prepojenie entít z 20 novinových článkov 
(z domova, zahraničie, kultúra, ekonomika, šport, žena, 

tech veda, bývanie, zdravie) 

 

• 85 entít (84 správne a 1 nesprávne) 

• Úspešnosť: 98,85% 

• Typy entít: 

mestá, štáty, herci, politické strany, média, filmy 

rieky, inštitúcie, značky áut, spoločnosti, futbalové kluby 

športovci, vitamíny, ocenenia, sociálne siete, seriály, ... 
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