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M-CAST (Multilingual Content Aggregation
System based on TRUST Search Engine) –
Vícejazyčný systém agregace informací
projekt programu eContent (EDC 22249)
cíl: prototyp vícejazyčného vyhledávacího systému, který umožní
integrovat a prohledávat rozsáhlé soubory textů včetně multimédií
poskytovat informační služby široké odborné i laické veřejnosti
• digitální knihovny
• informační zdroje nakladatelství
•
databáze tiskových agentur
•
databáze vědeckých informací
financován Evropskou unií v rámci víceletého komunitárního programu
na podporu rozvoje a užívání evropského digitálního obsahu v
globálních sítích a současně překonávání jazykové různorodosti
v informační společnosti
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Co systém M-CAST nabízí?
Systém M-CAST nabízí netradiční způsob vyhledávání v databázích primárních (ale
i sekundárních) informačních zdrojů. Vyhledáváme-li v těchto databázích
tradičním, „klasickým“ způsobem, zadaný výraz je vyhledán jako textový řetězec.
Výsledkem dotazu je seznam dokumentů, ve kterých se zadané výrazy vyskytují.
Nevýhodou tohoto postupu je, že uživatel je mnohdy přesycen množstvím odkazů
na dokumenty, byť různým způsobem zhodnocených, které musí konzultovat,
aby získal požadovanou informaci.
Při netradičním způsobu vyhledávání (dotazování v přirozeném jazyce) je
vyhledávaný výraz, kterým je v tomto případě celá věta, analyzován a obohacen o
další sémantické informace ve strojem srozumitelné podobě. Výsledkem
vyhledávání je v tomto případě jednoznačná konkrétní odpověď, nebo úryvek
textu obsahující konkrétní odpověď a možnost zasazení těchto odpovědí do
širšího kontextu (vizualizace zdrojové stránky).
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Proč komunikovat v přirozeném jazyce a celou větou?
Schopnost uživatele komunikovat s vyhledávacím systémem formou celých vět
odpovídá současným trendům ve vývoji interaktivních vyhledávacích systémů na
bázi sémantických technologií. „Důvody jsou zřejmé – jednoduchost obsluhy,
zrychlení procesu vyhledávání a široká uživatelská základna.“ (Boldiš, 2005).
„Mezi argumenty zdůvodňujícími užitečnost nástrojů pro komunikaci s tabulkově
strukturovanými databázemi v přirozeném jazyce bývají uváděny - vedle evidentní
výhody, že se uživatel nemusí učit žádný formální dotazovací jazyk - zejména
následující: - Existují typy dotazů, které se v přirozených jazycích formulují velmi
snadno, kdežto ve formulářově orientovaných formálních dotazovacích jazycích
velmi obtížně a v jazycích typu SQL mohou vyžadovat náročné konstrukce. Jedná
se například o určité typy negace (Ve kterém oddělení nejsou programátoři?)
nebo o dotazy s obecnou kvantifikací (Která společnost dodává všem
oddělením?). - Dotazujeme-li se na jiný aspekt něčeho, co už bylo vyhledáno,
stačí uvést např.: „Vypiš jejich adresy“, nebo: „Jaké mají hodnocení?“
Ve formálních dotazovacích jazycích je podobné navazování na předchozí
požadavky obecně obtížnější“ (Strossa, 2004).
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Přirozený jazyk – nástroj lidské komunikace

Přirozený jazyk jako hlavní nástroj lidské komunikace používaný i v tomto systému je
v procesu vyhledávání bez aktivní účasti uživatele transformován pomocí
speciálních technologií ve formální jazyk vhodný pro sémantickou reprezentaci, tj.
pro vyjádření významu jednotlivých prvků přirozeného jazyka počítačově
zpracovatelnou formou.
Základním předpokladem je algoritmický popis jednotlivých jazykových rovin
přirozeného jazyka nezávislý na konkrétních jazycích.
Má-li přirozený jazyk sloužit k interakci člověka s počítačem, tedy má-li hrát úlohu
dotazovacího jazyka, musí být odstraněna víceznačnost jednotlivých prvků na
všech úrovních.
Reprezentace významu musí být přesná a jednoznačná, tj. pro každý samostatný
významový prvek přirozeného jazyka musí existovat samostatná reprezentace.

M. Balíková NK ČR
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Zpracování přirozeného jazyka – sémantická
reprezentace textu
Zpracování přirozeného jazyka, jehož cílem je sémantická reprezentace textu, se
odehrává v
morfologické,
syntaktické,
sémantické a
pragmatické rovině.
Předpoklady:
• tokenizace výchozích nestrukturovaných textů
• kvalitní analýza ve všech jazykových rovinách,
• kvalitní morfologická analýza
• desambiguace, tj. zjednoznačnění prvků přirozeného jazyka
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M-CAST: vícejazyčný
v současné době umožňuje sémantické vyhledávání v šesti jazycích:
• ve francouzštině,
• portugalštině,
• italštině,
• polštině,
• angličtině a
• češtině
Struktury formálního jazyka jsou na konkrétních jazycích nezávislé
Čeština ve srovnání s ostatními jazyky, zejména s angličtinou, je komplikovaným
jazykem s bohatou morfologickou strukturou. Procesy jako např. lemmatizace, tj.
převádění výrazů na základní slovníkový tvar, a derivace – metoda sloužící k
tvorbě všech odvozenin ze základního slovníkového tvaru, dále pak morfologická,
syntaktická i sémantická desambiguace jsou mnohem náročnější než v jiných
jazycích.
M. Balíková NK ČR
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M-CAST – Komu je určen? Co je nutné zlepšit?
Systém M-CAST jako ostatní vyhledávací systémy na bázi sémantických technologií
je určen široké veřejnosti i specialistům
• Je interaktivní
• Využívá sémantických technologií pro analýzu dotazů a indexovaných
textů, stejně jako pro extrakci odpovědí
Co je nutné zlepšit
• rychlost zpracování
• rychlost generování odpovědi, a to zvláště ve srovnání s výsledky
získanými pomocí metavyhledávačů, tedy při rešerších na webu.
Perspektiva
• booleovské vyhledávače budou nahrazeny vyhledávači založenými na
přirozeném jazyce. Odhalení předností tohoto typu vyhledávacích nástrojů
a vyvrácení některých iluzí o současných vyhledávačích si však ještě
vyžádá čas.
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Účastníci projektu
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Projekty TRUST a ICONS

TRUST- Vícejazyčný sémantický, kognitivní mechanismus vyhledávání textů
využívající sémantické technologie (Multilingual Semantic and Cognitive
Search Engine for Text Retrieval Using Semantic Technologies (IST-199956416)
Vyhledává ve čtyřech jazycích (francouzštině, italštině, polštině a
portugalštině)
Je koncipován jako jednouživatelská aplikace pro PC
Používá jazykové zdroje
TRUST ontologie/taxonomie
ICONS – Inteligentní systém pro správu obsahu (Inteligent Content
Management System, IST-2001-32429)

M. Balíková NK ČR
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Dílčí cíle projektu M-CAST
Transformace na serverovou aplikaci pro operační systém UNIX nebo
Windows.
Obohacení systému o dva další jazyky:
angličtinu
češtinu
Aktualizace jazykových zdrojů systému TRUST
Záměr: k dosud využívané jazykové ontologii (taxonomii) vytvořit alternativu
založenou na standardním mezinárodním desetinném třídění (MDT)
Náročnost úkolu, časově limitovaný projekt
Alternativní řešení - integrace klasifikačního systému MDT do selekčního
procesu
M. Balíková NK ČR
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TRUST ontologie/taxonomie
Ontologie? Taxonomie?
Spíše taxonomie – představuje hierarchický klasifikační systém, založený na
systematické klasifikaci a pojmové strukturalizaci věcí a konceptů daných 28
oblasti. Jde o hierarchickou pojmovou strukturu, rozčleněný slovník, aplikaci
řízeného slovníku.
Pro vkládaný obsah jsou připravené „pevné“ kategorie v podobě taxonomie
Ontologie je soubor tříd, jejich vzájemných vazeb a atributů z určité vyčleněné oblasti
zajmu. „Ontologie je formální, explicitní specifikace sdílené konceptualizace.
Konceptualizace je systém pojmů modelující část světa, který musí byt
specifikován explicitně, tj. ne skryt v hlavě autora. Konceptualizace musí byt
sdílena, tzn. že je výsledkem shody zájmové skupiny lidi.
Informace o definici ontologie převzaty z (Svatek, 2004).
K popisu ontologií je nezbytný odpovídající a standardizovaný jazyk.
M. Balíková NK ČR
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Srovnání taxonomie TRUST a MDT
Neexistuje elektronická verze MDT ve všech jazycích M-CASTu
Kategorie MDT a taxonomie TRUST se velmi liší, nelze je mapovat
Standardní verze MDT (MDT MRF): 66 700 znaků, z toho 11 000 pomocných,
francouzská verze MDT obsahuje 37 000 slov, slovních spojení
TRUST ontologie obsahuje 200 000 slov, slovních spojení
Systém MDT neobsahuje adjektiva, slovesa, adverbia
TRUST ontologie obsahuje 25% adjektiv, sloves, adverbií
Abstraktní kategorie ontologie/taxonomie TRUST mapovat nelze, nebo jen velmi
obtížně
Mapování překročilo možnosti projektu

M. Balíková NK ČR
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TRUST ontologie/taxonomie – základní kategorie
1

Základní kategorie

15

Cit, emoce

2

Pořadí, míra, kvantita

16

Umění

3

Mysl

17

Komunikace a informace

4

Lidská bytost

18

Duchovní život

5

Čas

19

Etika

6

Akce, děj

20

Hierarchie

7

Vztahy

21

Válka a mír

8

Kolektivní život

22

Každodenní život

9

Společenský život

23

Právo

10

Pohyb, síla

24

Ekonomické aktivity

11

Prostor

25

Materiály

12

Vnímání

26

Život

13

Vůle, chtění

27

Lidské tělo

14

Komunikace (sdělování)

28

Zdraví

M. Balíková NK ČR
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Mapování TRUST – MDT: 3. hierarchická úroveň

149.1 faith / divinities

2-14

149.2 faith / universal being

2-187.2

149.3 faith / God

2-14

149.4 faith / mythology

25

149.5 faith / antic gods

255-14-162.4

149.6 faith / antic divinities

255-14

149.7 faith / antic heroes

255-38

149.8 faith / sacred texts

2-23

149.9 faith / Judaic texts

26-23

149.10 faith / Christian text

27-23

149.11 faith / Moslem text

28-23

M. Balíková NK ČR

1. hierarchická úroveň:
18. Spiritual life
2. hierarchická úroveň:
57. Beliefs
3. hierarchická úroveň:
149-beliefs
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Mapování TRUST – MDT: 4. hierarchická úroveň
(doplněná)

149.3 faith / God

2-14

149.31 faith / God / existence of God

2-141

Google/ exact phrase:
451,000

149.32 faith / God / origin of God

2-142

Google/ exact phrase:
4,000

149.33 faith / God / activities of God

2-143

Google/ exact phrase: 810

149.34 faith / God / attributes of God

2-144

Google/ exact phrase:
90,000

149.35 faith / God / names of God

2-144.2

Google/ exact phrase:
135,000

149.36 faith / God / appearance of God

2-144.3

Google/ exact phrase:
8,820

M. Balíková NK ČR
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Architektura systému
Pro funkčnost systému je
rozhodující
• velikost a reprezentativnost
databáze indexovaných
dokumentů
• funkčnost a výkonnost
jednotlivých komponentů
indexovacího a vyhledávacího
stroje M-CAST
• funkčnost portálu M-CAP

M. Balíková NK ČR
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Portál M-CAST/M-CAP

Portál M-CAST/M-CAP je
schopen kombinovat různé aplikace a informační zdroje do jediné ucelené prezentace;
koncipován tak, aby umožnil integraci stávajících vyhledávacích nástrojů používaných
v dané instituci;
Potenciální využití systému M-CAST v knihovně, která chce své stávající vyhledávací
možnosti obohatit o rešeršní strategii dotazování v přirozeném jazyce a zvolí portál
M-CAST/M-CAP jako základní nástroj.
M. Balíková NK ČR
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Portál M-CAST/M-CAP

Je možný i obrácený postup: instituce zahrne portál M-CAST/M-CAP jako součást
stávajícího portálu.
M. Balíková NK ČR

20

10

Architektura systému

Po technické stránce vychází
architektura systému M-CAST
z tradiční třívrstvé architektury
a obsahuje
•
vrstvu klientskou, tj. browser
•

vrstvu aplikační, tj. web server a
část bussines logic

•

vrstvu datovou, tj. lingvistický
procesor, který se skládá ze
základních procesních prvků,
tj. lingvistických modulů.

M. Balíková NK ČR
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Architektura systému
Třívrstvý model podporuje vyšší úroveň stability; klient pracuje pouze s
uživatelským rozhraním, datové a aplikační služby jsou od sebe
odděleny do samostatných logických modulů.
Jde o síťovou architekturu, kde komunikace mezi jednotlivými vrstvami
je umožněna pomocí rozhraní webových služeb.
Lingvistický procesor je dostupný pomocí rozhraní webové služby a
může být používán jako vzdálený flexibilní zdroj.
Portál M-CAST pracuje na platformách J2EE a Tapestry. Aplikace těchto
technologií otevírá celou řadu možností integrace s jinými informačními
technologiemi, usnadňuje další rozvoj systému a zmenšuje nároky na
jeho údržbu
M. Balíková NK ČR
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Lingvistické moduly

Kvůli podstatným rozdílům mezi
jednotlivými jazyky otevřený design
umožňující připojení dalšího jazyka
pomocí oddělených zásuvných
modulů (plug-ins).
Lingvistický procesor používá
lingvistické moduly k vyhledání
jazykově neutrální reprezentace
dotazu.
Tato jazykově neutrální reprezentace
dotazu je pak použita při vlastním
procesu vyhledávání v rámci
lingvistického procesoru.
Každý lingvistický modul používá
odpovídající lingvistické zdroje.
M. Balíková NK ČR
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Architektura systému

francouzský
italský
lingvistický modullingvistický modul

portugalský
lingvistický modul

český
lingvistický
modul

anglický
lingvistický
modul

Nástroj pro extrakci

Nástroj pro indexaci

Databáze dokumentů

polský
lingvistický
modul

Indexy

Vizualizace
Vizualizace
výsledků
výsledků
- odpovědí
- odpovědí

Lingvistické moduly pro jednotlivé jazyky byly vytvářeny na sobě nezávisle; reflektují
potřeby jednotlivých národních jazyků, sdílejí však základní obecné principy aplikované
při automatizovaném zpracování přirozeného jazyka.
M. Balíková NK ČR
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Lingvistický procesor
Obsahuje modul pro zpracování dotazů a modul vyhledávací a jeho úkolem je zpracovat
dotazy z portálu M-CAST.
Základní komponenty modulu:
•
SearchEngine.dll - dotazovací a vyhledávací stroj
•
IndexEngine.dll - indexovací stroj
•
DetectLanguage.dll - detektor jazyků
•
Parsers.dll - konvertor různých formátů dokumentů - systém rozeznává velké
množství formátů (.html, .xml, .txt, .doc, .dbx, .pdf, .ps atd.), čímž umožňuje
indexaci nesmírného množství textů databáze metadat dokumentů - je nedílnou
součástí lingvistického procesoru, obsahuje metainformace o dokumentech

M. Balíková NK ČR

25

Funkčnost lingvistického procesoru
je zajištěna pomocí technologie
webové služby;
Používají se dvě kategorie
rozhraní:
první rozhraní souvisí s
indexovacím modulem LP.
Umožňuje indexovat dokumenty
vyhledané ve vzdálených
repozitářích a zpřístupnit je
efektivním způsobem v průběhu
vyhledávání.

M. Balíková NK ČR
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Lingvistický procesor

Druhé rozhraní umožňuje
zpracování dotazů přímo v
indexovaných
dokumentech v modulech
LP.
Rozhraní jsou definována
jazykem WSDL.

M. Balíková NK ČR
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Integrační vrstva systému M-CAST
Integrační vrstva systému M-CAST zajišťuje metadata, sběr dat
(harvesting) a předání těchto údajů LP k indexování pomocí rozhraní
webové služby.
V tomto modulu (v této vrstvě) probíhají dva procesy:
proces indexace - proces je iniciován administrátory systému M-CAST,
případně je spouštěn automatizovaně Schedulerem. Proces indexace
zahrnuje přenesení rejstříku dokumentů, které jsou velikostí významné,
do LP. M-CAST portál obsahuje externí rozhraní, které zajistí přenos dat
mezi externí databází a modulem LP. Toto rozhraní je dostupné pomocí
webové služby a administrativní aplikace;
automatický sběr dat - tento proces přenáší pravidelně OAI indexy a
stahuje zdroje popsané těmito indexy pomocí FTP a HTTP protokolu.
Modul pro sběr dat úzce kooperuje s programem Resource Manager a
programem Scheduler
M. Balíková NK ČR
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Integrační vrstva systému M-CAST

Procesy jsou řízeny programem Scheduler, který je v podstatě srdcem systému M-CAST.
Tato služba iniciuje a zajišťuje indexační proces v rámci systému M-CAST. Program
Scheduler organizuje pořadí jednotlivých úkolů, které musejí být realizovány v rámci
systému M-CAST.
M. Balíková NK ČR
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Prezentační vrstva systému M-CAST
Prezentační vrstva systému M-CAST je modul odpovídající za uživatelské rozhraní pro
kladení dotazů a za komunikaci se zbývajícími moduly. Architektura modulu je
složitá, protože modul musí být schopen zajistit několik různých procesů
souvisejících se službami systému M-CAST:
proces vyhledávání - tento proces zahrnuje běžnou interakci uživatele se systémem.
Prezentační vrstvy M-CASTu vytvářejí webové rozhraní, které umožňuje běžné
dotazování. Uživatel M-CASTu má možnost volby dotazu a systém M-CAST
realizuje dotaz pomocí vyhledávacího modulu za přispění programu Resource
Manager a lingvistického procesoru prostřednictvím rozhraní webové služby.
vyhledávání ve více instancích systému M-CAST – v této verzi může uživatel M-CASTu
prohledávat paralelně několik instancí M-CAST systému, např. instanci Národní
knihovny ČR a instanci Polské internetové knihovny (PBI). V tomto případě je
uživatelův dotaz simultánně zpracováván v několika (předvolených) instancích
systému M-CAST.

M. Balíková NK ČR
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Prezentační vrstva systému M-CAST

Schopnost portálu M-CAST vyhledávat ve více instancích poskytuje v podstatě
neomezenou škálovatelnost (schopnost distribuovaného systému využívat dodatečné
hardwarové zdroje pro uskutečnění většího počtu operací s daty).
M. Balíková NK ČR
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Databáze indexovaných dokumentů v systému
M-CAST
Indexovací a vyhledávací stroj M-CAST je nyní koncipován jako nástroj pro
extrahování odpovědí z dokumentů a korpusů umístěných na pevném disku;
v budoucnu se počítá I s extrahováním odpovědí z internetu - z webových stránek
nebo prostřednictvím klasických webových vyhledávačů (Google, MSN, AOL atd.).
Jako u jiných systémů na bázi sémantických technologií hraje důležitou roli velikost
a reprezentativnost databáze indexovaných dokumentů, jejichž indexovaný obsah
je uložen v interní databázi, ve které následně vyhledávají uživatelé.
Velikost a reprezentativnost je do jisté míry měřítkem množství a kvality informací,
které lze ve vyhledávacím systému najít.
Systém M-CAST podobně jako ostatní systémy založené na sémantických
technologiích neindexuje všechny tištěné či elektronické dokumenty dostupné v
daném oboru/daných oborech, protože informační zdroje zařazené do databáze MCAST podléhají výběru podle předem stanovených kritérií.

M. Balíková NK ČR
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Indexace textů v systému M-CAST - předpoklady
Základním předpoklad
• tokenizace, kdy je text rozložen na základní selekční jednotky a v textu
jsou identifikována slova, mezery, interpunkce a začátky a konce vět,
• stemming (lem(m)atizace), kdy se odstraňuje zakončení slova a
ponechává se kmen / kořen (slovní základ), resp. (při lemmatizaci) je
určena pro každý slovní tvar jeho základní podoba,
• morfologická desambiguace slovních tvarů,
• nevýznamová a nespecifická slova jsou pomocí negativního slovníku
(slovníku stop-slov) odstraněna,
• při indexaci textů se uplatňuje také stejná typologie dotazů a odpovědí,
• používá se tentýž analyzátor dotazů,
• aplikuje se ontologie TRUST apod.
M. Balíková NK ČR

33

Indexace textů v systému M-CAST - zásady

Texty mají být indexovány jednotlivými slovy,
• v případě homonymních / polysémních slov jejich jednotlivými významy,
• idiomy
• jmennými frázemi obsaženými v příslušných slovnících
• vlastními jmény obsaženými v příslušných slovnících
• pojmenovanými entitami rozpoznanými podle určitých obecných pravidel
• koncepty jazykové ontologie/taxonomie
• jmény domén podle speciálního seznamu
Texty jsou konvertovány do Unicodu a rozděleny do textových kilobytových
bloků, dochází tak k redukci velikosti indexů. Každý textový blok je podroben
morfologické, syntaktické a sémantické analýze.
M. Balíková NK ČR
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Indexy v systému M-CAST

Na základě získaných výsledků je budováno 8 různých indexů:
• index základů slov, v případě homonymních a polysémních slov jejich významů;
• index vlastních jmen;
• index idiomů;
• index pojmenovaných entit;
• index konceptů, tj. uzlů ontologie TRUST;
• index jednotlivých pojmů ontologie TRUST;
• index typů otázek a odpovědí;
• index klíčových slov z textu.
Proces indexace je ve všech jazycích stejný, extrahovaná data jsou stejné kategorie,
zpracování těchto dat je tedy nezávislé na původním jazyce.

M. Balíková NK ČR
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Dotazy v systému M-CAST

Z pozice uživatele zpracovává systém M-CAST dotazy položené v přirozeném
jazyce celou větou a nabízí přesné a jednoznačné odpovědi podpořené
úryvky odpovědí, které jsou extrahovány z obsáhlé databáze
indexovaných dokumentů.
Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšnosti vyhledávání pomocí této
metody je soubor dobře formulovaných otázek.
Dotazy aplikované v systému M-CAST mají být faktografické, jednoduché,
jasně a přesně formulované.
Všechny informace, které jsou předmětem dotazu, musejí být obsaženy
v databázi indexovaných dokumentů.
M. Balíková NK ČR
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Délka dotazů
•

Dotazy používané při aplikaci metody dotazování v přirozeném jazyce
jsou obvykle krátké, skládají se ze tří, čtyř slov.

•

Dotaz formulovaný jako celá věta vede však automaticky k jeho
prodlužování.

•

Dlouhá otázka obsahující více klíčových významových prvků, „pivotů“,
může mít za následek, že při vyhledávání dokumentů jsou relevantní
dokumenty odfiltrovány a nabídnuty dokumenty méně relevantní,
obsahující více klíčových slov, avšak nerelevantních pro daný dotaz.

•

Např. dotaz „Který umělecký soubor vystoupí na zahájení výstavy Velká
Morava v Berlíně?“ je příliš dlouhý, obsahuje 6 významových prvků;
přímá odpověď, ani úryvek obsahující přímou odpověď na tento dotaz
nebyly získány.

M. Balíková NK ČR
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Vzorce pro rozpoznávání typů dotazů a
potenciálních odpovědí
Základní lingvistickou datovou strukturu podporující funkce systému M-CAST
představují formální definice předem vyčleněných kategorií dotazů a
potenciálních odpovědí na ně v indexovaných textech.
Rozlišujeme 86 sémantických typů dotazů a odpovědí francouzského partnera, firmy
Synapse Développement.
Definice pro jejich rozpoznávání v češtině jsou formulovány pomocí nástroje
SintaGest portugalské firmy Priberam Informática.
SintaGest je účelový editor a kompilátor definičních souborů.
Pomocí dalších programových nástrojů firem Priberam Informática a TiP jsou tyto
soubory spolu s tabulkami definujícími morfologii (tvarosloví) a některými
dalšími podpůrnými datovými soubory kompilovány do českého lingvistického
modulu, spolupracujícího s indexovacím a vyhledávacím strojem systému MCAST.
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Vzorce pro rozpoznávání typů dotazů a
potenciálních odpovědí - Question(WEIGHT)

: Root("jaký")? Dist(0,5) WeightNoun = 20
: Wrd(jak) WeightAdj = 20
: Wrd(kolik) WeightUnit = 20
: Wrd(kolik) Root("vážit") = 20

// Jaká je hmotnost Země?
// Jak těžký může být slon?
// Kolik kg má dospělý kapr?
// Kolik váží kapr?

Blok nadepsaný „Question(WEIGHT)“ se uplatňuje při klasifikaci položených
dotazů a následném vyhledávání skutečných odpovědí na konkrétní dotaz
typu WEIGHT (HMOTNOST — v textech předem vyhodnocených jako
potenciálně relevantních k tomuto typu dotazu).

Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Vzorce pro rozpoznávání typů dotazů a
potenciálních odpovědí - Answer(WEIGHT)
: WeightNoun Definition With Pivot Dist(0,5) {Number6 WeightUnit} = 20
// Váha kapra může dosáhnout až 5 kg.
: Pivot Dist(0,5) Cat(V) Dist(0,5) {Number6 WeightUnit} = 20
// Roční kapr může dosáhnout 5 kg tělesné váhy.
Answer(WEIGHT)
: Number6 WeightUnit = 20
Blok nadepsaný „Answer(WEIGHT)“ se uplatňuje při předběžném rozpoznávání
potenciálních odpovědí na tento typ dotazu ve fázi indexování textů ukládaných
do databáze. V tomto konkrétním případě to znamená, že každý text obsahující
výraz jako např. „dva kilogramy“ bude označen jako text obsahující potenciální
odpověď na dotaz typu WEIGHT (HMOTNOST).
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Vzorce pro rozpoznávání typů dotazů a
potenciálních odpovědí
je založeno na třech hlavních kategoriích formálních výrazů:
• Root(x) — zastupuje libovolný tvar, případně odvozeninu slova x, kterou jako
takovou rozpozná morfologický modul;
•Wrd(x) — slovní tvar x (přesně tak, jak je napsán — to obecně zjednodušuje
systému práci s neohebnými slovy, např. s předložkami nebo příslovci typu „jak“, ale
někdy může být vhodné i pro rozpoznávání určitých ustálených frází, které se
v určitých typech kontextů fakticky neohýbají)
•
příklad: frázi „vzít nohy na ramena“, mohli bychom asi použít formální
výraz „Root(vzít) Dist(0,3) Wrd(nohy) Wrd(na) Wrd(ramena)“

•konstanty pojmenované určitým jménem (jako např. „WeightNoun“) jsou
definovány v pomocném souboru
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Příklad definice — pro dotazy a odpovědi týkající
se hmotnosti
Question(WEIGHT)
: Wrd(kolik) WeightUnit = 20
// Kolik kg má dospělý kapr?
: Wrd(kolik) Root("vážit") = 20
// Kolik váží kapr?
Answer
: WeightNoun Definition With Pivot Dist(0,5) {Number6 WeightUnit}
= 20
// Váha kapra může dosáhnout až 5 kg.
: Pivot Dist(0,5) Cat(V) Dist(0,5) {Number6 WeightUnit} = 20
// Roční kapr může dosáhnout 5 kg tělesné váhy.
;
Answer(WEIGHT)
: Number6 WeightUnit = 20
;
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Příklad konstanty „WeightNoun“ definované v
pomocném souboru
Const

WeightNoun = AnyRoot(hmotnost, hmota, "tíha", "váha",
"zatížení");
Const
WeightAdj = AnyRoot("těžký", "lehký");
Const
WeightUnit1 = AnyRoot(mikrogram, miligram, centigram,
decigram, gram, dekagram, hektogram, kilogram, kilo, cent,
megagram, miligram, tuna, "karát", pond, kilopond, megapond,
libra);
Const
WeightUnit2 = AnyWrd(mg, cg, dg, g, dag, deka, Dg, dkg, hg, kg, q, Mg, t, p,
kp, Mp, lb, "lb.", lbs, "lbs.", cwt, "cwt.");
Const

WeightUnit = AnyConst(WeightUnit1, WeightUnit2);

Informace převzaty z [Strossa 2007]
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Morfologická analýza aplikovaná v ČLM
Nutným předpokladem fungování výše popsaných vzorců pro rozpoznávání typů
dotazů a odpovědí je morfologická (tvaroslovná) analýza indexovaných textů a
pokládaných dotazů.
Obecným cílem morfologické analýzy je určit pro každý slovní tvar v každém textu, o
jaký slovní druh a tvar jde a jak zní odpovídající základní (slovníkový) tvar.
Ve stávajícím provedení vzorců pro rozpoznávání dotazů a odpovědí ovšem téměř
nepoužíváme konkrétní hodnoty kategorií jako pád, číslo, osoba
Z výsledků morfologické analýzy vlastně využíváme prakticky jen údaje o slovním
druhu a základním tvaru (lemmatu) slova.
Možnost využití přesnějších morfologických kategorií však zůstává otevřená —
použitý formální jazyk rozpoznávacích vzorců to umožňuje, stejně jako
morfologický analyzátor, který je součástí lingvistického modulu.
Informace převzaty z [Strossa 2007]
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Český lingvistický modul
Český lingvistický modul byl vyvíjen v těsné návaznosti na modul polský,
v úzké spolupráci se dvěma firmami zaměřenými na lingvistické
technologie:
• polskou TiP, garantem polského modulu,
• portugalskou Priberam Informática, jejíž programové nástroje jsme se po
zvážení různých možností rozhodli použít jako finální řešení pro
zpracování polštiny i češtiny.
Během práce se potvrdilo, že tyto nástroje skutečně lze použít i pro
zpracování slovanských jazyků potřebné v systému M-CAST, přestože
byly původně navrženy pro portugalštinu. Některé zvláštnosti
slovanských jazyků si nicméně vyžádaly menší úpravy zvolených
nástrojů.
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Český lingvistický modul 2
• morfologický analyzátor češtiny
Základ - formalizovaný popis
• 300 vzorů skloňování podstatných jmen,
• 50 vzorů skloňování a stupňování přídavných jmen (zahrnujících i
odvozování příslovcí)
• 150 vzorů časování sloves
Každý vzor je definován určitou – v závislosti na slovním druhu – posloupností
ohýbacích koncovek;
• pro jeden tvar může být specifikováno více alternativních koncovek;
• v rámci různých vzorů mohou navíc různé tvary vyžadovat různé typy kmenových
změn.
Principem je, že každé paradigma ohýbání slova odlišující se od jiných je považováno
za vzor, i kdyby se jím řídilo jen jediné slovo,
nerozlišujeme tedy “pravidelné” a “nepravidelné” způsoby ohýbání slov.
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Morfologický analyzátor češtiny
Morfologický analyzátor češtiny je založen na slovníku, ve kterém je
každému slovu přiřazen jeden ze vzorů ohýbání, a systému tabulek
definujících jednotlivé vzory ohýbání.
Z těchto dat je kompilována pracovní datová struktura efektivně uchovávající
a rozpoznávající všechny tvary všech slov.
Tabulky definující vzory mají pochopitelně odlišnou strukturu podle slovních
druhů.
U českých podstatných jmen rozlišujeme 2 čísla a 7 pádů, takže např. tabulka
definující vzor „žena“ by na první pohled mohla vypadat následovně
(symbol „–“ reprezentuje prázdnou koncovku)

Informace
M. Balíková
NK ČR převzaty z [Strossa 2007]
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Morfologická analýza

tabulka definující vzor „žena“
by na první pohled mohla
vypadat následovně (symbol „–
“ reprezentuje prázdnou
koncovku):

Informace převzaty z [Strossa
2007]
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Substantiva 300 vzorů

Ve skutečnosti je však už jen
skloňování českých podstatných
jmen (resp. jeho exaktní popis,
který potřebujeme) o něco
složitější. U některých slov
dochází v některých tvarech
k určitým kmenovým změnám,
které jsou poměrně snadno
automaticky realizovatelné,
nicméně musí být přesně
popsány v tabulkách definujících
vzory. Tak například pro slova
jako „babka“ potřebujeme vzor
definovaný touto tabulkou
Informace převzaty z [Strossa
2007]
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Substantiva 300 vzorů
Za předpokladu, že chceme každému českému podstatnému jménu ve
slovníku přiřadit nějaký vzor exaktně popisující jeho skloňování (i kdyby
to měl být vzor právě jen pro toto jediné podstatné jméno), potřebujeme
celkem přibližně 300 vzorů jen pro skloňování podstatných jmen.
Tyto vzory se ovšem ani zdaleka neuplatňují se srovnatelnou frekvencí.
Při sestavování slovníku se na jedné straně ukázalo, že
19 nejfrekventovanějších vzorů stačí k popisu skloňování 95 % českých
podstatných jmen a
56 vzorů pokrývá 99 % podstatných jmen.
150 (tj. polovina) definovaných vzorů popisuje skloňování jen 1–3
podstatných jmen,
přibližně 80 vzorů popisuje skloňování jediného podstatného jména
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Přídavná jména
Vzory popisující ohýbání českých přídavných jmen a sloves - výrazně složitější
struktura
Existuje 168 principiálně rozlišitelných tvarů přídavného jména; mnohé z těchto
tvarů systematicky splývají (např. rod mužský životný a neživotný se liší jedině
ve 4. pádě jednotného čísla a v 1. pádě množného čísla, a rod střední se skoro
stejně málo liší od rodu mužského neživotného)
některé tvary jsou vzájemně převeditelné jednoduchými formálními pravidly (např.
tvar 3. stupně se liší od tvaru 2. stupně vždy jen předponou nej-, bez ohledu na
rod, číslo nebo pád).
Kromě toho typy skloňování a stupňování českého přídavného jména jsou prakticky
vzájemně nezávislé. V implementaci skloňování přídavných jmen vycházíme
z následujícího schématu, rozlišujícího celkem 19 obecně odlišitelných tvarů
Informace převzaty z [Strossa 2007]
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19 odlišitelných tvarů přídavných jmen
jednotné číslo
muž. živ.
1. pád

muž. neživ.
(1) ý

množné číslo

stř.

žen.

muž. živ.

(2) é

(3) á

(4) í

muž. neživ.
(5) é

2. pád

(7) ého

(8) é

(9) ých

3. pád

(10) ému

(11) é

(12) ým

4. pád

= (7)

5. pád

= (1)
= (1)

= (2)

(13) ou

= (2)

= (3)

= (5)
= (4)

žen.

stř.
(6) á

= (6)
= (5)

6. pád

(14) ém

(15) é

(16) ých

7. pád

(17) ým

(18) ou

(19) ými

= (6)

Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Frekvence 10 statisticky významných vzorů – 88 000 př.j.
Pořadí
1

Vzor (identifikovaný příkladem)

Počet příd. jmen

klidný
(základní „tvrdý“ vzor v naší koncepci)

psí
2 („měkký“, nestupňovatelný, neodvozující
příslovce)
3

M. Balíková NK ČR

49 000

12 000

jarní

7 600

4

otcův

5 300

5

vědecký

4 300

6

český

2 800

7

matčin

2 700

8

dvouhlavý
(„tvrdý“ typ se sémanticky vyloučeným
stupňováním)

2 100

9

divoký

1 700

10

nahý

300

Informace převzaty z [Strossa 2007]

53

Homonymie gramatických tvarů slov
K typickým vlastnostem doprovázejícím jiné charakteristiky české morfologie (i
morfologie blízce příbuzných jazyků, např. polštiny) patří poměrně velmi častá a
široká homonymie (nejednoznačnost) gramatických tvarů slov.
Jaké možné tvaroslovné interpretace má slovo
„kovové“ nezávisle na kontextu.
Ze zmiňovaných 168 v češtině obecně existujících tvaroslovných interpretací
stupňovatelného přídavného jména zde můžeme okamžitě vyloučit všechny tvary 2.
a 3. stupně. Ovšem ze zbývajících 56 tvarů se může jednat o tyto:
1., 4. nebo 5. pád jednotného čísla středního rodu;
1., 4. nebo 5. pád množného čísla mužského rodu neživotného;
1., 4. nebo 5. pád množného čísla ženského rodu;
2., 3. nebo 6. pád jednotného čísla ženského rodu;
4. pád množného čísla mužského rodu životného.
• celkem 13 skutečně možných interpretací,
• nutnost odstranit koncepční nedostatek původních verzí portugalských
lingvistických technologií ve vztahu ke slovanským jazykům.
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Objektivní nejednoznačnosti celých vět
Inherentní gramatická nejednoznačnost českých slovních tvarů ostatně může spolu
s volným slovosledem v extrémních případech vést i k objektivní nejednoznačnosti
celých vět bez ohledu na to, jak dobře nebo špatně máme zakódované
morfologické informace o jednotlivých rozpoznaných slovech.
Věta „Ženu holí stroj.“
V této větě můžeme každé ze slov interpretovat jako určitý slovesný tvar, tedy
přísudek, a tomu přizpůsobit interpretaci ostatních slov. Gramaticky správná
jednoduchá věta v češtině přirozeně nemůže obsahovat dva určité slovesné tvary,
ale protože všechna slova této věty jsou „vhodným způsobem“ homonymní,
můžeme větu objektivně chápat jako složenou z těchto trojic slov (v základních
slovníkových tvarech):
hnát(i), hůl, stroj,
žena, holit, stroj,
žena, hůl, strojit.
Existuje minimálně pět různých interpretací věty „ženu holí stroj“, z nichž některé
vypadají v různé míře nesmyslně, ale čistě gramaticky jsou všechny korektní.
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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je plat Petra Hanka?“

není jednoznačné, jak zní základní tvar jména X a příjmení Y.
Podle pravidel - základní tvar jména X by mohl být Petr, Peter nebo Petar.
Základní tvar příjmení Y by mohl být Hanek, Hank, Hanke a Hanko

Pro rozpoznání důležitá syntaktická struktura celého dotazu:
•
•

podmětem věty je slovo „plat“,
za ním následuje vlastní jméno jako jeho přívlastek vyjadřující
přináležitost („čí plat“), čili toto vlastní jméno je nutně v 2. pádě

Proto musí jít o některé z existujících jmen, jejichž 2. pád může znít „Petra“, resp.
„Hanka“.
Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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„Jaký

je plat Petra Hanka?“

problém, který západoevropské jazyky neznají
řešení by vyžadovalo:
•

předem zahrnout do slovníku všechna existující vlastní jména (což je přístup jistě
možný, nicméně odlišný od koncepce všech dřívějších – západoevropských –
jazykových modulů systému M-CAST, a podle našeho odhadu by to znamenalo
několikanásobné zvětšení slovníku);

•

zpřesnit vzorce pro rozpoznávání typů dotazů a odpovědí na ně v míře, s jakou
v projektech předcházejících projektu M-CAST ani v tomto projektu od začátku nikdo
nepočítal

Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Řešení

V každém případě musíme konstatovat, že současná verze českého lingvistického
modulu systému M-CAST nedokáže ve formulaci typu „jaký je plat Hanka“
rozpoznat, že nemůže jít o osobu jménem Hanka. To samozřejmě může uživateli
připadat hloupé, a také v konečném důsledku snižovat celkovou přesnost
nabízených odpovědí na dotaz.
Z uvedených údajů by ovšem zároveň mělo být patrné, že snížení přesnosti samotným
tímto detailem ve skutečnosti vůbec nemusí být rozhodující.
Přitom úplné odstranění problému homonymie asi zvláště u tvarů vlastních jmen
v češtině nikdy nebude možné jinak než pomocí funkce interaktivního upřesnění
dotazu („Myslíte jméno: 1. Hanek; 2. Hank; …“).

Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Problém volného slovosledu v češtině
Čeština patří podle zavedené lingvistické typologie mezi tzv. jazyky s volným
slovosledem. To sice neznamená, že by mohlo pořadí slov ve větě, která má
vyjadřovat určité konkrétní sdělení, být úplně libovolné, nicméně dotaz na určitou
věc a stejně tak odpověď na takový dotaz můžou být vyjádřeny určitými slovy
v různém uspořádání. Tím se čeština (a jí podobné jazyky, jako např. polština,
ruština aj.) dost výrazně liší od západoevropských jazyků typu angličtiny,
francouzštiny nebo portugalštiny.
Například otázka po vzdálenosti Brna může být formulována — snad po řadě
v klesající „míře obvyklosti“, ale stále gramaticky přípustně — těmito způsoby
Jak daleko je do Brna?

Do Brna jak je daleko?

Jak je daleko do Brna?

Do Brna je daleko jak?

Jak je do Brna daleko?

Daleko je do Brna jak?

Do Brna je jak daleko

Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Řešení

Tento problém je prozatím řešen dvěma způsoby:
Některá slova, jako např. tvary sponového slovesa „být“, ale i některá jiná
slovesa, která sama o sobě k rozpoznání typu dotazu/odpovědi
nepřispívají, nejsou ve vzorcích uváděna vůbec (nahrazujeme je
„distančním operátorem“), anebo jsou uváděna paralelně na různých
místech jako nepovinné prvky (s doplňujícím operátorem „?“, ve výše
uvedené ukázce nepoužitým).
V souboru definic typů dotazů jsou uváděny některé zásadní slovosledné
varianty jako samostatné vzorce.

Informace převzaty z [Strossa 2007]
M. Balíková NK ČR
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Francouzský lingvistický modul v systému M-CAST

M. Balíková NK ČR
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Extrakce odpovědí v systému M-CAST
Uživatelův dotaz je podroben syntaktické a sémantické analýze. Je určen typ
dotazu. Výsledek sémantické analýzy dotazu může být negativně ovlivněn
tím, že kontext dotazu je poměrně malý, dotaz je na rozdíl od dokumentů
výrazně kratší.
Na základě sémantické analýzy dotazu jsou podle jejich váhy stanovena
významově důležitá klíčová slova, „pivots“. Při vyhledávání se používají
tyto výrazy, obohacené o synonyma, odpovídající koncepty a přiřazené
k typu otázky. Po analýze dotazu jsou prohledávány všechny indexy a
jsou vybrány textové bloky, které nejvíce odpovídají parametrům dotazu; z
nich jsou vybrány jednotlivé relevantní odpovědi, u nichž je stanovena
váha na základě statisticko-lingvistických metod a jejich pořadí.
Pro vícejazyčné vyhledávání v systému M-CAST je jako propojovací jazyk
použita angličtina.
M. Balíková NK ČR
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Odpovědi v systému M-CAST
celý soubor, blok odpovědí, který se skládá z:
přímé odpovědi - přímé odpovědi jsou většinou jmenné entity (jméno, místo,
chronologický údaj, jmenné a slovesné fráze). Např. přímá odpověď na otázku
„Kdo je Niké?“ je „bohyně vítězství“.
úryvku obsahujícího/podporujícího přímou odpověď - Systém M-CAST generuje
spolu s přímou odpovědí i odpovídající úryvek zdrojového dokumentu, který
zasazuje přímou odpověď do potřebného minimálního kontextu. Úryvek
obsahující přímou odpověď na výše uvedenou otázku je tedy: „Niké jest
bohyně vítězství a zdaru všelikého jak ve válce tak v umění výtvarném, v
lidském i božském počínání.“
možnosti vizualizace zdrojového dokumentu
Poslední část bloku odpovědi představuje potenciální vizualizace zdrojového
dokumentu, tedy hypertextový odkaz vedoucí k příslušné stránce zdrojového
dokumentu.
M. Balíková NK ČR
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Odpovědi v systému M-CAST

Přímá/krátká odpověď
Úryvek odpovědi

Zdrojová stránka

M. Balíková NK ČR
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Vyhledávání v systému M-CAST
Systém podporuje dva typy vyhledávání: jednoduché a pokročilé.
Jednoduché vyhledávání
Při jednoduchém vyhledávání se zapíše do vyhledávacího boxu dotaz, kterým může
být otázka v přirozeném jazyce, např.
„Kolik obyvatel má Smyrna?“;
„Kdy byly předány insignie Karlově univerzitě?“,
nebo skupina selekčních termínů, např.
„život“; „láska“,
případně fráze, např. „hodně muziky za málo peněz“.
Systém M-CAST odpoví vytvořením stránky s výsledky,
tj. nabídne přesnou odpověď na dotaz (?) a
seznam úryvků odpovědí.
Nejvíce relevantní odpovědi jsou umístěny jako první.
M. Balíková NK ČR
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Vyhledávání v systému M-CAST
Pokročilé vyhledávání
Kromě jednoduchého vyhledávání umožňuje M-CAST provádět pokročilé
vyhledávání, při kterém je možné zúžit „oblast vyhledávání“ podle tří úrovní
kategorií klasifikačního systému MDT.
První úroveň:
0 Všeobecnosti. Informatika a informační vědy
1 Filozofie. Psychologie
2 Náboženství. Teologie
3 Společenské vědy. Statistika. Politika. Vláda. Ekonomie. Správa. Vojenství.
Folkloristika
4 Neobsazeno
5 Přírodní vědy. Matematika
6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika
7 Umění. Rekreace. Zábava. Hudba. Sport
8 Jazyky. Lingvistika. Literatura
http://195.113.132.1:8080/
9 Geografie. Biografie. Dějiny
M. Balíková NK ČR
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Pokročilé vyhledávání v systému M-CAST

M. Balíková NK ČR
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Instance systému M-CAST : NK ČR + PBI

M. Balíková NK ČR
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Databáze indexovaných dokumentů v systému
M-CAST – NK ČR
Kramerius (kramerius.nkp.cz), která obsahuje sbírku digitalizovaných periodik
a monografií; vyhledává se v plných textech, výsledkem hledání může být každá
strana dokumentu, slouží k testování českého modulu;
Memoria (www.manuscriptorium.com) obsahující sbírku historických dokumentů;
vyhledává se v popisných údajích, výsledkem hledání jsou metadatové záznamy,
slouží k testování českého modulu;
Databáze v Alephu
ALEPH (sigma.nkp.cz), tj. elektronický katalog Národní knihovny; vyhledává se
v popisných údajích, výsledkem hledání jsou metadatové záznamy, slouží k
testování českého modulu;
Externím zdrojem pro testování byla Smlouva o ústavě pro Evropu +
Protokoly a přilohy I a II připojene ke Smlouvě o Ustavě pro Evropu
obsahující texty ve všech jazycích M-CASTu, slouží tedy k testování vícejazyčného
modulu.
M. Balíková NK ČR
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Databáze indexovaných dokumentů v systému
M-CAST
Národní knihovna v současné době nevlastní rozsáhlé soubory vícejazyčných
dat soudobých dokumentů, proto byla tato fáze testování v Národní knihovně
zaměřena na ověření funkčnosti systému M-CAST při vyhledávání informací
ve sbírce indexovaných historických textů, a to v českém jazyce.
Při testování bylo nutné vyřešit problémy spojené s dotazováním v
přirozeném jazyce aplikovaném při dotazování ve sbírce historických
dokumentů, protože vzorové dotazy (typy dotazů) pro M-CAP portál NK ČR
byly původně definovány pro vyhledávání ve sbírkách současných textů.
Bylo tedy nutné překonat problémy s dobově podmíněným pravopisem, s
historickým slovníkem a složitostí historické syntaxe.
M. Balíková NK ČR
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Kvalita OCR textů v systému M-CAST – instance NKP

Výsledky testování byly výrazně ovlivněny kvalitou OCR textů. Původním cílem
databáze Kramerius byla záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů
tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím)
papírového nosiče.
Horší kvalita obrazových souborů se pak mnohdy negativně promítla do chybovosti
při rozpoznávání během procesu konverze OCR do textové podoby.
Při skenování textu z novin obvykle dochází k problémům při segmentaci znaků, k
chybám při rozpoznávání textu z nekvalitní předlohy.
OCR texty obsažené v databázi Kramerius byly indexovány pro potřeby M-CASTu bez
předchozích úprav: nebyly odstraněny nepřesnosti při segmentaci textu a chybějící
nerozpoznané znaky, proto mnohdy některá slova, případně fráze nebyly

identifikovány správně a docházelo tak k významovým posunům, případně
výsledek dotazu nedával smysl.
M. Balíková NK ČR

71

Metoda dotazování v přirozeném jazyce aplikovaná
v systému M-CAST
Z pozice uživatele zpracovává systém M-CAST dotazy položené v přirozeném jazyce a
nabízí přesné a jednoznačné odpovědi podpořené úryvky odpovědí, které jsou
extrahovány z obsáhlé databáze indexovaných dokumentů. Jednou
z nejdůležitějších podmínek úspěšnosti vyhledávání pomocí této metody je
soubor dobře formulovaných otázek. Dotazy aplikované v systému M-CAST mají
být faktografické, jednoduché, jasně a přesně formulované. Všechny informace,
které jsou předmětem dotazu, musejí být obsaženy v databázi indexovaných
dokumentů.
Kdy byla Karlova univerzita zpřístupněna ženám?
Kdy byly předány insignie české Karlově univerzitě?
Kdy byl upálen Mistr Jan Hus? – bližší informace
Kde se konala schůze svazu zednářů Jan Hus?
Jaké zásady se drží čeští zednáři?
Co držel Zeus v pravé ruce?

M. Balíková NK ČR
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Testování v systému M-CAST v NK ČR
Cíl: ověřit funkčnost systému M-CAST v plném provozu,
prověřit odezvu systému,
provést různé zátěžové testy a
svými praktickými zkušenostmi přispět k odstranění všech případných
nedostatků.
40 účastníků
všichni měli zkušenosti s vyhledáváním v online katalozích, faktografických
databázích, v prostředí internetu,
5 účastníků mělo dílčí zkušenosti s kladením dotazů v přirozeném jazyce
možnost ověřit, je-li vyhledávání v systému M-CAST komplikované, nebo
naopak snadné a intuitivní
Skupina studentů
M. Balíková NK ČR
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Hodnocení systému M-CAST

Přímá odpověď
správná, tj. přesná krátká odpověď
nesprávná, tj. chybná krátká odpověď
nepřesná, tj. krátká odpověď obsahující méně či více informací než vyžadoval
dotaz
žádná odpověď
Úryvek odpovědi
správná odpověď obsažená v 1.–5. úryvku
správná odpověď obsažená v úryvcích na dalších pozicích
nesprávná + žádná odpověď, tj. úryvek obsahoval nesprávnou odpověď,
případně systém negeneroval žádný úryvek jako odpověď na položený
dotaz
M. Balíková NK ČR
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Hodnocení systému M-CAST

Správnost odpovědí
Proces hodnocení byl ztížen tím, že systém M-CAST nabízí soubor/blok
odpovědí, přičemž je všeobecně známo, že hodnocení komplexu
odpovědí generovaných systémem je obtížnější než hodnocení
jednotlivých typů odpovědí. Proto byla pro potřeby hodnocení systému
vypracována speciální kategorizace opovědí.
Následuje tabulka obsahující ukázku výsledku testování. V prvním sloupci je
uvedena otázka, ve druhém sloupci úryvek odpovědi, ve třetím krátká
odpověď (existuje-li) a vyhodnocení

M. Balíková NK ČR
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Ukázka tabulky
Kdy zemřel Jan Amos
Komenský?

Svobodný zednář
1 Jan Amos Komenský zemřel
15. listopad du a pohřben
byl 22. listopadu
100%

Answer/Answers: listopadu
1670 for
Kdy zemřel Jan Amos
Komenský
answer: exact
answer-string: exact, 1.-5.
snippets
4s

Co se jedlo na Martina při
hodokvasu?

Zíbrt Čeněk - Staročeské výroční
obyčeje, pověry, slavnosti a
zábavy prostonárodní pokud o
nich vypravují písemné památky
až po náš věk
Příspěvek ke kulturním dějinám
českým,
f hodné zprávy české i cizí líčí,
jak na Martina se staří scházívali,
hodovali a korunou hodokvasu
bývala martinská husa.
100%

Answer/Answers:
Pranic
for Co se jedlo na Martina při
hodokvasu?
answer: wrong
answer-string: exact, 1.-5.
snippets
5s

M. Balíková NK ČR
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Statistika odpovědí
Přímá odpověď
správná
Nesprávná
Nepřesná
Žádná
Celkem

10 % 206
6 % 124
31 % 638
53 % 1092
100 % 2060

Úryvek odpovědi
správná odpověď, 1.-5. úryvek 73 % 1520
správná odpověď, ostatní
15 % 315
nesprávná + žádná odpověď 12 % 225
Celkem
100 % 2060
Odezva systému
Průměrná odezva prototypu systému M-CAST byla v době testování 4,9 sekundy.
M. Balíková NK ČR
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M-CAST v knihovnách

Vyhledávací systémy založené na sémantických technologiích mohou v budoucnu
sehrát významnou roli v oblasti uspokojení potřeb znalostní společnosti a v
oblasti zkvalitnění služeb veřejných knihoven.
Může být systém M-CAST aplikován i v těchto knihovnách?
Většina veřejných knihoven buduje a zpřístupňuje v současné době databáze
regionálních osobností, událostí apod., které jsou ve většině případů budovány
jako plnotextové. Aplikace systému M-CAST v těchto databázích by umožnila
klást uživatelům těchto knihoven dotazy v přirozeném jazyce.
Kdy byl vypálen hrad v Buštěhradě?
Kdy vypukla rozsáhlá morová epidemie v Buštěhradě?
Kdy ukončil Simon Wiesenthal studia v Praze? – roku 1932
Pro koho stavěl Wiesenthal domy? - většinou pro bohaté polské Židy.

M. Balíková NK ČR
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Systém M-CAST a obsahové údaje (projekt TOC –
Table Of Content)
Dotaz je formulován formou fráze (souboru selekčních termínů) z obsahových údajů
„hodně muziky za málo peněz“. Výsledkem dotazu je úryvek odpovědi obsahující danou
frázi:

M. Balíková NK ČR
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M-CAST ve veřejných knihovnách

Kdy byl vypálen hrad v Buštěhradě?
rozsáhlá morová epidemie v Buštěhradě?

Kdy
M. Balíková
NKvypukla
ČR
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Kde se narodil Jan Skála z Doubravky?
Kdy byl Dubravius zvolen olomouckým biskupem?
M. Balíková NK ČR
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Kdy ukončil Simon Wiesenthal studia v Praze? – roku 1932
Pro koho stavěl Wiesenthal domy? většinou pro bohaté
polské Židy.
M. Balíková NK ČR
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M-CAST - závěr

Výsledky projektu M-CAST jsou v souladu s cíli evropského programu eContent v
oblasti vícejazyčného vyhledávání. Prokázaly možnosti uplatnění systému dotazů
v přirozeném jazyce v prostředí hybridních i digitálních knihoven. Technologie
zpracování přirozeného jazyka (natural language processing) se úspěšně
uplatňují v oblasti analýzy dotazů, indexování dokumentů a extrakce otázek i ve
vícejazyčném prostředí.
Hodnocení
Budoucím záměrem je rozvíjet a zlepšovat systém M-CAST v několika směrech. V
současné době dokáže systém zodpovědět zhruba 70 % faktografických otázek a
30–40 % nefaktografických otázek, a to ve francouzštině a portugalštině. Nyní je
potřeba soustředit se na to, aby i ostatní jazyky dosáhly stejného procenta
zodpovězených faktografických otázek, a současně zvýšit výrazně poměr
zodpovězených nefaktografických otázek ve všech jazycích. V neposlední řadě je
třeba zapojit do systému další jazyky (uvažuje se o němčině), včetně jazyků
nelatinkového písma (arabština, čínština).
M. Balíková NK ČR
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M-CAST - závěr

Projekt je v současné době formálně ukončen; nyní se hledají možnosti další
kooperace a především financování. V Národní knihovně práce na
projektu pokračují. V současné době se Národní knihovna zaměřuje na
vytváření předpokladů pro aplikaci systému v hybridních knihovnách
všech typů: probíhá výzkum dalších možností integrace klasifikačního
systému MDT, připojují se údaje obsahů v rámci projektu TOC.
Dosavadní vývoj systému M-CAST ve srovnání s podobnými projekty
ukazuje, že zvolená řešení jsou správná a perspektivní.
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Z kolika čtvrtí se skládá Cařihrad?

Žádná přímá odpověď
Úryvek:
Cařihrad se skládá ze čtyř čtvrtí…
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Z čeho byl obviněn Sokrates?

Úryvek odpovědi:
Byl obviněn z nevěrectví, zavádění cizích
božstev a kažení mládeže
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Zdrojová stránka
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Ve kterém století vládli Slavníkovci?

Nesprávná odpověď
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Kdy bylo založeno město Beroun?

Přímá odpověď: 1265
Úryvek odpovědi: Vzniklo tedy město Beroun
před rokem 1265
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Na čem spočívá sovětský režim v Rusku?

Přímá odpověď:
nejdůležitějších oporách
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Na čem spočívá sovětský režim v Rusku?
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Čím se řídí Sovětský svaz?
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Kolik obyvatel má Smyrna?
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Co spadá do generální opravy Klementina?
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Kdy proběhlo setkání Michaila Gorbačova s Reganem?
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Kdy zvonijó klekání enem v dedine?

Úryvek odpovědi: Jak se
zmrkne…
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Kdo byl Filip Hyšman?

Přímá odpověď: učitel
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What is the anthem of the European Union ?
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What is "Europe Direct" ?
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Quel est le drapeau de l'Union Européenne ?
What is the flag of the European Union?
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Gdzie jest elektrownia jądrowa Bohunice?
Where is Bohunice power plant?
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