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Motivácia a cieľ 

• Využiť potenciál Linked Data v učebných prácach 

– Automatizovane prepojiť entity v angličtine 

a v slovenčine s anglickou DBpédia 

– Obohatenie kontextu o nové informácie 

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

 

 

• Dáta na Webe sú neštruktúrované 

• Doména: Študentský webový portál 

 

 

 

 

 

 

 



Link2pedia - návrh nášho riešenia 
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Ako prepojiť slovenčinu s DBpédia 

 Hypotéza: 

 Dokážeme so 70% presnosťou 

automatizovane prepojiť 

slovenskú entitu s anglickou 

DBpédiou. 

 

• Slovak Named Entity Recognizer 

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

• Vyhľadávacie dopyty 

 

 

 

 

 

Ľudovít Štúr (*1815 - †1856) 

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


Experiment 1 - Prepojenia vyhľadávacích dopytov 

• Počet všetkých / jedinečných dopytov: 66 180 / 21 556 

• Úspešnosť prepojenia záleží od populárnosti vyhľadávania 

• Presnosť prepojenia 87,59%, relevancia: 98,14% 
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Experiment 1 - Prepojenia vyhľadávacích dopytov 

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

• Určenie presnosti automatizovaného prepojenia 

slovenskej entity s DBpédia 

 

• Používateľovi sme zobrazili: 

• Náhodne vygenerovanú študijnú prácu 

• Prepojené extrahované entity 

• Abstrakty daných entít z Wikipédia 

 

• Explicitná spätná väzba 
» Správne 

» Nesprávne 

» Neviem sa vyjadriť 

» Entita je nezmysel 

 



Experiment 2 - 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% 

 

 



Experiment 3 - 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) 



Obohacovanie kontextu 

• Výskum prepojený s praktickým využitím 

• Čitateľský denník – obohatenie literárnych diel 

 

 

 

 



Link2pedia.com – Prepájanie entít 

• Link2pedia.com 

• API pre všetkých 

• Vyskúšajte ;-) 

 

• Najužitočnejší: 

1. martinus 

2. smolnar 

3. proksik 

Ďakujem! 
 

 

 



Prepájanie dát na Webe 

 za účelom obohacovania kontextu o nové informácie  

 

• Motivácia a cieľ 

• Link2pedia - návrh riešenia 

 

• Overenie – experimenty 

1. Prepojenia vyhľadávacích dopytov 

2. Prepojenia entít s DBpedia  

3. Prepojenia viacvýznamových entít  

 

• Obohacovanie kontextu 

• Online riešenie Link2pedia.com 

• API 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


