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1. Úvod

1.1. Cíl práce
Za  úkol  jsem  si  zvolil  řešit  jeden  z  problémů  internetových  obchodů  s 

elektronikou  a  to  vytváření  textových  popisků  jednotlivých  produktů,  konkrétně 

počítačových  sestav  a  notebooků.  Tyto  popisky  obvykle  slovně  shrnují  důležité 

vlastnosti produktu. Některé obchody vytváří tyto popisky pouze v bodech, což se 

často výrazně neliší od samotného výpisu parametrů komponent, z nichž se produkt 

skládá. Mým cílem bylo tedy vytvořit nástroj, který bude generovat takové popisky v 

celých (českých) větách.

Výsledný nástroj generuje popisky na základě strukturovaného vstupu, což 

jsou  jednotlivé  parametry  jednotlivých  komponent  daného  produktu.  Program by 

proto  po  některých  úpravách  (generování  popisů  i  pro  jiné  produkty)  mohl  být 

užitečný právě pro internetové obchody s elektronikou. Program by měl ulehčit práci 

editorům internetových obchodů. Řada obchodů své popisky kopíruje a recykluje, 

čili program by také mohl dodat určitou míru rozmanitosti všem popiskům.
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2. Možná řešení problému
Tato práce řeší  problém generování  přirozeného jazyka (NLG1),  konkrétně 

případ převodu dat na text (data-to-text). Problém generování přirozeného jazyka z 

dat se obvykle rozděluje na několik podproblémů (Gatt a Krahmer, 2017) . Nejčastěji 

se v NLG systémech řeší tyto podproblémy:

1. Plánování obsahu – Zde se vybírá obsah, který se použije ve výsledném textu, 

může zde probíhat třídění a strukturování informací.

2. Plánování  /  seskupení  vět  –  Zde  se  blíže  specifikuje,  které  informace  se 

vyskytnou v jednotlivých větách. Dále se zde obvykle vybírají vhodná slova, 

ze kterých se věta bude skládat (včetně výrazů k odkazování na již zmíněné 

věci, např. „ten“ místo „procesor“).

3. Lingvistická realizace – Zde se již vytváří výsledek celého generování. Slova 

se skládají do vhodného pořadí, skloňují se apod. Výsledkem jsou přirozené a 

dobře formované věty.

Někdy  se  tyto  podproblémy  dále  dělí  na  více  podproblémů,  například  třídění 

informací  z  plánování  obsahu může být  samostatným podproblémem. V praxi  ne 

všechny  NLG systémy  řeší  striktně  všechny  tyto  podproblémy.  Mohou  existovat 

systémy, které řeší hlavně například plánování obsahu. Systémy, které řeší všechny 

tyto problémy, bývají systémy zaměřené na jednu konkrétní oblast (například zprávy 

o počasí), kdežto ty obecnější se zaměřují na problémy jednotlivě (Dušek, 2017).

Existuje několik způsobů a přístupů jak vytvářet text ze strukturovaných dat. 

Většinou jde buďto o přístupy z kategorie pravidlového generování (rule-based), či 

trénovatelného generování (trainable) (Lee, Krahmer a Wubben, 2018). Pravidlové 

generování obvykle zahrnuje vytváření nějakých ručně psaných pravidel a vytváření 

šablon.  Do  šablon  se  obvykle  vyplní  strukturovaná  data  ze  vstupu.  Pravidlové 

přístupy mají obvykle tu výhodu, že vývojář má plně pod kontrolou obsah, který se 

bude  vytvářet.  Obvykle  jsou  proto  výsledky  tohoto  generování  kvalitnější  a 

přirozenější. Nevýhodou je však to, že se šablony a pravidla zpravidla píší ručně, což 

může být pro komplexní data / texty velmi časově náročné. Trénovatelné generování 

1 Natural language generation
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je  zase  založeno  na  statistickém  vybírání  obsahu  podle  toho,  co  je 

nejpravděpodobněji  správné  a  chtěné  jako  výstup.  Dále  sem  samozřejmě  patří 

techniky strojového učení. Výhodou těchto přístupů je mnohem lepší škálovatelnost. 

Výsledky  tohoto  generování  však  nemusejí  být  tak  kvalitní  a  přesné  a  pro  lepší 

výsledky je potřeba více dat.

2.1. Pravidlové generování

2.1.1. Šablony

Pro použití této metody by stačila strukturovaná data, která bychom si podle 

nějakých kritérií vygenerovali, jak je zmíněno v sekci o sběru dat  3.1.2. Jde totiž 

obvykle o metodu, při které si vývojář sám ručně navrhne nějaké šablony, do kterých 

stačí doplnit (na příslušná a nějakým způsobem označená místa) strukturovaná data 

ze vstupu. Šablony pak mohou vypadat například takto:

„Počítač  [model-name] využívá [cpu-cores]jádrový  procesor [cpu-

name], který je taktován na frekvenci [cpu-freq-ghz].“

Po vyplnění šablony pak takto:

„Počítač Acer Nitro GX50-600 využívá 6jádrový procesor Intel Core 

i5, který je taktován na frekvenci 2.8 GHz.“

Tato metoda spadá pod výše zmíněnou kategorii  pravidlových metod.  Při  použití 

šablon  je  často  žádoucí  použít  nějaká  pravidla,  podle  kterých  budou  šablony 

vyplňovány. Například pokud by šablona obsahovala větu 

„Sestava má [monitors] monitor.“,

pak by bylo potřeba slovo „monitor“ správně upravit podle doplňovaného čísla, tedy 

například:

„Sestava má 5 monitorů.“

V praxi  (komerční  použití)  není  tato  metoda  použita  vzácně,  ba  naopak 

(Dušek, 2017). Výsledkem jsou totiž často velmi kvalitní a dobře formované věty. 

Šablony jsou „šité na míru“, proto pro ne příliš obecné systémy, kde také není nijak 
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zvlášť  potřeba  velká  variace,  je  tato  metoda  velmi  vhodná  a  snadno 

implementovatelná.

2.1.1.1. Generované šablony

Šablony můžeme, jak je popsáno výše, psát ručně nebo si je můžeme do jisté 

míry vygenerovat. V tomhle případě už budou ovšem potřeba data ve formě příkladů 

textu,  který chceme generovat.  Tato  data  pak lze  vhodně označkovat  a  vzniknou 

šablony, do kterých lze dosadit data strukturovaná. Pro zvýšení variace výsledného 

textu lze označkovaná data ještě nějakým způsobem dělit na menší části, například 

souvětí, věty, části vět a podobně. Tyto menší části se pak dají vhodným způsobem 

kombinovat (například použitím prvku náhody).

2.1.2. Gramatika

Další  možnou  pravidlovou  metodou  je  použití  systémů  založených  na 

gramatice (grammar-based systems). Tyto systémy jsou vhodné pro obecné použití. 

Výsledek je tvořen řadou rozhodnutí, která berou v potaz gramatiku daného jazyka. 

Gramatika je obvykle psaná ručně. Tyto systémy obvykle potřebují  na vstupu více 

detailů, například, jak zmiňuje práce Gatt a Krahmer (2017), systém KPML pro svá 

rozhodnutí  potřebuje  jak  gramatické,  tak  sémantické  informace,  což  znesnadňuje 

použití. Jedním z problémů systémů založených na gramatice je také například jak 

vybírat z vícero možností vět s podobným významem (například několik vět s jinými 

smysluplnými slovosledy).

Zde zmíním několik příkladů takovýchto systémů:  FUF/SURGE (Elhadad a 

Robin, 1996), MUMBLE (Meteer et al., 1987) a KPML (Bateman, 1997).

2.2. Trénovatelné generování
Do této kategorie se řadí postupy, které na základě vstupních trénovacích dat 

vytváří  matematický  model,  na  jehož  základě  pak  odhadují  nejpravděpodobnější 

výstup.  Já  zde  zmíním dva  přístupy,  které  jsou  pro  řešení  problému  data-to-text 

vhodné a obvykle se používají.
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2.2.1. Case-based reasoning

Tento přístup využívá k řešení nového problému (např. generování nového 

textu)  již  v  minulosti  řešený  problém  na  základě  podobnosti  obou  případů 

(Adeyanju,  2012). Toto řešení by se dalo aplikovat i na problém, kterým se zabývá 

tato  práce,  neboť  vstupní  data  (tedy  konkrétní  informace  o  počítačové  sestavě  / 

notebooku) si bývají podobná. Lišit se může například jen jedna součástka, pak by 

výsledný text mohl být podobný již nějakému známému s podobnými součástkami 

(například text, který používá slova „herní“, „hry“, „výkonný“ apod. jedná-li se o 

herní počítač).

Pro  použití  této  metody  je  zapotřebí  nějaké  množství  již  „vyřešených 

problémů“,  tedy  nějaká  databáze  vstupních  dat  a  k  nim  výstupní  data.  Proces 

fungování této metody je rozdělen do čtyř kroků (Adeyanju, 2012):

1. Získání známého řešení (Retrieve) – Zde probíhá získání již známého řešení 

problému z databáze, které je nejpodobnější tomu, co je právě potřeba řešit.

2. Znovupoužití  (Reuse) – Zde se namapuje řešení již známého problému na 

ten nový.

3. Revize (Revise) – Zde se obvykle testuje použité namapované řešení. Pokud 

je něco špatně, upraví se.

4. Uschování  řešení (Retain)  –  Zde se  nové namapované a  upravené řešení 

uloží do databáze, aby mohlo být později znovu použito, pokud by se řešil 

podobný problém.

2.2.2. Sequence to sequence

Sequence  to  sequence (často  zapisováno  jako  Seq2Seq)  model  strojového 

učení byl prvně vyvinut společností Google pro strojový překlad (Sutskever et al. 

2014). Jak název napovídá, jde o převádění sekvencí z jedné domény do sekvencí 

jiné  domény.  V  případě  strojového  překladu  mohou  doménami  být  čeština  a 

angličtina a sekvencemi věta či věty. Nicméně Seq2Seq model se využívá nejen pro 

strojový překlad.  Nachází uplatnění například při  generování  odpovědí  na zadané 

otázky,  při  generování  popisů  obrázků,  shrnutí  obsahu apod.  (Kostadinov,  2019). 
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Připadá  tedy  v  úvahu  i  jako  možné  řešení  problému  generování  textu  ze 

strukturovaných dat.

Ke  generování  sekvencí  se  používá  rekurentní  neuronová  síť  (RNN – 

recurrent  neural  network),  konkrétně  její  pokročilejší  verze  dlouhá  krátkodobá 

paměť (LSTM –  long short-term memory). Někdy se tento model nazývá  Encoder-

Decoder Network, jelikož hlavními dvěma komponentami jsou  encoder a  decoder. 

Obě tyto komponenty jsou RNN. Encoder zpracovává vstup a vrací svůj interní stav, 

který  slouží  jako  kontext  pro  decoder.  Decoder pak  předpovídá  další  výstup  na 

základě předchozích slov / znaků a kontextu od encoderu (Sutskever et al. 2014).

Mezi nástroje,  které používají  stejný nebo podobný přístup patří  například 

OpenNMT (Klein  et  al.  2017),  Nematus (Sennrich  et  al.  2017),  MarianNMT 

(Junczys-Dowmunt et al. 2018).
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3. Data
V podstatě všechny postupy řešení tohoto problému, popsané v kapitole  2, 

potřebují  nějaká data.  V první  řadě jsou potřeba  data  představující  strukturovaný 

popis produktu,  která budou sloužit  jako vstup programu. Z tohoto vstupu budou 

generovány kýžené slovní popisky ve větách. Další velmi užitečná data budou právě 

příklady popisků, které chci generovat.

V této kapitole popíšu, jak jsem potřebná data získával, zpracovával a také 

rozeberu strukturu těchto dat. Popíšu také některé výhody či nevýhody toho, jak ona 

data vypadají.

Poznámka:  Získaná data ve formě HTML souborů jsou součástí archivu se  

zdrojovým kódem, který byl přiložen k práci.

3.1. Sběr dat
Existuje několik základních postupů jak taková data sehnat. Jedním z nich je 

někoho o ta data požádat. V mém případě je logické požádat o data přímo některé 

elektronické  obchody,  které  vyhovují  mým potřebám.  Takových  obchodů  mnoho 

nebylo, jelikož většina obchodů má své slovní popisy produktů spíše jako reklamu 

než faktický popis a shrnutí vlastností, což se dalo očekávat, ale není mým prvotním 

záměrem toto generovat.

3.1.1.  Poskytnutí dat obchodem

Jako první jsem oslovil  elektronický obchod  CZC,  jelikož u většiny svých 

produktů  měl  jak  strukturovaný  popis  jednotlivých  komponent  v  přehledném 

formátu, tak stručný slovní popis produktu, který shrnoval klíčové vlastnosti. Přesně 

tyto odstavce s nadpisem „Klíčové vlastnosti“ se nejvíce podobaly tomu, co bylo 

mým cílem generovat. Bohužel obchod CZC mi vstříc nevyšel.

Další  elektronický obchod s  elektronikou,  který  jsem oslovil,  byl  Alza.  U 

většiny  svých  produktů  měl  opět  strukturovaný  popis  komponent,  avšak  textové 

popisy už odpovídaly mým představám méně. Přesto by tato data mohla být pro mou 
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práci přínosem. Nejprve se zdálo, že by mi tento obchod některá svá data poskytnout 

mohl, nakonec to však bylo zamítnuto.

Posledním  z  obchodů,  jejichž  data  (konkrétně  slovní  popisy  klíčových 

vlastností) bych mohl využít, byl Datart. Na mou žádost nikdo neodpověděl.

Další elektronické obchody, které jsem navštívil, měly své popisy produktů 

příliš „reklamně zabarvené“ a byly příliš vzdálené od mé představy toho, co chci 

generovat. Proto jsem již žádné další obchody s žádostí o data nekontaktoval.

3.1.2. Vygenerování dat

Dalším obvyklým způsobem, jak získat některá potřebná data, je si tato data 

vygenerovat. Výhodou je, že formát dat si mohu určit dopředu sám a snadněji s daty 

pracovat. Tento postup ale v této práci využít nemohu (či jen částečně později při 

testování),  protože  potřebuji  jak  data  strukturovaná,  tak  data  ve  formě  slovních 

popisků produktu, které odpovídají daným strukturovaným datům. Vygenerovat bych 

si nyní mohl jen data strukturovaná.

3.1.3.  Stažení dat přímo z webu

Jelikož jsem s žádostmi o poskytnutí dat od konkrétních obchodů neuspěl, 

musel jsem si potřebná data opatřit jiným způsobem. Rozhodl jsem se tedy opatřit si 

chtěná data sám a to použitím některých Unixových nástrojů. Všechna data jsem si 

obstarával z webu elektronického obchodu CZC, protože, jak jsem již zmínil v jedné 

z předchozích podkapitol, jejich slovní shrnutí vlastností produktu odpovídá mému 

cíli. 

V  první  řadě  jsem  použil  Unixový  nástroj  Wget,  s  jehož  pomocí  jsem 

rekurzivně2 stáhl  všechny  HTML stránky  produktů  a  s  pomocí  programovacího 

jazyku  AWK vyfiltroval  odkazy  na  stránky  jednotlivých  produktů.  Takto  jsem 

postupoval  dvakrát  –  jednou  pro  počítačové  sestavy  a  podruhé  pro  notebooky. 

Nakonec vzniklo 684 jednotlivých  HTML souborů (stránek produktů) týkajících se 

notebooků  a  698  souborů  pro  počítačové  sestavy.  To  znamená  dohromady  1382 

slovních popisů a k nim strukturovaný popis komponent produktů.

2 přepínač --recursive, který způsobí prohledávání i podsložek
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3.2. Zpracování dat
Stažené  HTML soubory je potřeba nějakým způsobem zpracovat a získat z 

nich  potřebné  informace.  K  tomu  jsem  vytvořil  pomocný  program 

HTMLDataParser,  který  zpracovává  HTML soubory,  konkrétně  tedy  z 

elektronického obchodu CZC.

V první řadě bylo potřeba nahlédnout do několika HTML souborů a určit, kde 

se  vyskytují  informace,  které  potřebuji.  Většina  souborů  měla  tyto  informace  na 

stejných místech, bohužel některé byly strukturované trochu jinak a bylo potřeba pro 

ně vytvořit speciální pravidla při zpracovávání.

Zpracování  probíhá  podle  určitých  HTML značek  s  určitými  parametry. 

Takové  značky  se  najdou  a  potom  se  prochází  jednotlivé  děti  ve  stromu  těchto 

značek. Takto lze nalézt například tabulku s informacemi o parametrech jednotlivých 

komponent produktu. Informace z takové tabulky se přečtou a uloží, čímž vzniknou 

strukturovaná data, která mohou sloužit jako vstup pro generátor samotných popisků.

Parametry  z  tabulky  je  potřeba  taktéž  správně  zpracovat.  Ne  vždy  jsou 

parametry zapsány stejně, některá informace může chybět a podobně (tyto tabulky 

nejspíš psalo více lidí,  nebo je v průběhu času generovali  jinak). Jde například o 

nedělitelné mezery, mezery na konci parametru apod.

Stejným  způsobem  se  zpracovávají  i  samotné  textové  popisy  produktů. 

Konkrétně hlavní popis produktu,  který je  často také psaný v bodech,  nikoliv ve 

větách, a klíčové vlastnosti produktu. Klíčové vlastnosti produktu představují textový 

popis, který přesně odpovídá tomu, co má za cíl tato práce ve výsledku vytvářet.

3.3. Struktura dat
Jak už bylo naznačeno v předchozí sekci, data týkající se různých produktů 

nemají  jednotnou  strukturu.  Například  v  tabulkách,  které  popisují  parametry 

jednotlivých  komponent  produktů,  často  chybí  některé  informace,  ačkoliv  jsou 

později v textových popiscích zmíněny. Každá taková tabulka potom vypadá trochu 

jinak, což znesnadňuje pozdější správné generování popisků.
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Naopak textové popisky jsou si často podobné nebo stejné (až na jednotlivé 

parametry).  Autoři  těchto  popisků  pravděpodobně  recyklují  popisky  z  jiných 

produktů (ať už ručně nebo též nějakou formou ručně psaných šablon). To je další 

nevýhoda,  která  snižuje  možnou  rozmanitost  popisků  generovaných  v  této  práci. 

Řešením by mohlo být získání více dat z více obchodů, která by se dala kombinovat 

a pomocí nich generovat více rozmanité popisky.

Struktura zpracovaných dat

Výsledkem zpracování dat programem  HTMLDataParser jsou dva soubory 

ve formátu  json.  Jeden (input_data) obsahuje strukturovaná data s informacemi o 

jednotlivých  komponentách  produktů  a  slouží  jako  vstup  pro  generátor  popisků. 

Druhý  soubor  (output_data)  obsahuje  souhrny  klíčových  vlastností,  tedy  textové 

popisy ve větách, shrnující vlastnosti produktů. Tento soubor zase slouží k vytváření 

nových  šablon  (viz  sekci  4.2).  Zde  uvedu  příklady  informací  z  obou  souborů 

(upraveny pro lepší čitelnost):

input_data.json:

{
    "Bluetooth":false,
    "Color":" Černá",
    "Graphics":
    {
        "GraphicsCard":" NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti",
        "MemorySize":4096
    },
    "MaxPowerSupplyUnit":500,
    "Name":"Acer Nitro GX50-600, černá",
    "NetworkCard":" GLAN, WLAN",
    "OS":" Windows 10 Home",
    "Ports":
    {
        "DVI":true,
        "DisplayPort":true,
        "HDMI":true,
        "NumOfUSB_2_0":4,
        "NumOfUSB_3_x":2
    },
    "Processor":
    {
        "Cores":6,
        "Frequency":2.8,
        "Generation":" Coffee Lake - 8. generace",
        "Model":" 8400",
        "Threads":6,
        "TurboFrequency":4,
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        "Type":" Intel Core i5"
    },
    "RAM":
    {
        "Frequency":2133,
        "Size":8,
        "Type":" DDR4 DIMM (slot)"
    },
    "Storage":
    {
        "HDDRotationalSpeed":7200,
        "HardDriveTypes":" HDD, SSD",
        "InternalMemory":1256,
        "MemCardReader":true,
        "NumberOfHardDrives":2,
        "OpticalDrive":" DVD",
        "SSDType":" M.2 SATA (slot)"
    },
    "Type":0
}

output_data.json:

„Herní počítač Acer Nitro GX50-600 využívá;6jádrový procesor 
Intel Core i5-8400, který je taktován na frekvenci 2.8 GHz nebo až 4 
GHz při přetaktování v režimu TurboBoost. Sestava je dodávána s 8 GB 
DDR4 paměti (1 modul\/ 4 sloty). O obrazový výstup se stará grafická 
karta NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti s 4 GB grafické paměti GDDR5 a 
výstupy DVI, HDMI a DisplayPort. Pro systém, data a aplikace jsou 
určeny pevné disky 256 GB SSD a 1 TB HDD. Chybět nesmí ani optická 
mechanika  DVD±RW.  Pro  připojení  externích  periferií  či  jiných 
zařízení se nabízí dostatek USB portů 2.0 a 3.0\/3.1. Samozřejmě 
máte k dispozici nezbytné síťové připojení Gigabit Ethernet a WiFi 
ac, Bluetooth, čtečku paměťových karet a zvukové konektory. Součástí 
balení jsou USB klávesnice a myš. Předinstalován je operační systém 
Windows 10 Home.\n K hernímu počítači patří herní monitor s vysokou 

obnovovací frekvencí.“
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4. Řešení
V této kapitole popíšu jednotlivé postupy, o kterých jsem uvažoval nebo je 

vyzkoušel.  Popíšu  jejich  výhody,  nevýhody,  použitelnost  a  co  by  bylo  za  jiných 

podmínek lepší či jednodušší použít místo uvažované / použité metody.

4.1. Ručně psané šablony
Pro  začátek  jsem  vyzkoušel  v  podstatě  nejjednodušší  metodu  na 

implementaci. Program funguje na bázi předepsaných šablon v databázi,  podobně 

jako bylo popsáno v sekci 2.1.1. Pro jednoduchost je databáze implementovaná jako 

hash tabulka uvnitř  kódu programu.  Pro jednodušší  rozšiřování  databáze by bylo 

vhodné mít databázi v nějakém textovém souboru, či například MySQL databázi. V 

této  databázi  je  několik  kategorií  šablon  (viz  tabulku  4.1),  které  vždy  popisují 

nějakou část produktu (věty o procesoru, operační paměti, …). Do každé z těchto 

kategorií je pak možné přidávat věty či části vět, které se postupně skládají a nakonec 

vytvoří souvislý popis produktu. Přesněji řečeno vytvoří souvislý odstavec vět, který 

je  opět  šablonou,  do  které  se  již  vyplní  patřičné  technické  parametry  ze 

strukturovaných dat na vstupu. Uvedu příklad:

Věta vybraná z kategorie Processor_cores_model

„[upper-pc-or-ntb] [name] využívá [proc-cores]jádrový 

procesor [proc-type]-[proc-model]“

se spojí s vybranou větou z Processor_freq

„, který je taktován na frekvenci [proc-freq-ghz] GHz“

a tedy vznikne nová šablona

„[upper-pc-or-ntb] [name] využívá [proc-cores]jádrový 

procesor [proc-type]-[proc-model], který je taktován na 

frekvenci [proc-freq-ghz] GHz“,

do které lze dosadit potřebné informace nebo za ni ještě připojit další věty.
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Název kategorie Co kategorie popisuje

Processor_cores_model název procesoru, počet jeho jader a název produktu

Processor_threads počet procesorových vláken

Processor_freq procesorová frekvence

Processor_turbo
maximální procesorová frekvence při přetaktování v 
režimu TurboBoost

RAM_size_type velikost operační paměti a její typ

RAM_freq frekvence operační paměti

Graphics_name název grafické karty

Graphics_memory paměť grafické karty

Storage typ úložného prostoru

Optical drive typ optické mechaniky

Ports typy a počty dostupných portů

Network typy síťového připojení

Bluetooth možnost připojení pomocí technologie Bluetooth

OS název operačního systému

Tabulka 4.1: Seznam základních kategorií vět v databázi pro ručně psané šablony, ze  
kterých se generuje výsledný text, a popis, co které kategorie popisují a zmiňují. V 
programu jsou dále některé pomocné kategorie, které zde nejsou zmíněny. Jde 
například o kategorii vět, které popisují absenci operačního systému.

Tento  postup  má  však  jednu  zásadní  nevýhodu,  pokud  je  potřeba  větší 

variabilita  výsledných popisků.  Jelikož jsou šablony psané ručně,  není  jich velké 

množství. Tento nedostatek jsem se pokusil eliminovat, nebo alespoň zmírnit, tím, že 

se z každé kategorie šablon vybírá vždy jedna náhodně. To fakticky způsobí zvýšení 

variability výsledných textů,  tedy jen málo popisků má úplně stejné texty (až na 

vyplněné  technické  parametry  ze  vstupu).  Vygenerované  texty  ale  přesto  mohou 

působit  dojmem  malé  variability,  protože  jsou  si  často  velice  podobné.  To  je 

způsobeno tím, že v každé části textu, která se věnuje určité komponentě / vlastnosti 

produktu, je jen omezené množství variant na výběr. Pokusím se toto ilustrovat na 

velmi zjednodušeném příkladu:
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1. „Počítač Acer Nitro GX50-600 využívá 6jádrový procesor Intel 

Core i5, který je taktován na frekvenci 2.8 GHz.“

2. „Počítač Acer Nitro GX50-600 využívá 6jádrový procesor Intel 

Core i5, který dokáže pracovat na frekvenci 2.8 GHz.“

Věty  v  tomto  příkladu  jsou  téměř  identické,  liší  se  jen  nepatrně  ve  formulaci 

vyjádření frekvence procesoru. Ve výsledku pak tato variabilita může být stále velmi 

nedostačující.

Paradoxně pokusem o zvýšení rozmanitosti výsledných textů randomizací se 

v určitém směru ve své implementaci naopak omezuji v tom, jak rozmanité texty 

mohu generovat. Jak jsem popisoval výše, program náhodně vybírá z každé kategorie 

jednu „podšablonu“ a tu spojí s předchozí vybranou a tak se skládá výsledný text. 

Abych věty mohl  bez problémů skládat,  musí  být jazykově kompatibilní  a jejich 

složení přirozené. Z toho plyne omezení, jaké věty mohu do databáze a do každé 

kategorie vymýšlet a vkládat. Jde hlavně o věty, které jsou obvykle součástí delšího 

souvětí. Tyto věty musí být kompatibilní se všemi ostatními větami, ke kterým se 

může připojit, aby nevznikly žádné jazykové problémy a vzniklo dobře formované a 

také  přirozeně  znějící  souvětí.  Tento  problém  má  řešení  a  to  vytvořit  další 

podkategorie a / nebo zjemnit členění šablon v kategoriích. Ale jelikož jde o ručně 

psané šablony, toto řešení přidá další „ruční“ časově náročnou práci. Uvedu příklad 

vzniklého souvětí, které působí poněkud neobratně a nepřirozeně:

„Sestava [name] disponuje [proc-cores]jádrovým procesorem 

[proc-type]-[proc-model], který poskytuje k práci 

[proc-threads] vlákna, který je taktován na frekvenci 

[proc-freq-ghz] GHz.„

Pokud by byla vybrána jiná věta, která popisuje počet vláken procesoru, například

„s [proc-threads] vlákny“,

pak by celé souvětí již znělo přirozeně a správně.

Program také počítá s tím, že některé informace na vstupu mohou chybět a to 

kvůli charakteru dat (viz kapitolu o získaných datech 3). Před generováním výstupu 
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si proto program vytváří tabulku, podle které pak zjišťuje, která kategorie šablon se 

má vynechat kvůli chybějícím datům. S tímto je zároveň potřeba ošetřit případy, kdy 

šablony v některých kategoriích jsou jen části vět, které například nejsou ukončené 

tečkou. Pokud by se potom vynechala následující kategorie, která by mohla přímo 

navazovat, mohlo by být potřeba zde tečku vložit. Uvedu příklad, kdy první věta je z 

kategorie šablon, které popisují základní pracovní frekvenci procesoru, a druhá je z 

kategorie, která popisuje frekvenci procesoru při přetaktování v režimu TurboBoost. 

Ne každý procesor ze získaných dat touto funkcí TurboBoost disponuje, tedy věty z 

této kategorie mohou být vynechány.

• „Základní pracovní frekvence procesoru v sestavě je [proc-freq]“

• „ nebo až [proc-turbo-freq] při přetaktování v režimu TurboBoost. “

Program dále obsahuje řadu dalších pravidel pro vyplňování volných míst v 

šablonách. Například pokud by chyběla informace o předinstalovaném operačním 

systému,  bylo  by  potřeba  použít  větu,  která  informovala  o  absenci  operačního 

systému,  nebo nepoužít  žádnou větu zmiňující  operační  systém. Dalšími příklady 

pravidel jsou pravidla, která rozhodnou o použití slov „počítač“, nebo „notebook“ na 

příslušných  místech  ve  větě  podle  toho,  co  z  toho  bylo  popsáno  na  vstupu.  V 

některých místech se tato slova mohou vyskytovat třeba ve druhém pádě, tato místa 

byla speciálně označena.  Taktéž jsou zde pravidla  rozhodující  o  použití  označení 

„herní počítač“ či „herní notebook“. O tom se rozhoduje podle vstupních parametrů, 

tedy například  pokud má počítač  /  notebook 6 a  více  jader  procesoru  a  zároveň 

grafickou kartu s pamětí alespoň 2 GB a zároveň operační paměť o velikosti alespoň 

6 GB, pak je produkt označen jako herní počítač či herní notebook. Na některých 

místech v šablonách je doplňován pouze jediný parametr ze vstupu, avšak existují i 

místa, kde může být i více parametrů a to například ve větě, která popisuje dostupné 

porty. Na příslušné místo může být doplněno například následující:

„2 USB 2.0 porty, 5 USB 3.0/3.1 portů a HDMI“

Některý z těchto portů avšak může chybět a je tedy potřeba s tím v programu počítat 

a správně sestavit text, který se do příslušného místa v šabloně vloží. Zde je rovněž 

potřeba podle číslovky upravit i tvar slova „port“.
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4.2. Generované šablony
Dalším krokem mé práce bylo použití metody generovaných šablon popsané 

v sekci 2.1.1.1.

Po získání a zpracování potřebných dat, což je popsáno v kapitole 3, jsem měl 

k dispozici  1382 textových popisků z elektronického obchodu  CZC.  Tyto textové 

popisky bylo potřeba dále zpracovat a vytvořit z nich delexikalizované šablony.

4.2.1. Značkování popisků

Pro  vytvoření  delexikalizovaných  šablon  z  již  existujících  popisků  jsem 

implementoval pomocný značkovací program Tagger. Ten prochází všechny stažené 

a zpracované textové popisky produktů a místa konkrétních hodnot, které se týkají 

jednotlivých popisovaných komponent, se označí. Například po označkování věty

„Zpracování obrazu zajišťuje grafická karta Intel UHD Graphics.“

vznikne

„Zpracování obrazu zajišťuje grafická karta [gpu-name].“.

Tím  jsem  získal  základní  šablony,  které  už  by  se  daly  využít  pro  jednoduché 

generování textu. Některé šablony se však opakují, proto jich ve skutečnosti nemám 

k dispozici 1382, ale podstatně méně. Z toho je také část použitelná pouze pro popisy 

počítačů  a  část  pouze  pro  popisy  notebooků.  Z  šablon  je  ale  možné  udělat 

univerzálnější  šablony  tím,  že  označkuji  i  všechny  výskyty  slov  jako  „počítač“, 

„počítačová sestava“, „notebook“ apod. V tom případě by také bylo nutné myslet na 

skloňování  těchto slov,  což by se dalo zařídit  pravidly a značkami s  informací  o 

použitém  pádu  (například  za  značku  [pc-or-ntb-2] by  se  mohlo  dosadit  slovo 

„počítač“ či „notebook“ v druhém pádě).

Značkování již existujícího popisku probíhá po větách.  Nejprve je potřeba 

zjistit  o čem věta je.  To je možné udělat  tím, že zjistím která klíčová slova věta 

obsahuje. Například pokud věta obsahuje podřetězec „procesor“, dá se předpokládat, 

že nyní Tagger musí zpracovat větu obsahující název procesoru, jeho frekvenci apod. 

Často  je  nutné  testovat  větu  na  množinu  klíčových  slov,  aby  se  dalo  správně 

rozhodnout o kontextu věty. V datech jsou totiž věty, které zmiňují nějaké klíčové 
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slovo, ale nijak ho blíže nepopisují.  Jde například o klíčové slovo „model“, které 

Taggeru napovídá,  že  by  se  mohlo  jednat  o  větu  obsahující  název  notebooku  či 

počítačové sestavy. Věta

„Tento model je dodáván s předinstalovaným operačním systémem 

[operating-system].“

ale nic o názvu produktu neříká, nýbrž popisuje operační systém.

Dále je nutné najít místa s číslem a obvykle nějakou jednotkou (GB, GHz, 

…). Aby bylo možné tato místa správně označit, je nutné znát kontext těchto čísel a k 

čemu se nejspíš vztahují. Tento kontext lze v první řadě zjistit podle klíčových slov v 

celé větě, jak je popsáno výše, ale někdy je také zapotřebí užší kontext. Uvažme část 

věty o procesoru

„[…] je vybaven procesorem, který pracuje na frekvenci 2.8 GHz, 

nebo až 4 GHz v režimu TurboBoost.“.

Zde lze podle klíčových slov „procesor“ a „frekvence“ předpokládat, že je nyní nutné 

označit  místa  vyjadřující  taktovací  frekvenci  procesoru.  Ovšem ve  větě  jsou  dvě 

různé  frekvence,  které  je  nutné  správně  označit  podle  jejich  významu.  Je  tedy 

potřeba určit užší kontext a to například podle slova „až“ před druhou frekvencí (je 

také možné rozhodnout podle pořadí obou frekvencí a slova „TurboBoost“). Hledaní 

těchto a podobných hodnot provádí Tagger regulárními výrazy3. Výrazy pro tuto větu 

vypadají takto:

• (až( na)?) [1-9]+\.?[0-9]* GHz

◦ Za tento výraz se nahradí „$1 [cpu-freq-ghz-turbo]“, kde 

$1 je výraz nalezený pomocí (až( na)?).

• [1-9]+\.?[0-9]* GHz

◦ A za tento výraz se nahradí už jen „[cpu-freq-ghz]“.

Dalšími  místy,  která  je  potřeba  označit,  jsou  místa  s  nějakými  názvy.  Po 

zjištění  kontextu  věty,  která  může  obsahovat  například  název  produktu,  hledá 

program posloupnost slov, která začínají velkými písmeny a / nebo jsou oddělená 

3 Konkrétně se jedná o regulární výrazy užívané v rozhraní .NET.
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mezerou či pomlčkou. Názvy často také obsahují nějaká čísla. Z důvodů zmíněných 

výše je často také potřeba určit bližší kontext označovaného místa. Regulární výraz, 

pomocí kterého se označí místo názvu produktu vypadá takto:

• ([Pp]očítač[a-zA-Z]*|[Ss]estav[a-zA-Z]*|

[Nn]otebook[a-zA-Z]*|[Vv]še-v-jednom|model[a-z]*) 

[A-Z][a-zA-Z0-9\-\(\);\+]*(\s[A-Z0-9\(\)][a-zA-Z0-

9\-\(\);\+]*)*

◦ Tento  výraz  zachytí  řetězce  jako jsou například  „Acer Nitro 

GX50-600“, „Gigabyte BRIX BACE-3160“, apod.

Kategorie

Tagger také označené věty třídí do několika kategorií podle toho, co která 

věta popisuje (viz tabulku 4.2), respektive které značky věta obsahuje. Tagger tedy 

vytvoří databázi kategorií s příslušnými větami. V době vytváření databáze se věty 

vkládají  do hash tabulky  podle  příslušné  kategorie,  čímž  by  se  měla  zajistit 

unikátnost  vět  v  každé  kategorii.  Na  výstupu  je  pak  ona  databáze  ve  vhodném 

formátu (moje implementace používá json). V databázi lze nalézt například kategorii 

CPU, ve které jsou věty, které obvykle obsahují název procesoru a jeho frekvenci; 

dále  kategorii  RAM,  jejíž  věty  popisují  velikost  operační  paměti,  a  tak  podobně. 

Existují zde však i kategorie jako STORAGE a RAM,STORAGE. Obě obsahují věty, 

ve  kterých  se  vyskytuje  popis  úložného  prostoru  (tedy  například  zdali  sestava  / 

notebook obsahuje HDD či SSD a kolik dat se na disk vejde). Rozdíl je však v tom, 

že první kategorie obsahuje pouze tuto informaci, ale druhá obsahuje navíc větu o 

operační paměti.  Obě tyto věty jsou v druhé kategorii  spojeny v souvětí.  Je tedy 

žádoucí vybrat jen jednu z těchto kategorií  při  generování a pokud bude vybrána 

první,  je  nutné  vybrat  pak  i  samotnou  kategorii  RAM (a  v  opačném  případě  ji 

vynechat).

19



Název kategorie Co kategorie popisuje

CPU
název procesoru, počet jeho jader, jeho frekvence a 
často i název produktu

CPU,TURBOBOOST
totéž jako CPU, jen navíc informace o možnosti 
přetaktování procesoru pomocí TurboBoost technologie

MODEL
název produktu (vybírá se, pokud se název nevyskytuje 
už někde předtím)

RAM velikost operační paměti, frekvence a její typ

STORAGE velikost a typ úložného zařízení

RAM,STORAGE
informace z RAM v souvětí s informacemi ze 
STORAGE

GPU
název grafické karty, velikost její paměti a případně typ 
grafického čipu

GPU-OUTPUTS dostupné porty grafické karty (HDMI, DVI apod)

GPU,OUTPUTS
informace z GPU v souvětí s informacemi z GPU-
OUTPUTS

USB informace o dostupných USB portech (počet a typ)

OS název operačního systému

OPTICALDRIVE typ optické mechaniky

POWER-SUPPLY-UNIT informace o výkonu zdroje

UNKNOWN
nezařazené věty, které se na výstupu neobjeví (lze 
později procházet a vybírat použitelné věty, které nebyly 
správně označeny)

Tabulka 4.2: Seznam kategorií delexikalizovaných šablon v databázi, které vznikly 
označkováním již existujících popisků v získaných datech, a popis, co která kategorie  
popisuje či zmiňuje za parametry.

Pokud porovnáme tabulku kategorií  4.1 z ručně psaných šablon s tabulkou 

kategorií 4.2 pro generované šablony, zjistíme, že některé kategorie pro ručně psané 

šablony jsou jemněji dělené. Například pro různé informace o samotném procesoru 

zde  existují  4  kategorie,  z  jejichž  vět  se  potom  skládá  posloupnost  vět  či  delší 

souvětí.  Naopak  při  použití  metody  generování  šablon  zde  existuje  pouze  jedna 

kategorie.  V  prvním  případě  jsem  zvolil  jemnější  dělení,  abych  dosáhl  větší 

variability generovaných textů (získávám tím více kombinací vět). V druhém případě 

by  to  šlo  udělat  stejně,  ale  přineslo  by  to  jazykové  problémy  některých 

20



vygenerovaných textů,  protože zde nemám šablony plně pod kontrolou a nelze z 

dostupných  dat  spojit  každou  větu  s  každou,  tak  aby  vzniklo  jazykově  dobře 

formované souvětí (jde vlastně o stejný problém zmíněný v sekci o ručně psaných 

šablonách 4.1 v odstavci o problému randomizace).

V získaných datech,  která obsahují  textové popisy sestav či  notebooků, se 

někdy vyskytují věty, ve kterých Tagger žádnou část neoznačil a nezařadil je ani do 

žádné z  použitých kategorií  (dle  tabulky  4.2 jsou fakticky zařazené  do kategorie 

UNKNOWN). Jde o věty, které přímo nepopisují daný produkt, ale spíše se snaží v 

zákazníkovi vzbudit zájem o další doplňkový produkt. Příkladem takové věty může 

být tato:

„K hernímu počítači patří herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí.“

Takové věty bez správné kategorie by se potom neměly vyskytnout v generovaných 

textech.  Pokud  by  však  nějaký  elektronický  obchod  chtěl  používat  generátor 

vytvořený v této práci a chtěl by zachovat věty tohoto typu, bylo by možné podobné 

věty najít a zařadit do nových kategorií, které by se poté v generátoru použily.

Možné nedostatky Taggeru

Na druhé  straně  v  některých  případech  Tagger zařadí  označenou  větu  do 

„chybné“ či spíše méně vhodné kategorie. Jde o věty, které obsahují některá klíčová 

slova, kvůli kterým může být chybně vyhodnocen kontext a účel věty. Takovou větou 

je například věta

„Vyberte si k počítači [model-name] také monitor z naší široké nabídky.“.

V  tomto  případě  jde  opět  o  větu,  která  přímo  nepopisuje  daný  produkt,  ale 

doporučuje k danému produktu  dokoupení  jiného produktu.  Tato  věta  je  součástí 

kategorie  MODEL.  Věty  v  této  kategorii  zmiňují  název  počítačové  sestavy  či 

notebooku.  V datech,  které  mám  k  dispozici,  je  název  modelu  obvykle  zmíněn 

společně s informacemi o procesoru. Pokud zde informace o modelu chybí, je možné 

použít již zmíněnou kategorii. Věta uvedená jako příklad nemusí být nutně na škodu, 

stejně jako věty z předchozího odstavce. Záleží pak na konkrétním užití generátoru.
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Zásadnějším  problémem  mého  Taggeru je  to,  že  se  do  databáze  šablon 

dostávají i věty, které nejsou zcela označeny. To znamená, že ve větě se vyskytuje 

konkrétní  technický parametr,  technologie či  vlastnost  která  však nemusí  sedět  k 

určitému produktu.  Jde  většinou o  parametry,  o  kterých  není  ve  strukturovaných 

datech žádná zmínka. Často jde o parametry, které jsou obecně platné pro většinu 

počítačů  a  notebooků,  například  informace  o  tom,  že  jsou  k  dispozici  audio 

konektory.  Existují  však systémy (například nějaké mini  stanice),  u kterých tento 

parametr  nemusí  být  pravdivý.  Dalším  takovým  příkladem  potenciálně  mylné 

informace mohou být překlepy v textu, kvůli kterým není rozpoznané klíčové slovo 

či jednotky číselného parametru a tím pádem příslušné místo není správně označeno 

a překlep se propaguje dále. Dalším typem možné chyby je zmínka o technologii, 

která je použita (či spíše v datech zmíněna) velmi zřídka. Zpravidla o této technologii 

či  vlastnosti  neexistuje  informace  ve  strukturovaných  datech.  To  znamená,  že  je 

snadné v databázi šablon takovou chybnou větu přehlédnout a jelikož název dané 

technologie  neznám dopředu,  nemohu  takové  věty  hned  filtrovat.  Uvedu  příklad 

potenciálně chybné věty se zvýrazněným problematickým místem:

„Nechybí  ani  technologie  HP  Noise  Reduction a  optická  mechanika  

[optical-mechanics].“

Tato věta se dostane do databáze, konkrétně do kategorie o optické mechanice, právě 

díky zmíněnému typu optické mechaniky. Při generování textu pak může být tato 

věta použita u produktu, který žádnou takovou technologii „HP Noise Reduction“ 

nepodporuje, což vede k chybnému popisu produktu.

Naopak  některé  značky  v  některých  větách  zůstávají  nevyplněné.  Ve 

strukturovaných datech na vstupu totiž o daném parametru či názvu není informace. 

Jde třeba o název základové desky, který se v některých větách vyskytuje, ale ve 

strukturovaných datech není nikdy.

Možná řešení nedostatků

Jednou  z  možností  řešení  zmíněných  problémů  je  zpřísnit  pravidla  pro 

vyhodnocování kontextu věty.  To znamená rozšířit  množinu klíčových slov, podle 

kterých se kontext určuje, a případně přidat podmínky, která slova se ve větě nesmí 
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vyskytnout, aby byl kontext správně určen. Pokud jde o věty, které by potom jinak 

spadly do kategorie  UNKNOWN, bylo by možné pro ně vytvořit novou kategorii, 

jestliže  by  bylo  žádoucí  takové  věty  používat  (například  kategorie  vět,  které 

doporučují ostatní zboží). V každém případě pokud se taková věta na výstupu objeví, 

je potřeba, aby byla člověkem zkontrolována a poté je nutné podle její struktury a 

obsahu přidat nová pravidla pro určování kontextu věty nebo zpřísnit stávající. Tím 

se tedy nežádoucí věty buďto úplně vyfiltrují, nebo se použijí v jiném (správném) 

kontextu. První uvedený příklad z předchozí sekce může být vyfiltrován podle slov 

„vyberte“ a / nebo „naší“, protože se dá předpokládat, že věty s těmito slovy budou 

vždy doporučovat koupi dalšího zboží. Druhý uvedený příklad je možné vyřešit tím, 

že se do databáze nevyberou věty, které obsahují nějaký název v kontextu, ve kterém 

to není očekáváno.

Odstraněním některých vět,  které jsou označkovány jen částečně,  se může 

snížit proměnlivost textu. Uvažme příklad:

„Integrována je zvuková karta i gigabitová síťová karta a pro připojení 

externích periferií či jiných zařízení se nabízí dostatek USB portů (4x USB 

2.0 a 2x USB 3.0/3.1 Gen 1) čtečka paměťových karet, sériový port a audio 

konektory.“

Ve strukturovaných datech nejsou například žádné informace o audio konektorech. 

Tedy nelze s jistotou říct, o kterých produktech platí, že nějaké audio konektory mají. 

Pokud by se navíc informace o USB portech vyskytovala pouze nebo převážně ve 

větách, které se o audio konektorech zmiňují, a takové věty by byly vyfiltrovány, pak 

bychom přišli o možnost zmínit počty a typy USB portů. V takovém případě by bylo 

možné filtrovat konkrétní slovní spojení. V programu by potom bylo nutné myslet na 

to, aby byla zachována jazyková správnost věty, tedy například aby na konci věty 

nezůstala nějaká spojka (například „a“), čárka apod. Další možností by bylo všechna 

neoznačená místa označit a požadovat, aby se ve vstupních datech objevily tyto nově 

označené informace.
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4.2.2. Generování textu

Samotné  generování  výstupu  už  potom  probíhá  obdobně  jako  při  ručně 

psaných šablonách (viz sekci 4.1). Implementoval jsem generátor textu, který čerpá z 

databáze vytvořené značkovacím programem.

Generátor dostane na vstupu strukturovaná data (klidně několik produktů), ke 

kterým  je  potřeba  vytvořit  popisky.  Následně  začne  zpracovávat  každý  vstupní 

produkt.  Nejprve podle dat určí,  zdali  se jedná o herní počítačovou sestavu nebo 

herní notebook a to podle počtu jader (>= 6), velikosti grafické paměti (>= 2048 

MB) a velikosti operační paměti (>= 6 GB). 

V dalším kroku se náhodně rozhodne o tom, které z vzájemně se vylučujících 

kategorií z databáze se použijí. Jde například o „RAM,STORAGE“ a dvojice „RAM“, 

„STORAGE“ (popsáno v tabulce 4.2). Někdy chybí v datech informace z konkrétní 

kategorie, potom se toto náhodné rozhodnutí ignoruje (pokud se jedná o informaci, 

která je součástí vzájemně se vylučujících kategorií) a vybere se pouze kategorie, ke 

které jsou informace dostupné. 

Dále pro každou kategorii z databáze (kromě již rozhodnutých z předchozího 

kroku)  generátor  rozhoduje,  zda  danou  kategorii  použít.  Rozhoduje  se  podle 

dostupnosti informací ze vstupních strukturovaných dat. Pokud nějaká informace z 

dané  kategorie  chybí,  přeskočí  se.  Pokud  se  kategorie  nepřeskočí,  přejde  se  k 

náhodnému vybrání věty z této kategorie. 

Následně se kontroluje,  zda vybraná věta obsahuje slovo „herní“  a zda se 

jedná o herní počítač / notebook. Pokud ne, je potřeba vylosovat větu znovu. Tomuto 

cyklu by se dalo předejít tím, že by se z věty toto slovo odstranilo. Bylo by však poté 

potřeba kontrolovat správnost věty dalšími pravidly (spojky, čárky a mezery navíc, 

velké písmeno na začátku apod.). Vybraná věta se pak připojí za předchozí vybrané. 

Totéž platí pro věty, které zmiňují čtečku paměťových karet.

 Při  vybírání  kategorií  se  automaticky přeskakují  kategorie  UNKNOWN a 

MODEL. Druhá z nich se přeskakuje, jelikož informace o názvu produktu či modelu 

je  obvykle  obsažena  ve  větách  popisující  procesor  (kategorie  CPU).  Po  vybrání 

všech vět z ostatních kategorií se zkontroluje, jestli se ve výsledném řetězci nachází 
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„[model-name]“.  Pokud ne,  na začátek řetězce  se přidá věta  právě  z  kategorie  o 

názvu produktu či modelu. 

Posledním  krokem  je  dosazení  samotných  dat  za  značky  v  poskládané 

šabloně.

Generátor v tuto chvíli neřeší skloňování a jinou úpravu slov, jelikož jsem v 

datech zatím nenarazil na případ, kde by to bylo potřeba. Věty, ze kterých se tvoří 

šablony, vypadají tak, že po označení parametrů  Taggerem stačí doplnit hodnoty či 

názvy a okolní slova tomu není potřeba přizpůsobovat. Například věty o počtu jader 

procesoru jsou vždy psané ve formě „[proc-cores]jádrový procesor“, kde [proc-

cores] je počet jader, a tedy zde stačí doplnit pouze číslo a věta bude stále „funkční“. 

Uvažme ale případ, kdy by byla databáze vět rozšířena o tuto větu:

„Procesor má [proc-cores] jádra.“

V takovém případě by tento problém už musel být řešen, jelikož pro různá čísla může 

být potřeba upravit tvar slova „jádra“:

„Procesor má 4 jádra.“

„Procesor má 5 jader.“

„Procesor má 1 jádro.“

Tento  problém by se  dal  řešit  tak,  že  při  značkování  parametrů  Taggerem by  se 

neoznačila jen číselná část, ale i část se slovem „jádro“:

„Procesor má [proc-cores-word].“

Generátor by potom do takové šablony doplnil číselnou hodnotu a slovo „jádro“ v 

příslušném tvaru, o čemž by se rozhodlo právě podle číselné hodnoty.

Problém  skloňování  by  musel  být  řešen,  například  kdybych  se  rozhodl 

sjednotit šablony speciálně pro počítače a šablony pro notebooky. V takovém případě 

by bylo potřeba označit slova jako „počítač“ a „notebook“ v různých tvarech a ve 

značce zaznamenat daný pád, který by generátor později správně doplnil (například 

[notebook-2]  by  značilo  doplnění  slova  „notebook“  ve  druhém  pádě,  tedy 

„notebooku“).
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Generátor v tuto chvíli generuje i některé věty, které obsahují informaci, o 

které je na vstupu řečeno, že tam být nemá či je parametr neznámý. Jde například o 

informaci  o  velikosti  grafické  paměti.  Pokud  je  neznámá,  je  na  vstupu  uvedeno 

„0 GB“, nebo „není“ (tento řetězec je spíše místo názvů). Toto číslo se pak může 

vyskytnout i ve výstupu, což není žádoucí. Pokud by generátor takové věty, kde by 

bylo potřeba dosadit třeba hodnotu „0“, přeskakoval a negeneroval, mohlo by se u 

některých  produktů  stát,  že  jejich  výsledný  popis  bude  jen  z  několika  málo  vět 

(například  jedna  nebo dvě)  a  nebude tedy daný produkt  dostatečně  popisovat.  V 

Tagerru totiž chybí kategorie vět, které by popisovaly absenci některých parametrů. 

Bylo by tedy potřeba takové kategorie vytvořit a zařazovat do nich příslušné věty 

podle klíčových slov (například pro chybějící název grafické karty „není součástí“ + 

„grafická karta“ apod.).

4.3. Seq2Seq
O tomto způsobu řešení jsem na začátku práce sice uvažoval, ale nakonec 

jsem ho nevyzkoušel, jelikož tato metoda pro dobré fungování potřebuje více dat, 

kterých já jsem nakonec tolik nezískal. Usoudil jsem tedy, že s daty, která mám k 

dispozici, bude vhodnější implementovat pouze metody předchozí.
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5. Výsledky

5.1. Ručně psané šablony
Výsledkem generování textů ručně psanými šablonami jsou velmi kvalitní a 

dobře formované popisky produktů. Jelikož jsem se při vytváření šablon inspiroval 

popisky z  elektronického obchodu  CZC,  jsou výsledky podobné těmto popiskům. 

Nevýhodou však je nízká variabilita formulací. Pokud by se databáze šablon nadále 

rozšiřovala, dal by se tento problém zmírňovat. Rozšiřování databáze by ale mohla 

bránit má implementace kategorií šablon a vět v nich, o které jsem se zmínil v sekci 

4.1. Při vkládání vět do databáze je totiž potřeba myslet na to, že některé věty musí 

být  možné připojit  ke všem ostatním z následující  nebo předchozí kategorie,  což 

může  formulaci  nových  vět  omezovat.  Tento  problém by  šel  řešit  implementací 

podkategorií a / nebo zjemněním členění šablon v kategoriích nebo přidáním sloupce 

v databázi, podle kterého by se se sebou kompatibilní šablony seskupovaly.

Některé  vygenerované  texty  nezmiňují  některé  vlastnosti,  které  však 

referenční  popisek  na  webu  CZC zmiňuje.  Jde  například  o  USB  porty.  To  je 

způsobeno nepravidelností informací v datech (viz sekci 3.3 o struktuře dat). Data o 

USB portech  na  vstupu  jednoduše  někdy  chybí,  ačkoliv  podle  webu  CZC daný 

produkt USB porty má.

Program  také  generuje  popisy  jednotlivých  komponent  vždy  ve  stejném 

pořadí. Začíná se větou o procesoru, pokračuje se větou o operační paměti a tak dále. 

Pořadí by se dalo zrandomizovat, ovšem je otázkou, jestli by takové popisky nebyly 

někdy trochu zmatečné či chaotické. Například popisky, které by začínaly větami o 

těch „méně důležitých“ věcech (třeba o dostupných portech sestavy / notebooku) by 

na mě osobně nepůsobily příliš dobře. Pokud bych implementoval podkategorie z 

předchozího odstavce, dalo by se pořadí vět náhodně měnit a zároveň ale zachovat 

stále nějaké pořadí podle důležitosti.

Pro porovnání vygenerovaných textů s původními popisky z webu CZC jsem 

použil algoritmus BLEU4, kterým se běžně porovnávají texty při strojovém překladu 

(a tato úloha je vlastně také strojový překlad strukturovaných dat na text). Náhodně 

4 bilingual evaluation understudy
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jsem vybral 20 produktů,  ke kterým jsem vygeneroval  popisky a porovnal je dle 

algoritmu  s  referenčními  popisky.  Výsledek  tohoto  algoritmu  bylo  BLEU skóre 

10,73. Takto malé skóre může být způsobeno tím, že původní popisky často obsahují 

věty s informacemi, o kterých ve strukturovaných datech není zmínka (například typ 

baterie v notebooku, účinnost zdroje,  ...).  Nicméně při  ručním porovnání popisků 

člověkem je zřejmé, že se popisky příliš neliší a to především svými formulacemi a 

vyjádřeními parametrů.

Zde uvedu několik příkladů výstupu:

1. Tento model počítače Dell Precision 3430 SFF, černá využívá 
6jádrový  procesor  Intel  Core  i7-  8700  s  12  vlákny,  jehož 
základní pracovní frekvence je 3,2 GHz a disponuje technologií 
TurboBoost, při které pracovní frekvence dosahuje až 4,6 GHz. 
Počítač je osazen operační pamětí 16 GB DDR4 DIMM (slot) s 
frekvencí 2666 MHz. O grafický výstup se stará integrovaná 
grafická karta Intel UHD Graphics 630. Pro veškerá média, data 
a  aplikace  je  určen  pevný  disk  SSD.  Nechybí  ani  veškerá 
potřebná konektorová výbava jako 4 USB 2.0 porty. Nechybí ani 
Gigabit Ethernet rozhraní. Operační systém Windows 10 Pro je v 
této sestavě již předinstalován.

2. Notebook  Lenovo  IdeaPad  330-15AST,  hnědá  využívá  2jádrový 
procesor  AMD  A-Series  s  modelovým  označením  A6-9225  s  2 
vlákny, který pracuje na frekvenci 2,6 GHz nebo až 3 GHz s 
technologií  TurboBoost.  Operační  paměť  DDR4  SODIMM  (slot) 
poskytuje  kapacitu  8  GB  s  pracovní  frekvencí  2133  MHz.  O 
obrazový výstup se stará grafická karta AMD Radeon 530 s 2048 
MB grafické paměti. Pro uživatelská data jsou určeny pevné 
disky HDD, SSD. Součástí pestré výbavy je 1 USB 2.0 port a 
HDMI port. Nechybí ani Ethernet a WiFi rozhraní. Je taktéž 
možné  využít  bezdrátové  připojení  Bluetooth.  Notebook  je 
dodáván s operačním systémem Windows 10 Home.

3. Počítač  Acer  Veriton  EX2620G  SFF,  černá  využívá  4jádrový 
procesor Intel Pentium s modelovým označením J5005 s 4 vlákny, 
který  je  taktován  na  základní  frekvenci  1,5  GHz  nebo  s 
využitím technologie TurboBoost až 2,8 GHz. Počítač je osazen 
operační pamětí 4 GB DDR4 SODIMM (slot), která pracuje na 
frekvenci 2133 MHz. O grafický výstup se stará integrovaná 
grafická  karta  Intel  UHD  Graphics  605.  K  uložení  dat  a 
aplikací je k dispozici disk HDD. Chybět nesmí ani optická 
mechanika DVD. Do výbavy též patří 4 USB 2.0 porty a HDMI 
port.  Síťové  připojení  můžete  realizovat  pomocí  Gigabit 
Ethernet. Počítač je dodáván s operačním systémem Windows 10 
Pro.

Další výsledky včetně vstupů a referenčních popisků z CZC jsou uvedeny v příloze 

10.1.
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5.2. Generované šablony
Výsledkem generování textů tímto způsobem jsou taktéž kvalitní texty, které 

shrnují vstupní parametry ve formě strukturovaných dat. Výhodou oproti textům v 

této  práci,  které  jsou  generovány  ručně  psanými  šablonami,  je  větší  rozmanitost 

textů.  Databáze  vět,  ze  kterých  se  texty  generují,  je  totiž  mnohem  větší  než  u 

předchozí  metody,  což  je  znázorněno  v  následující  tabulce  (pouze  pro  počítače, 

nikoliv pro notebooky; pro notebooky má tabulka obdobná čísla).

Název kategorie Počet unikátních5 vět

CPU 90

CPU,TURBOBOOST 131

MODEL 3

RAM 174

STORAGE 77

RAM,STORAGE 16

GPU 48

GPU-OUTPUTS 77

GPU,OUTPUTS 17

USB 86

OS 41

OPTICALDRIVE 18

POWER-SUPPLY-UNIT 3

UNKNOWN 576

Tabulka 5.1: Tabulka shrnující počty unikátních vět v každé z kategorií. Databáze 
těchto vět je mnohem větší než databáze ručně psaných šablon v této práci, což vede 
k větší variabilitě generovaných textů. Konkrétní významy kategorií jsou vysvětleny v  
tabulce 4.2.

Databáze šablon při předchozí metodě obsahovala maximálně 12 vět v jedné 

kategorii. Při použití metody generovaných šablon lze snadněji dosáhnout obsáhlejší 

databáze a tím i  proměnlivějších výsledků. Povšimněme si kategorie  UNKNOWN, 

kam spadlo 576 vět, což je nejvíce ze všech ostatních kategorií. Z této kategorie se 

věty  při  generování  nevybírají.  Jedná  se  totiž  často  o  věty,  které  nebyly  řádně 

označeny Taggerem (viz sekci o značkování popisků 4.2.1). Buďto jsou to věty, které 

5 Unikátních při porovnání znak po znaku. Některé věty obsahují překlepy, jinou typografii apod., 
čili se může stát, že více vět se stejnou formulací bude považováno za unikátní.
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jsem nechtěl  použít a cíleně je odkládal do této kategorie, nebo jde o věty, které 

obsahují jiná klíčová slova, než které v tuto chvíli zachytává  Tagger. Pokud bych 

tuto kategorii dále procházel, mohl bych Tagger upravovat a získat ještě některé nové 

věty, které by byly zařazeny do jedné z kategorií použitých při generování a tím ještě 

zlepšit variabilitu výsledných textů.

Opět  k  porovnání  výsledných  textů  s  texty  z  webu  CZC použiji  BLEU 

algoritmus  na  dvaceti  náhodně  vybraných  vygenerovaných  textech  a  k  nim 

příslušným referenčním popiskům. Výsledné BLEU skóre vyšlo 19,18, což je o 8,45 

více  než  v  případě  generování  ručně  psanými  šablonami,  což  se  dalo  očekávat 

vzhledem k tomu, že v tomto případě používám věty získané přímo z webu CZC.

Bohužel téměř každý z vygenerovaných popisků obsahuje nějakou informaci, 

která nemá ve vstupních datech oporu. Někdy jde o informace, které jsou platné u 

většiny  použitých  produktů,  jako  například  audio  konektory,  takže  nejsou  nutně 

nepravdivé. Ovšem někdy jde o informace, které jsou platné jen u několika málo 

produktů, jako například informace o tom, že počítač je typu „all-in-one“, nebo že 

nějaká část produktu má certifikát s nějakým názvem a podobně. Je to mimo jiné 

způsobeno používanými strukturovanými daty,  která  nejsou jednotná,  často chybí 

některé informace, ačkoliv v textu jsou zmíněné, a taky neznalostí všech možných 

parametrů a vlastností, které mohou být texty popisovány.  Více o tomto problému 

pojednává sekce  4.2.1 včetně  možných řešení.  Příkladem věty  s  informací,  která 

nemá na vstupu oporu je tato:

„Pro připojení externích periferií či jiných zařízení se 

nabízí dostatek USB portů (2x USB 2.0, 1x USB 3.0/3.1 Gen 2), 

nebo audio konektory.“

Zde bohužel o audio konektorech na vstupu generátor nic neví.

U náhodně vybraných 20 vygenerovaných popisků jsem posuzoval konkrétní 

vlastnosti  jejich  vět.  Celkem  šlo  o  125  vygenerovaných  vět,  u  kterých  jsem 

kontroloval gramatické chyby, typografické chyby, zdali chybí nějaké informace (ať 

už nedoplněné značky nebo informace, která by v dané větě obsažena být měla) a 

zdali obsahuje nějaké daty nepodložené informace. Výsledky jsou zaznamenány v 

následující tabulce:
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Typ chyby
Množství vět s 
chybou daného typu 
[ % ]

Gramatická chyba 4,0

Typografická chyba 21,6

Chybějící informace 9,6

Nepodložené informace 52,0

Tabulka 5.2: Vyhodnocení 125 vět z náhodně vybraných 20 vygenerovaných popisků 
produktů podle určitých typů chyb.

Většina vět  byla gramaticky v pořádku, jelikož jsem věty nijak nedělil  na 

menší části, které bych následně nějakým způsobem skládal do hromady, čímž jsem 

nezvýšil  riziko  gramatických  chyb  (slovosled  /  tvarosloví  /  …).  V  některých 

případech byly ale věty nějakým způsobem deformované, například chybělo sloveso 

a věta potom nedávala smysl. Mohlo jít o chybu v datech či v Taggeru, který větu při 

značení nějakým způsobem zdeformoval (chyba v regulárním výrazu). 

Typografické chyby většinou pramenily ze špatného zpracování (HTML) dat, 

kdy  u  některých  informací  ve  strukturovaných  datech  byla  navíc  mezera,  která 

nebyla odstraněna. Konkrétně šlo často o název procesoru:

„… [cpu-cores]jádrový procesor [cpu-name] ...“

Za [cpu-name] se dosazuje řetězec, který vznikne spojením dvou řetězců:

Type + "-" + Model

a v řetězci Model bývá na začátku mezera, čímž vznikne:

„… 2jádrový procesor Intel Core i5- 8210Y ...“

Do kategorie typografických chyb patří také chybné použití mezery mezi číslovkou a 

jednotkou,  například  „500  W  zdroj  zajistí  ...“,  místo  „500W  zdroj 

zajistí ...“.

Jen malému počtu vět chyběly nějaké informace. Šlo hlavně o nedoplněné 

značky, ke kterým nejsou žádné informace ve strukturovaných datech. Věty s těmito 
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značkami nebyly nejspíš kvůli chybně vyhodnoceným klíčovým slovům zařazeny do 

kategorie vět UNKNOWN (viz tabulku 4.2) a proto se objevily na výstupu.

52 % vět obsahovalo nějakou informaci,  která neměla oporu ve vstupních 

datech.  To  je  způsobeno  především  neoznačkovanými  názvy  méně  běžných 

parametrů  (typy pamětí,  názvy certifikátů,  …) a následně jejich  neodstraněním z 

databáze  použitelných  vět,  pokud  k  daným  parametrům  neexistují  informace  na 

vstupu.

Uvedu zde několik příkladů vygenerovaných textů a tučně zvýrazním místa, 

která nemají oporu ve vstupních strukturovaných datech:

1. Vyberte si k počítači Acer Nitro GX50-600, černá také monitor 
z naší široké nabídky. Základem chytrého zařízení  all-in-one 
Lenovo ThinkSmart Hub 500 je 6jádrový procesor Intel Core i5- 
8400, který pracuje na frekvenci 2,8 GHz, nebo až 4 GHz v 
režimu TurboBoost. Počítač je osazen operační pamětí 8 GB DDR4 
DIMM (slot)  (1 modul\/ 2 sloty) jako úložiště slouží pevný 
disk 1256GB HDD, SSD  pozice 2.5\). Obrazový výstup zajistí 
grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti s pamětí 4 GB GDDR5 
a  výstupy  HDMI,  DVI,  Display  Port,  VGA.  Pro  připojení 
externích periferií či jiných zařízení se nabízí dostatek USB 
portů (4x USB 2.0 Gen 1 a 2x USB 3.0/3.1), Bluetooth a audio 
konektory. Tento model je dodáván s operačním systémem Windows 
10 Home Pro. Přítomná je i optická mechanika DVD. K napájení 
slouží 500 W zdroj s účinností až 90%.

2. Základem  AiO počítače Acer Nitro GX50-600, černá je 6jádrový 
procesor Intel Core i5- 8400, který pracuje na frekvenci 2,8 
GHz, nebo až 4 GHz v režimu TurboBoost, a podporuje zpracování 
8 instrukcí současně (HyperThreading). K dispozici má pro svou 
práci operační paměť 8 GB DDR4 DIMM (slot) (2 moduly\/4 sloty) 
a k uložení dat a aplikací poslouží pevný disk 1000GB HDD. 
Produkci obrazu zajišťuje grafická karta NVIDIA GeForce GTX 
1060 s 6 GB paměti HBM2. Nechybí ani Bluetooth, konektory 4x 
USB 2.0 a 2x USB 3.0/3.1 Gen 1 pro připojení periferií, čtečka 
paměťových  karet,  kamera,  HDMI,  DVI,  Display  Port  . 
Předinstalován je operační systém Windows 10 Home. Systém je 
vybaven také optickou mechanikou DVD. 500 W zdroj s vysokou 
účinností je zárukou efektivního napájení.

3. V tomto případě je notebook Dell XPS 15 (9570) Touch, stříbrná 
vybaven  6jádrovým  procesorem  Intel  Core  i9-  8950HK,  který 
pracuje  na  frekvenci  2,9  GHz,  nebo  až  4,8  GHz  v  režimu 
TurboBoost. Procesor je dále doplněn o 32 GB operační paměti 
typu  DDR4  SODIMM  (slot)  (1  modul\/  1  slot) a  pro  systém, 
aplikace a uživatelská data je připraven pevný disk 2000GB 
SSD. Zobrazení zajistí grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1050 
Ti. Jako operační systém je využíván Windows 10 Home Pro.
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Další výsledky včetně vstupů a referenčních popisků z CZC jsou uvedeny v příloze 

10.2.

5.3. Srovnání výsledků
Pokud srovnáme výsledky obou metod, zjistíme, že jsou si výsledky obou 

implementací podobné. Můžeme si ale například všimnout,  že věty vygenerované 

mou implementací metody ručně psaných šablon jsou spíše kratší a nepoužívají se 

zde delší souvětí jakou výsledků z generovaných šablon. To je způsobeno strukturou 

kategorií  (ručně psaných šablon) a tím, jak věty skládám (viz sekci  4.1).  Dále si 

můžeme všimnout, že popisky ručně psaných šablon zmiňují i parametry, které jsou 

při použití druhé metody zmíněny vzácně. Jde například o frekvenci operační paměti 

a počet vláken procesoru. Tyto informace jsou téměř u každého produktu, proto jsem 

je do ručně psaných šablon zakomponoval.

Hlavním rozdílem obou implementací je to, že metodou generovaných šablon 

v tuto chvíli generuji velké množství textů, které obsahují potenciálně nepravdivé 

informace. Rozšiřováním Taggeru je možné tento nedostatek eliminovat.

Výsledky metody ručně psaných šablon dosahují  BLEU skóre 10,73, kdežto 

výsledky generovaných šablon dosahují hodnoty 19,18.
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6. Implementace
Celý projekt je programován v jazyce C#, .NET framework 4.7.2 a skládá se 

ze 3 programů6, které v této kapitole stručně popíšu.

6.1. HTMLDataParser
Tento program zpracovává získaná data ve formě HTML souborů, ke kterým 

dostane na vstupu cestu. Program na vstupu ve skutečnosti očekává 2 řetězce a to 

cestu k HTML souborům počítačových sestav a cestu k souborům notebooků. 

Zpracovávané soubory musí být pojmenovány jako „produkt.i“, kde i je celé číslo a 

nabývá hodnot 0 až n, což je celkový počet souborů ke zpracování. Na výstupu jsou 

dva soubory ve formátu json. Jeden (input_data.json) popisuje strukturovaná data, 

která budou sloužit jako vstup pro generátor, a druhý (output_data.json) obsahuje na 

každém řádku vždy jeden textový popisek z webu CZC. O tom, jak vypadá obsah 

těchto souborů konkrétně pojednává sekce o zpracování dat 3.3. V sekci 3.2 je zase 

popsáno, jak tento program pracuje.

Tento program používá ke zpracování HTML souborů NuGet knihovnu 

HtmlAgilityPack, která dokáže zpracovat strom HTML značek a poté jím procházet. 

Toho využívá třída CZCDataParser, která zpracovává konkrétně HTML soubory z 

elektronického obchodu CZC a to instanční metodou void ParseData(bool isPc). 

Získané informace o produktech, včetně popisků, si třída ukládá do datové struktury 

List<ProductInfo>, kterou nakonec serializuje do již zmíněných json souborů.

6.2. Tagger
Tento program zpracovává data, která vrátil na výstupu HTMLDataParser. 

Konkrétně jde o soubor output_data.json, který tedy očekává na vstupu. Výstupem 

tohoto programu jsou pak dva soubory: tagged_descriptions.txt a 

generated_templates.json. První z nich slouží pro kontrolu toho, co Tagger ve 

vstupních popiscích označil a delexikalizoval. Druhý soubor slouží potom jako 

6 Projekt pro ručně psané šablony se skládá pouze ze dvou programů (chybí Tagger). V této 
kapitole budu ale převážně hovořit o projektu pro generované šablony.
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databáze šablonových vět pro generátor. Popis, jak Tagger pracuje naleznete v sekci 

4.2.1.

Tagger nepoužívá žádné externí knihovny. Po načtení vstupu se pro každý 

popisek z tohoto vstupu zavolá statická metoda string TagDelexikalized(string input) 

třídy Tagger, která označí důležitá místa ve vstupu, jako jsou parametry a vlastnosti 

produktu. Zde se hojně pracuje s třídou Regex a její metodou Replace. Po zpracování 

označení textu se text uloží do třídy Templates, která obsahuje 2x Dictionary<string,  

HashSet<string>>. Jednou pro počítačové sestavy a jednou pro notebooky. Klíčem 

je název kategorie vět, hodnotou je HashSet, který obsahuje jednotlivé věty. Třída 

Templates se na konci programu serializuje do json souboru.

6.3. TextGenerator
Generátor  nakonec  pomocí  databáze  šablon,  kterou  vytvořil  Tagger, 

vygeneruje text, který shrnuje vlastnosti produktu na vstupu. Na vstupu tedy očekává 

2  soubory:  input_data.json,  který  obsahuje  strukturovaná  data  produktu  a 

generated_templates.json,  což  je  databáze  šablon.  Výstupem  je  soubor 

generated_text.txt, kde na každém řádku je jeden popisek jednoho produktu. Práce 

generátoru je přesněji popsána v sekci 4.2.2.

Generátor  také  nepoužívá  žádné externí  knihovny.  Po načtení  vstupu volá 

statickou  metodu  string  GenerateText(ProductInfo  product,  Templates  templates) 

třídy  ProductTextGenerator na  každý  produkt  ze  vstupu.  Řetězec  vrácený  touto 

metodou zapisuje do výstupního souboru.
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7. Uživatelský manuál
V  této  kapitole  vysvětlím  jak  programy  použité  v  této  práci  používat. 

Soustředit se budu hlavně na projekt implementace generovaných šablon, který se od 

druhého  projektu  (ručně  psaných  šablon)  liší  v  počtu  programů,  chybí  zde  totiž 

Tagger. Obsluha i instalace programů v obou projektech je stejná.

K práci je přiložen archiv se zdrojovým kódem. Uvnitř archivu jsou 3 složky: 

Data, Hand-crafted templates project a Generated templates project.

Složka  Data obsahuje  HTML soubory získané z webu  CZC.  Soubory jsou 

rozděleny do složek notebooky a pc_sestavy. Uvnitř každé z nich je množství HTML 

souborů se jmény „produkt.i“, kde  i je celé číslo od nuly do  n, což je počet všech 

produktů v dané složce.

Hand-crafted templates project obsahuje zdrojový kód implementace metody 

ručně  psaných  šablon.  Generated  templates  project zase  obsahuje  zdrojový  kód 

implementace metody generovaných šablon.

Instalace
Před  použitím  programů  z  této  práce  je  potřeba  je  nejdříve  zkompilovat. 

Všechny programy jsou psané v C#, .NET framework 4.7.2 na počítači s operačním 

systémem  Windows  10.  Pro  kompilaci  doporučuji  použít  Visual  Studio  2019.  Ve 

složce projektu otevřete soubor „Software Project.sln“ ve zmíněném Visual Studiu, 

změňte konfiguraci projektu z Debug na Release a zkompilujte kliknutím na Build → 

Build Solution. Vzniknou 3 exe soubory, které nemají uživatelské rozhraní a práce s 

nimi je popsána níže.

HTMLDataParser
Tento  program  je  potřeba  spustit  se  2  argumenty.  Jde  o  cesty  k  HTML 

souborům počítačů  a  k  souborům notebooků  (tato  data  jsou  součástí  archivu  ve 

složce Data). Příklad spuštění na příkazové řádce:

„HTMLDataParser.exe "Data\pc_sestavy" "Data\notebooky"“
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Program po skončení vytvoří dva json soubory: input_data a output_data. První bude 

sloužit jako vstup pro generátor a druhý jako vstup pro Tagger.

Tagger
Tento program je potřeba spustit z příkazové řádky stejně, jako předchozí. 

Argumentem  však  bude  soubor  output_data.json,  který  byl  HTMLDataParserem 

vytvořen. Příklad spuštění:

„Tagger.exe output_data.json“

Po  skončení  programu  vzniknou  dva  soubory:  tagged_descriptions.txt a 

generated_templates.json. První slouží jen jako kontrola značkování, jsou zde tytéž 

texty  jako  v  output_data.json,  jen  s  označenými  delexikalizovanými  parametry. 

Druhý slouží jako databáze šablon, kterou bude používat generátor.

TextGenerator
Generátor  pak  očekává  na  vstupu  vstupní  strukturovaná  data,  která  vrátil 

HTMLDataParser v souboru input_data.json a databázi šablon, kterou vrátil Tagger 

jako generated_templates.json:

„TextGenerator.exe input_data.json generated_templates.json“

Na výstupu se po dokončení programu objeví soubor  generated_text.txt, ve kterém 

bude na každém řádku jeden popisek jednoho produktu ze vstupu.
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8. Závěr
V této práci se mi podařilo implementovat dvě metody, kterými lze generovat 

textové  popisky  počítačů  či  notebooků  v  celých  větách  a  to  na  základě 

strukturovaných dat, která popisují jednotlivé komponenty daného produktu. 

První  metoda  je  generování  pomocí  ručně  psaných  šablon.  Výsledky  této 

metody jsou kvalitní a uživatel je má plně pod kontrolou. Při porovnání s popisky z 

internetového  obchodu  CZC (a  cílem  bylo  podobné  popisky  generovat) pomocí 

BLEU vyšlo skóre 10,73. Nevýhodou je nutnost psát nové šablony ručně. Dalšími 

nevýhodami mé implementace  mohou být  obecně kratší  věty a  malá rozmanitost 

formulací. Tyto dvě nevýhody by bylo možné potlačit rozšířením databáze šablon a 

vytvořením více kategorií a podkategorií vět. Pokud ovšem rozmanitost textů není 

důležitá,  mohla  by  být  bez  problémů  tato  implementace  ručně  psaných  šablon 

použita třeba obchody s elektronikou. Program je taktéž možné rozšířit (vhodnými 

kategoriemi vět) tak, aby byl schopný generovat i textové popisy jiné elektroniky 

(například mobilních telefonů).

Druhou  implementovanou  metodou  je  metoda  generovaných  šablon. 

Výsledky jsou také často kvalitní a v porovnání s referenčními popisky z CZC vyšlo 

BLEU skóre  19,18, nicméně implementace této metody má některé nedostatky. Jde 

především o informace či parametry ve výsledných textech, které nejsou založeny na 

vstupních datech, čili nemusí být pravdivé o konkrétním produktu. To je způsobené 

nepravidelností  v  datech,  která  byla  zpracována právě  ze  zmíněného webu CZC. 

Tento  nedostatek  je  možné  vyřešit  prozkoumáním  takto  chybných  výsledků  a 

patřičným  upravením  pravidel  značkovacího  programu,  který  vytváří  databázi 

šablon, a tím tak označit tyto chybné parametry, které mohou být později doplněny 

na vstupu či vynechány. Výhodou tohoto přístupu je, že odpadá nutnost vymýšlet a 

ručně psát šablony. Navíc výsledné texty jsou rozmanitější a užívají delších vět a 

souvětí. Program je nyní možné používat pro generování popisků, ale výsledky by 

bylo nutné nechat ručně zkontrolovat a případně upravit.  Pokud by se značkovací 

program podařilo rozšířit a tím pádem opravit nedostatky databáze šablon, bylo by 
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možné ruční úpravy výsledků omezit.  I  tato implementace by mohla být patřičně 

rozšířena tak, aby mohla generovat popisky i jiné elektroniky.
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10. Přílohy

10.1.Vstupy, výstupy a referenční popisky ručně psaných 
šablon

• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel UHD Graphics 
610","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":350,"Name":"HAL3000 
EnterPrice 118, černá","NetworkCard":" GLAN","OS":" Windows 10 
Pro","Ports":
{"DVI":true,"DisplayPort":false,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":6,"
NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":2,"Frequency":3.7,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
G5400","Threads":4,"TurboFrequency":0,"Type":" Intel 
Pentium"},"RAM":{"Frequency":2400,"Size":4,"Type":" DDR4 DIMM 
(slot)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":240,"MemCardReader":false,"NumberOfHardD
rives":1,"OpticalDrive":" není","SSDType":" 2,5&quot; 
SATA"},"Type":0}

Výstup: 
Tento model HAL3000 EnterPrice 118, černá je vybaven 2jádrovým 
procesorem Intel Pentium s modelovým označením G5400 s 4 
vlákny, jehož základní pracovní frekvence je 3,7 GHz. Počítač 
je osazen operační pamětí 4 GB DDR4 DIMM (slot) s pracovní 
frekvencí 2400 MHz. O obrazový výstup se stará integrovaná 
grafická karta Intel UHD Graphics 610. Data můžete ukládat na 
SSD. Stejně tak je počítač doplněn o celou řadu dalších 
rozhraní. Jmenovitě je dostupné 6 USB 2.0 portů a HDMI port. 
Nechybí ani Gigabit Ethernet rozhraní. Sestava se dodává 
včetně operačního systému Windows 10 Pro.

Popis z CZC:
Základem sestavy je deska MSI H310M PRO-VDH s čipovou sadou 
Intel H310 osazená 2jádrovým procesorem Intel Pentium G5400, 
který je taktován na frekvenci 3.7 GHz a podporuje technologii 
HyperThreading pro plynulejší multitasking se schopností 
zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro. Procesor je 
dále doplněn operační pamětí 4 GB DDR4 ADATA 2400 MHz. 
Obrazový výstup zajišťuje grafická karta Intel UHD Graphics s 
výstupy HDMI, DVI a VGA. Pro vaše data a aplikace je určen 
pevný disk 240 GB SSD ADATA SU650. Součástí není optická 
mechanika. K dispozici máte také dostatek portů USB 2.0 a 
3.0\/3.1 Gen 1, zvukové konektory a síťové připojení Gigabit 
Ethernet. Veškerý hardware je uložen v počítačové skříni Porte 
B31, kde se o napájení stará 350W zdroj SilentiumPC Elementum 
E2. Součástí je také drátový set klávesnice a myši Genius 
Slimstar C130. Sestava se dodává;včetně operačního systému 
Windows 10 Pro.\n Pro pracovní počítač je ideálním partnerem 
kancelářský monitor.
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• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel UHD Graphics 
630","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":260,"Name":"Dell 
Precision 3430 SFF, černá","NetworkCard":" GLAN","OS":" 
Windows 10 Pro","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":true,"HDMI":false,"NumOfUSB_2_0":4,
"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":6,"Frequency":3.2,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
8700","Threads":12,"TurboFrequency":4.6,"Type":" Intel Core 
i7"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":16,"Type":" DDR4 DIMM 
(slot)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":256,"MemCardReader":false,"NumberOfHardD
rives":1,"OpticalDrive":null,"SSDType":" 2,5&quot; 
SATA"},"Type":0}

Výstup:
Tento model počítače Dell Precision 3430 SFF, černá využívá 
6jádrový procesor Intel Core i7- 8700 s 12 vlákny, jehož 
základní pracovní frekvence je 3,2 GHz a disponuje technologií 
TurboBoost, při které pracovní frekvence dosahuje až 4,6 GHz. 
Počítač je osazen operační pamětí 16 GB DDR4 DIMM (slot) s 
frekvencí 2666 MHz. O grafický výstup se stará integrovaná 
grafická karta Intel UHD Graphics 630. Pro veškerá média, data 
a aplikace je určen pevný disk SSD. Nechybí ani veškerá 
potřebná konektorová výbava jako 4 USB 2.0 porty. Nechybí ani 
Gigabit Ethernet rozhraní. Operační systém Windows 10 Pro je v 
této sestavě již předinstalován.

Popis z CZC:
Počítač Dell Precision 3430 SFF je vybaven 6jádrovým 
procesorem Intel Core i7-8700, který disponuje technologií 
HyperThreading pro plynulejší multitasking se schopností 
zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro a pracuje na 
frekvenci 3.2 GHz, nebo až 4.6 GHz v;režimu TurboBoost. 
Operační paměť DDR4 poskytuje kapacitu 16 GB (2 moduly\/ 4 
sloty) a pro systém, data a aplikace poslouží pevný disk 256 
GB SSD. Není přítona optická mechanika. Zpracování obrazu 
zajišťuje grafická karta Intel UHD Graphics. Nezbytnou síťovou 
konektivitu poskytuje kabelové připojení Gigabit Ethernet. 
Součástí pestré výbavy je mimo jiné dostatek portů USB 2.0, 
3.0\/ 3.1 Gen 1 a Type-C 3.1 Gen 2, porty DisplayPort, sériový 
port, nebo zvukové konektory. Tento model je dodáván s 
předinstalovaným operačním systémem Windows 10 Pro. Součástí 
balení jsou také USB klávesnice s optickou myší.\n K 
profesionální pracovní stanici patří také kvalitní grafický 
monitor.

• Vstup  :
{"Bluetooth":true,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel UHD Graphics 
630","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":120,"Name":"HP 
ProOne 440 G4, černá","NetworkCard":" GLAN, WLAN","OS":" 
Windows 10 Pro","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":true,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":0,"
NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":6,"Frequency":2.1,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
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8500T","Threads":6,"TurboFrequency":3.5,"Type":" Intel Core 
i5"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":8,"Type":" DDR4 SODIMM 
(slot)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":256,"MemCardReader":true,"NumberOfHardDr
ives":1,"OpticalDrive":" DVD","SSDType":" M.2 PCIe\/NVMe 
(slot)"},"Type":0}

Výstup:
V tomto případě je počítač HP ProOne 440 G4, černá vybaven 
6jádrovým procesorem Intel Core i5- 8500T s 6 vlákny, který 
pracuje na základní frekvenci 2,1 GHz. Procesor může být také 
přetaktován na 3,5 GHz v režimu TurboBoost. Operační paměť 
DDR4 SODIMM (slot) poskytuje kapacitu 8 GB s frekvencí 2666 
MHz. Grafický výstup zajistí integrovaná grafická karta Intel 
UHD Graphics 630. Pro veškerá média, data a aplikace je 
připraven disk SSD. Chybět nesmí ani optická mechanika DVD. 
Součástí pestré výbavy je HDMI port. Pro připojení k síti 
slouží Gigabit Ethernet a WiFi. Je taktéž možné využít 
bezdrátové připojení Bluetooth. Předinstalován je operační 
systém Windows 10 Pro.

Popis z CZC:
Tento model počítače vše-v-jednom HP ProOne 440 G4 je vybaven 
6jádrovým procesorem Intel Core i5-8500T, který pracuje na 
frekvencí 2.1 GHz, nebo až 3.5 GHz v režimu TurboBoost. 
Procesor je doplněn operační pamětí 8 GB DDR4 (1 modul\/ 2 
sloty). Tělo celého systému tvoří 23.8\" IPS Full HD displej s 
rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů. Zpracování obrazu 
zajišťuje grafická karta Intel UHD Graphics. Pro systém, data 
a aplikace je určen pevný disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe a 
nechybí ani optická mechanika DVD±RW. Síťové připojení můžete 
realizovat pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi ac a kabelového 
připojení Gigabit Ethernet. Z dalších funkcí počítač poskytuje 
Bluetooth, 4x USB 3.0\/3.1 Gen 1, 1x USB 2.0 Type-C, 
kombinovaný konektor sluchátek\/mikrofonu, DisplayPort, HDMI, 
čtečku paměťových karet a;HD kameru. Počítač je dodáván s 
operačním systémem Windows 10 Pro. Součástí balení jsou také 
USB klávesnice a myš.\n Ke kompletnímu systému počítače all-
in-one oceníte v kanceláři i domácnosti multifunkční tiskárnu.

• Vstup  :
{"Bluetooth":true,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel HD Graphics 
500","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":0,"Name":"UMAX U-One 
24AL, černá","NetworkCard":" GLAN, WLAN","OS":" Windows 10 
Home","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":false,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":3,
"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":2,"Frequency":1.1,"Generation":" Apollo Lake - 5. 
generace","Model":" 
N3350","Threads":2,"TurboFrequency":2.4,"Type":" Intel 
Celeron"},"RAM":{"Frequency":0,"Size":0,"Type":" DDR3 SODIMM 
(slot)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":32,"MemCardReader":false,"NumberOfHardDr
ives":1,"OpticalDrive":" není","SSDType":" flash (na 
desce)"},"Type":0}

Výstup:
Počítač UMAX U-One 24AL, černá využívá 2jádrový procesor Intel 
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Celeron- N3350 s 2 vlákny. Základní pracovní frekvence 
procesoru v sestavě je 1,1 GHz. Procesor může být také 
přetaktován na 2,4 GHz v režimu TurboBoost. Součástí počítače 
je integrovaná grafická karta Intel HD Graphics 500. Pro 
uživatelská data je k dispozici disk SSD. Nechybí ani veškerá 
potřebná konektorová výbava jako 3 USB 2.0 porty a HDMI port. 
Síťové připojení můžete realizovat pomocí Gigabit Ethernet a 
WiFi. Počítač lze připojit k jinému zařízení pomocí Bluetooth. 
Operační systém Windows 10 Home je v této sestavě již 
předinstalován.

Popis z CZC:
All-in-one počítač UMAX U-One 24GL v;tomto provedení využívá 
2jádrový procesor Intel Celeron N3350, který pracuje na 
frekvenci 1.1 GHz, nebo až 2.4 GHz v režimu TurboBoost. 
Procesor je doplněn o 4 GB DDR3 operační paměti. Pro 
uživatelská data je určen pevný disk 32 GB eMMC (+ volná 
pozice 2.5\"). Není přítomna optická mechanika. Zobrazení na 
23.8\" IPS;Full HD displeji s rozlišením 1920 x 1080 
obrazových bodů zajišťuje grafická karta Intel HD Graphics. 
Síťová rozhraní jsou reprezentována kabelovým připojením 
Gigabit Ethernet a bezdrátovým WiFi ac. Nechybí ani dostatek 
USB konektorů 2.0 a 3.0\/3.1 Gen.1 pro připojení periferií, 
Bluetooth 4.0, HDMI, stereo reproduktory, audio konektory a 
čtečka paměťových karet.;Počítač se dodává včetně operačního 
systému Windows 10 Home.\n Kompletní AiO počítač ideálně 
doplníte multifunkční tiskárnou.

• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" NVIDIA GeForce RTX 
2070","MemorySize":8192},"MaxPowerSupplyUnit":600,"Name":"HAL3
000 Master Gamer Optane IEM 16G2070, černá","NetworkCard":" 
GLAN","OS":" Windows 10 Home","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":true,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":2,"
NumOfUSB_3_x":1},"Processor":
{"Cores":6,"Frequency":3.7,"Generation":" Coffee Lake - 9. 
generace","Model":" 
9600K","Threads":6,"TurboFrequency":4.6,"Type":" Intel Core 
i5"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":16,"Type":" DDR4 DIMM 
(slot)"},"Storage":
{"HDDRotationalSpeed":7200,"HardDriveTypes":" HDD, 
SSD","InternalMemory":1240,"MemCardReader":true,"NumberOfHardD
rives":2,"OpticalDrive":" není","SSDType":" 2,5&quot; 
SATA"},"Type":0}

Výstup:
Základem herní počítačové sestavy HAL3000 Master Gamer Optane 
IEM 16G2070, černá je 6jádrový procesor Intel Core i5 s 
modelovým označením 9600K s 6 vlákny, který pracuje na 
základní frekvenci 3,7 GHz a disponuje technologií TurboBoost, 
při které pracovní frekvence dosahuje až 4,6 GHz. Počítač je 
osazen operační pamětí 16 GB DDR4 DIMM (slot) s frekvencí 2666 
MHz. Obrazový výstup zajišťuje grafická karta NVIDIA GeForce 
RTX 2070 s pamětí 8192 MB. Data můžete ukládat na HDD, SSD. 
Nechybí ani veškerá potřebná konektorová výbava jako 2 USB 2.0 
porty, 1 USB 3.0/3.1 port a HDMI port. Samozřejmě máte k 
dispozici nezbytné síťové připojení Gigabit Ethernet. Operační 
systém Windows 10 Home je v této sestavě již předinstalován.
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Popis z CZC:
Základem sestavy je deska MSI Z390-A PRO s čipovou sadou Intel 
Z390 osazená 6jádrovým procesorem Intel Core i5-9600K, který 
je taktován na frekvenci 3.7 GHz, nebo až 4.6 GHz v režimu 
TurboBoost. Procesor je dále doplněn operační pamětí Kingston 
DDR4 s kapacitou 16 GB a taktem 2666 MHz (2x 8 GB Kingston 
HyperX FURY Black). Obrazový výstup zajišťuje grafická karta 
MSI GeForce RTX 2070;VENTUS 8G s čipem NVIDIA GeForce RTX 
2070, která disponuje 8 GB paměti GDDR6. Pro vaše data a 
aplikace je určena kombinace pevných disků 240 GB SSD Kingston 
A400 a 1 TB HDD WD Blue. Rychlejší reakce diskového systému 
podporuje rychlá vyrovnávací paměť 16 GB Intel Optane Memory. 
K dispozici máte také dostatek portů USB 2.0, 3.0\/3.1 Gen 1, 
3.1 Gen 2 Type-A a Type-C. Hardware je uložen v počítačové 
skříni SilentiumPC Regnum RG4T RGB Pure Black, kde se o 
napájení stará 600W zdroj SilentiumPC Vero M2 s účinností 80 
PLUS Bronze. Počítačová sestava se dodává;včetně operačního 
systému Windows 10 Home.\n K hernímu počítači patří také 
kvalitní herní monitor.

• Vstup:  
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" NVIDIA GeForce GTX 
1050","MemorySize":2048},"MaxPowerSupplyUnit":310,"Name":"HP 
Pavilion 690-0001nc, černá","NetworkCard":" GLAN, WLAN","OS":" 
Windows 10 Home","Ports":
{"DVI":true,"DisplayPort":true,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":2,"N
umOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":6,"Frequency":2.8,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
8400","Threads":6,"TurboFrequency":4,"Type":" Intel Core 
i5"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":16,"Type":" DDR4 DIMM 
(slot)"},"Storage":
{"HDDRotationalSpeed":7200,"HardDriveTypes":" HDD, 
SSD","InternalMemory":1256,"MemCardReader":true,"NumberOfHardD
rives":2,"OpticalDrive":" DVD","SSDType":" M.2 PCIe\/NVMe 
(slot)"},"Type":0}

Výstup:
Sestava HP Pavilion 690-0001nc, černá disponuje 6jádrovým 
procesorem Intel Core i5- 8400 s 6 vlákny. Procesor pracuje na 
frekvenci 2,8 GHz a disponuje technologií TurboBoost, při 
které pracovní frekvence dosahuje až 4 GHz. Model je doplněn 
16 GB DDR4 DIMM (slot) pamětí s pracovní frekvencí 2666 MHz. O 
obrazový výstup se stará grafická karta NVIDIA GeForce GTX 
1050 s pamětí 2048 MB. K uložení dat a aplikací lze využít 
disky HDD, SSD. K dispozici je rovněž optická mechanika DVD. 
Pro připojení externích periferií či jiných zařízení se nabízí 
2 USB 2.0 porty a HDMI port. Samozřejmě máte k dispozici 
nezbytné síťové připojení Gigabit Ethernet a WiFi. Tento model 
je dodáván s předinstalovaným operačním systémem Windows 10 
Home.

Popis z CZC:
V;této konfiguraci je počítač HP Pavilion Gaming 690 vybaven 
6jádrovým procesorem Intel Core i5-8400, který pracuje na 
frekvenci 2.8 GHz s možností automatického navýšení až na 4 
GHz v režimu TurboBoost a je dále doplněn o 16 GB DDR4 
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operační paměti (2 moduly\/ 2 sloty). Jako grafický 
akcelerátor slouží NVIDIA GeForce GTX 1050 s 2 GB vyhrazené 
grafické paměti GDDR5. Pro data je určen pevný disk 1 TB HDD, 
doplněný o disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe, který je optimální 
pro systém a aplikace. Jako optická jednotka byla použita 
DVD±RW mechanika. Pro připojení externích periferií či jiných 
zařízení se nabízí dostatek možností, mezi které patří - 1x 
USB Type-C, 6x USB 3.0\/3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, zvukové 
konektory, DisplayPort, DVI, HDMI, čtečka paměťových karet a 
nechybí ani síťová konektivita Gigabit Ethernet, WiFi ac a 
Bluetooth. Počítač je dodáván s operačním systémem Windows 10 
Home. Součástí balení jsou také USB klávesnice a myš.\n 
Ideálním partnerem pro herní počítač je kvalitní herní 
monitor.

• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel UHD Graphics 
610","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":180,"Name":"Lenovo 
V530s-07ICB, černá","NetworkCard":" GLAN, WLAN","OS":" Windows 
10 Home","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":true,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":2,"
NumOfUSB_3_x":2},"Processor":
{"Cores":2,"Frequency":3.7,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
G5400","Threads":4,"TurboFrequency":0,"Type":" Intel 
Pentium"},"RAM":{"Frequency":2400,"Size":4,"Type":" DDR4 DIMM 
(slot)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":128,"MemCardReader":true,"NumberOfHardDr
ives":1,"OpticalDrive":" DVD","SSDType":" 2,5&quot; 
SATA"},"Type":0}

Výstup:
Počítač Lenovo V530s-07ICB, černá využívá 2jádrový procesor 
Intel Pentium s modelovým označením G5400 s 4 vlákny, který 
pracuje na základní frekvenci 3,7 GHz. Operační paměť DDR4 
DIMM (slot) poskytuje kapacitu 4 GB s frekvencí 2400 MHz. 
Grafický výstup zajišťuje integrovaná grafická karta Intel UHD 
Graphics 610. Pro uživatelská data máte k dispozici disk SSD. 
Součástí je také optická mechanika DVD. Do výbavy též patří 2 
USB 2.0 porty, 2 USB 3.0/3.1 porty a HDMI port. Samozřejmě 
máte k dispozici nezbytné síťové připojení Gigabit Ethernet a 
WiFi. Počítač je dodáván s operačním systémem Windows 10 Home.

Popis z CZC:
Základem stolního počítače Lenovo V530s-07ICB SFF je v;tomto 
případě 2jádrový procesor Intel Pentium G5400, který disponuje 
technologií HyperThreading pro plynulejší multitasking se 
schopností zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro. 
Procesor pracuje na frekvenci 3.7 GHz, a je doplněn operační 
pamětí 4 GB DDR4 (1 modul\/ 2 sloty). Pro systém, aplikace a 
data máte k dispozici pevný disk 128 GB SSDa jako optická 
jednotka byla použita DVD±RW vypalovací mechanika. Obrazový 
výstup zajistí grafická karta Intel UHD Graphics s;výstupy 
DisplayPort, HDMI a VGA. Integrována je HD zvuková karta, 
kabelové připojení k;síti Gigabit Ethernet a bezdrátová 
konektivita WiFi ac a Bluetooth 4.0. Pro připojení externích 
periferií či jiných zařízení se nabízí dostatek USB portů (2x 
USB 3.1 Gen 2, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0), sériový port a 
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nechybí ani praktická čtečka paměťových karet. Tento model je 
dodáván s operačním systémem Windows 10 Home. Součástí balení 
jsou USB klávesnice a myš.\n Firemní počítač ideálně doplníte 
kancelářským monitorem.

• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel HD Graphics 
515","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":0,"Name":"Intel 
Compute Stick BOXSTK2M3W64CC, černá","NetworkCard":" 
WLAN","OS":" Windows 10 Home","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":false,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":0,
"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":2,"Frequency":0.9,"Generation":" Skylake - 6. 
generace","Model":" 
6Y30","Threads":4,"TurboFrequency":2.2,"Type":" Intel Core 
M"},"RAM":{"Frequency":1866,"Size":4,"Type":" LPDDR3 (na 
desce)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":64,"MemCardReader":true,"NumberOfHardDri
ves":1,"OpticalDrive":" není","SSDType":" flash (na 
desce)"},"Type":0}

Výstup:
Základem počítačové sestavy Intel Compute Stick 
BOXSTK2M3W64CC, černá je 2jádrový procesor Intel Core M s 
modelovým označením 6Y30 s 4 vlákny, který je taktován na 
frekvenci 0,9 GHz. Pracovní frekvence může být i až 2,2 GHz s 
technologií TurboBoost. Operační paměť LPDDR3 (na desce) 
poskytuje kapacitu 4 GB. Paměť pracuje na frekvenci 1866 MHz. 
O obrazový výstup se stará integrovaná grafická karta Intel HD 
Graphics 515. Data můžete ukládat na SSD. Do výbavy též patří 
HDMI port. Síťové připojení můžete realizovat pomocí Ethernet 
a WiFi. Operační systém Windows 10 Home je v této sestavě již 
předinstalován.

Popis z CZC:
Mini počítač má k dispozici výkonný 2jádrový procesor Intel 
Core m3-6Y30 s frekvencí 0.9 GHz (až 2.2 GHz Turbo) a podporou 
zpracování 4 instrukcí současně (HyperThreading). Systém dále 
disponuje 4 GB DDR3 operační paměti. Data je možné ukládat na 
64 GB interní paměti eMMC nebo případně na paměťové karty do 
zabudované čtečky. K domácí síti se lze připojit přes 
bezdrátové rozhraní WiFi ac. Pro připojení periférií lze 
využít 1x USB 3.0 na sticku a 2x USB 3.0 na AC adaptéru nebo 
bezdrátové Bluetooth rozhraní. Propojení s;monitorem nebo TV 
je realizovatelné přes multimediální HDMI rozhraní. Intel 
Compute Stick je dodáván s operačním systémem Windows 10 Home.

• Vstup  :
{"Bluetooth":true,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" NVIDIA GeForce GTX 
1050","MemorySize":4096},"MaxPowerSupplyUnit":0,"Name":"OMEN 
by HP 15-dc0014nc, černá ","NetworkCard":" GLAN, WLAN","OS":" 
Windows 10 Home","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":true,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":0,"
NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":4,"Frequency":2.3,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
8300H","Threads":8,"TurboFrequency":4,"Type":" Intel Core 
i5"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":8,"Type":" DDR4 SODIMM 
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(slot)"},"Storage":
{"HDDRotationalSpeed":7200,"HardDriveTypes":" 
HDD","InternalMemory":1000,"MemCardReader":false,"NumberOfHard
Drives":1,"OpticalDrive":" není","SSDType":null},"Type":1}

Výstup:
Sestava OMEN by HP 15-dc0014nc, černá disponuje 4jádrovým 
procesorem Intel Core i5- 8300H s 8 vlákny. Pracovní frekvence 
procesoru je 2,3 GHz nebo až 4 GHz v režimu TurboBoost pro 
automatické přetaktování. K dispozici má pro svou práci 
operační paměť 8 GB DDR4 SODIMM (slot), která pracuje na 
frekvenci 2666 MHz. Obrazový výstup zajistí grafická karta 
NVIDIA GeForce GTX 1050 s 4096 MB paměti. Pro systém, data a 
aplikace je určen pevný disk HDD. Mezi důležité porty v této 
sestavě patří HDMI port. Síťové připojení můžete realizovat 
pomocí Gigabit Ethernet a WiFi. Je taktéž možné využít 
bezdrátové připojení Bluetooth. Sestava se dodává včetně 
operačního systému Windows 10 Home.

Popis z CZC:
Základem tohoto modelu notebooku OMEN by HP 15 je 4jádrový 
procesor Intel Core i5-8300H, který disponuje technologií 
HyperThreading pro plynulejší multitasking se schopností 
zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro a pracuje na 
základní frekvenci 2.3 GHz a podporuje TurboBoost pro navýšení 
frekvence až na 4 GHz. Procesor je dále doplněn o 8 GB DDR4 
operační paměti (1 modul\/ 2 sloty). Zobrazení na 15.6\" IPS 
Full HD displeji s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů 
zajistí grafika NVIDIA GeForce GTX 1050 se 4 GB paměti GDDR5. 
Pro uživatelská data je určen disk 1 TB HDD. Optická mechanika 
není součástí. Do počítačové sítě se připojíte pomocí WiFi ac 
nebo Gigabit Ethernet a nechybí ani Bluetooth. K;připojení 
periferií můžete využít trojici konektorů USB 3.0\/3.1 Gen 1, 
USB Type-C a součástí pestré výbavy jsou také zvukové 
konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu, kamera, čtečka 
paměťových karet, HDMI a barevně podsvícená klávesnice. K 
napájení slouží baterie 70 Wh a jako operační systém Windows 
10 Home.\n Doplňte herní notebook o kvalitní herní sluchátka.

10.2. Výstupy generovaných šablon
• Vstup  :

{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" NVIDIA GeForce RTX 
2060","MemorySize":6144},"MaxPowerSupplyUnit":600,"Name":"HAL3
000 MEGA Gamer Pro MČR SE, černá","NetworkCard":" GLAN","OS":" 
Windows 10 Home","Ports":
{"DVI":true,"DisplayPort":true,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":2,"N
umOfUSB_3_x":1},"Processor":
{"Cores":6,"Frequency":2.9,"Generation":" Coffee Lake - 9. 
generace","Model":" 
9400F","Threads":6,"TurboFrequency":4.1,"Type":" Intel Core 
i5"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":16,"Type":" DDR4 DIMM 
(slot)"},"Storage":
{"HDDRotationalSpeed":7200,"HardDriveTypes":" HDD, 
SSD","InternalMemory":1240,"MemCardReader":false,"NumberOfHard
Drives":2,"OpticalDrive":" není","SSDType":" 2,5&quot; 
SATA"},"Type":0}
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Výstup:
Tento model počítače HAL3000 MEGA Gamer Pro MČR SE, černá mini 
je vybaven základní deskou s čipovou sadou [chip-set], ve 
které je osazen 6jádrový procesor Intel Core i5- 9400F s 
frekvencí 2,9 GHz, nebo až 4,1 GHz v režimu TurboBoost. Tento 
model je osazen grafickou kartou NVIDIA Quadro RTX 4000 s 
pamětí 16 GB GDDR6 a výstupy 3x DisplayPort. Obrazový výstup 
na monitor zajistí grafická karta NVIDIA GeForce RTX 2060 s 6 
GB paměti GDDR5 a výstupy 3x HDMI, DVI, Display Port. Součástí 
pestré výbavy je mimo jiné 2x USB 2.0. Dodáván je včetně 
operačního systému Windows 10 Home. K napájení slouží 600 W 
zdroj s účinností až 90%.

Popis z CZC:
Základem sestavy je deska MSI B360 GAMING PLUS s čipovou sadou 
Intel B360 osazená 6jádrovým procesorem Intel Core i5-9400F, 
který je taktován na frekvenci 2.9 GHz, nebo až 4.1 GHz v 
režimu TurboBoost. Procesor je dále doplněn operační pamětí 
Kingston DDR4 s kapacitou 16 GB a taktem 2666 MHz (2x 8 GB 
Kingston HyperX FURY Black). Obrazový výstup zajišťuje 
grafická karta MSI GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC s čipem 
NVIDIA GeForce RTX 2060, která disponuje 6 GB paměti GDDR6. 
Pro vaše data a aplikace je určena kombinace pevných disků 240 
GB SSD M.2 PCIe NVMe Kingston A1000 a 1 TB HDD WD Blue. K 
dispozici máte také dostatek portů USB 2.0 a 3.0\/3.1 Gen 
1\/Gen 2 Type-C a Type-A. Hardware je uložen v počítačové 
skříni Sharkoon S25-W, kde se o napájení stará 500W zdroj 
SilentiumPC Vero L2 s účinností 80Plus Bronze. Počítačová 
sestava se dodává;včetně operačního systému Windows 10 Home.\n 
K hernímu počítači patří také kvalitní herní monitor.

• Vstup  :
{"Bluetooth":true,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel UHD Graphics 
630","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":120,"Name":"HP 
ProOne 440 G4, černá","NetworkCard":" GLAN, WLAN","OS":" 
Windows 10 Pro","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":true,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":0,"
NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":6,"Frequency":2.1,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
8500T","Threads":6,"TurboFrequency":3.5,"Type":" Intel Core 
i5"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":8,"Type":" DDR4 SODIMM 
(slot)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":256,"MemCardReader":true,"NumberOfHardDr
ives":1,"OpticalDrive":" DVD","SSDType":" M.2 PCIe\/NVMe 
(slot)"},"Type":0}

Výstup:
Základem tohoto modelu počítače HP ProOne 440 G4, černá je 
6jádrový procesor Intel Core i5- 8500T, který pracuje na 
frekvenci 2,1 GHz s možností automatického navýšení až na 3,5 
GHz v režimu TurboBoost. Pro svou práci má k dispozici 
operační paměť 8 GB DDR4 SODIMM (slot) (1 modul\/ 2 sloty). 
Obrazový výstup zajistí grafická karta Intel UHD Graphics 630 
s čipem [gpu-chip] a 0 GB paměti GDDR5. Operační systém 
Windows 10 Pro Professional. Systém je vybaven také optickou 
mechanikou DVD. 120 W zdroj s vysokou účinností je zárukou 
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efektivního napájení.

Popis z CZC:
Tento model počítače vše-v-jednom HP ProOne 440 G4 je vybaven 
6jádrovým procesorem Intel Core i5-8500T, který pracuje na 
frekvencí 2.1 GHz, nebo až 3.5 GHz v režimu TurboBoost. 
Procesor je doplněn operační pamětí 8 GB DDR4 (1 modul\/ 2 
sloty). Tělo celého systému tvoří 23.8\" IPS Full HD displej s 
rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů. Zpracování obrazu 
zajišťuje grafická karta Intel UHD Graphics. Pro systém, data 
a aplikace je určen pevný disk 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe a 
nechybí ani optická mechanika DVD±RW. Síťové připojení můžete 
realizovat pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi ac a kabelového 
připojení Gigabit Ethernet. Z dalších funkcí počítač poskytuje 
Bluetooth, 4x USB 3.0\/3.1 Gen 1, 1x USB 2.0 Type-C, 
kombinovaný konektor sluchátek\/mikrofonu, DisplayPort, HDMI, 
čtečku paměťových karet a;HD kameru. Počítač je dodáván s 
operačním systémem Windows 10 Pro. Součástí balení jsou také 
USB klávesnice a myš.\n Ke kompletnímu systému počítače all-
in-one oceníte v kanceláři i domácnosti multifunkční tiskárnu.

• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":null,"MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":400,
"Name":"CZC konfigurovatelné PC OFFICE - 200GE 
","NetworkCard":" GLAN, WLAN","OS":null,"Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":false,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":2,
"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":2,"Frequency":3.2,"Generation":" Raven Ridge - 7. 
generace","Model":" 
200GE","Threads":4,"TurboFrequency":0,"Type":" AMD 
Athlon"},"RAM":{"Frequency":0,"Size":0,"Type":" DDR4 DIMM 
(slot)"},"Storage":
{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":null,"InternalMemory"
:0,"MemCardReader":true,"NumberOfHardDrives":0,"OpticalDrive":
" DVD","SSDType":null},"Type":0}

Výstup:
Tento model počítače CZC konfigurovatelné PC OFFICE - 200GE je 
vybaven 2jádrovým procesorem AMD Athlon- 200GE s frekvencí 3,2 
GHz a technologií HyperThreading pro plynulejší multitasking 
se schopností zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro. 
O grafický výstup se stará integrovaná grafická karta . 
Součástí pestré výbavy je čtečka paměťových karet, Bluetooth, 
VGA, 2x USB 2.0. Pro systém, aplikace a data máte k dispozici 
pevný disk128 GB SSD a jako optická jednotka byla použita DVD 
vypalovací mechanika. K napájení slouží 400 W zdroj s 
účinností až 92%.

Popis z CZC (zde byl pouze v bodech):
 \n  Spolehlivá základní deska ASUS Prime A320M-R s čipovou 
sadou AMD A320 \n  Procesor AMD Athlon 200GE, 2 jádra, 4 
vlákna, 3.2 GHz \n  Operační paměť dle vlastního výběru;z 
nabízených variant;(2 sloty až 32GB DDR4) \n  Integrovaná 
grafická karta AMD Radeon Vega 3 s výstupy HDMI a VGA, možnost 
volby dedikovaného grafického akcelerátoru \n  Pevné disky HDD 
a SSD;dle vlastního výběru;z nabízených variant \n  Rozhraní 
USB 2.0 a 3.0\/3.1 Gen 1 \n  Síť Gigabit Ethernet a WiFi 
b\/g\/n ASUS PCE-N10; PCI (150Mbps) \n  Optická mechanika Asus 
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DRW-24D5MT \n  Skříň SilentiumPC Armis AR1 Pure Black s porty 
USB 3.0 a čtečkou paměťových karet na předním panelu \n  400W 
zdroj Be quiet! System Power 9 splňující certifikaci 80Plus 
Bronze \n  Operační systém - bez, nebo dle vlastního výběru \n 
\n Nový počítač můžete také doplnit monitorem z naší široké 
nabídky.\n

• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel UHD Graphics 
630","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":65,"Name":"HP 
ProDesk 400 G4, černá","NetworkCard":" GLAN","OS":" Windows 10 
Pro","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":true,"HDMI":false,"NumOfUSB_2_0":2,
"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":6,"Frequency":2.1,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
8500T","Threads":6,"TurboFrequency":3.5,"Type":" Intel Core 
i5"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":8,"Type":" DDR4 SODIMM 
(slot)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":256,"MemCardReader":false,"NumberOfHardD
rives":1,"OpticalDrive":" není","SSDType":" M.2 PCIe\/NVMe 
(slot)"},"Type":0}

Výstup:
Tento model počítače HP ProDesk 400 G4, černá je vybaven 
6jádrovým procesorem Intel Core i5- 8500T, který pracuje na 
frekvenci 2,1 GHz, nebo až 3,5 GHz v režimu TurboBoost. 
Procesor je doplněn o 8 GB DDR4 SODIMM (slot) operační paměti 
a ke zrychlení reakcí systému a aplikací přispívá rychlá 
vyrovnávací paměť 8 GB Intel Optane Memory. O obrazový výstup 
se stará grafická karta Intel UHD Graphics 630 s 0 GB grafické 
paměti GDDR5 a výstupy Display Port. Součástí pestré výbavy je 
mimo jiné dodatek portů USB (1x Type-C Gen 2, 2x USB 2.0 Gen 1 
a 4x 2.0), 2x Display Port sériový port, 2x PS\/2 a zvukové 
konektory. počítač je dodáván včetně operačního systému 
Windows 10 Pro. 65 W zdroj s vysokou účinností je zárukou 
efektivního napájení.

Popis z CZC:
Tento model počítače HP ProDesk 400 G4 Mini je vybaven 
6jádrovým procesorem;Intel Core i5-8500T, který;pracuje na 
frekvenci 2.1 GHz, nebo až 3.5 GHz v režimu TurboBoost. 
Operační paměť;DDR4;disponuje kapacitou;8 GB (1 modul\/2 
sloty). Pro systém, data a aplikace je určen pevný disk;256 GB 
M.2 SSD PCIe NVMe a není přítomna optická mechanika. Obrazový 
výstup zajistí grafická karta;Intel UHD Graphics s výstupy 2x 
DisplayPort. Integrována je zvuková karta i gigabitová síťová 
karta. Pro připojení externích periferií či jiných zařízení se 
nabízí dostatek USB portů (2x USB 2.0 a 4x USB 3.0\/3.1 Gen 
1), konfigurovatelný port videa nebo audio konektory. Počítač 
je dodáván s operačním systémem Windows 10 Pro. Balení 
obsahuje také USB klávesnici a myš.\n Firemní počítač ideálně 
doplní kancelářský monitor.

• Vstup  :
{"Bluetooth":true,"Color":" Šedá","Graphics":{"GraphicsCard":" 
AMD Radeon RX 
540","MemorySize":2048},"MaxPowerSupplyUnit":0,"Name":"Acer 
Swift 3 celokovový (SF315-41G-R007), šedá","NetworkCard":" 
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WLAN","OS":" Windows 10 Home","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":false,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":1,
"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":4,"Frequency":2,"Generation":" Raven Ridge - 7. 
generace","Model":" 
2500U","Threads":8,"TurboFrequency":3.6,"Type":" AMD Ryzen 
5"},"RAM":{"Frequency":2400,"Size":8,"Type":" LPDDR4 (na 
desce)"},"Storage":
{"HDDRotationalSpeed":5400,"HardDriveTypes":" HDD, 
SSD","InternalMemory":1128,"MemCardReader":false,"NumberOfHard
Drives":2,"OpticalDrive":" není","SSDType":" M.2 SATA 
(slot)"},"Type":1}

Výstup:
Notebook Acer Swift 3 celokovový (SF315-41G-R007), šedá v 
tomto provedení je postaven na 4jádrovém procesoru AMD Ryzen 
5- 2500U, který pracuje na frekvencí 2 GHz, nebo až 3,6 GHz a 
disponuje technologií HyperThreading pro plynulejší 
multitasking se schopností zpracovat až 2 procesy současně na 
jedno jádro. Procesor je doplněn o 8 GB LPDDR4 (na desce) ECC 
operační paměti (4 moduly\/ 4 sloty). Zobrazení zajistí 
grafická karta AMD Radeon RX 540. Využít lze 1x USB 2.0 Type-C 
Gen.2 (10Gb\/s), HDMI (4K@60Hz), mini HDMI a čtečku paměťových 
karet. K napájení slouží baterie 38 Wh a jako operační systém 
Windows 10 Home Pro.

Popis z CZC:
Tento konkrétní model z řady Acer Swift 3 využívá 4jádrový 
procesor AMD Ryzen 5 2500U, který pracuje na frekvenci 2 GHz, 
nebo až 3.6 GHz v režimu turbo, a disponuje technologií SMT 
pro plynulejší multitasking se schopností zpracovat až 2 
procesy současně na jedno jádro. Procesor je dále doplněn o 8 
GB DDR4 operační paměti (na desce\/ nemá volný slot). Obrazová 
data pro 15.6\" IPS Full HD displej s rozlišením 1920 x 1080 
bodů zajišťuje grafická karta AMD Radeon RX 540 2GB GDDR5. Pro 
uživatelská data je připravena kombinace pevných disků 128 GB 
SSD M.2 a 1 TB HDD. Optická mechanika není přítomna. Síťovou 
konektivitu zajistí bezdrátové Wi-Fi ac a nechybí ani 
Bluetooth. Dále jsou k dispozici 1x USB 3.1 Gen 1 Type-C, 2x 
USB 3.0\/3.1 Gen 1, 1x USB 2.0, čtečka otisků prstů, čtečka 
paměťových karet, HDMI, HD kamera, kombinovaný audio konektor 
a podsvícená klávesnice. K napájení slouží baterie 4-cell 3320 
mAh. Notebook je dodáván s operačním systémem Windows 10 
Home.\n Doplňte nový přenosný počítač také praktickým 
příslušenstvím pro notebooky.

• Vstup  :
{"Bluetooth":true,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" NVIDIA GeForce GTX 
1050","MemorySize":4096},"MaxPowerSupplyUnit":0,"Name":"OMEN 
by HP 17-an106nc, černá ","NetworkCard":" GLAN, WLAN","OS":" 
Windows 10 Home","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":false,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":0,
"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":4,"Frequency":2.3,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
8300H","Threads":8,"TurboFrequency":4,"Type":" Intel Core 
i5"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":8,"Type":" DDR4 SODIMM 
(slot)"},"Storage":
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{"HDDRotationalSpeed":7200,"HardDriveTypes":" HDD, 
SSD","InternalMemory":1256,"MemCardReader":false,"NumberOfHard
Drives":2,"OpticalDrive":" není","SSDType":" M.2 PCIe\/NVMe 
(slot)"},"Type":1}

Výstup:
Tento model notebooku OMEN by HP 17-an106nc, černá využívá 
4jádrový procesor Intel Core i5- 8300H, který pracuje na 
frekvenci 2,3 GHz, nebo až 4 GHz v režimu turbo a disponuje 
technologií SMT pro plynulejší multitasking se schopností 
zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro. Procesor je 
dále doplněn o 8 GB operační paměti typu DDR4 SODIMM (slot) 
(na desce\/ nemá volný slot) a pro systém, aplikace a 
uživatelská data je připraven pevný disk 1256GB HDD, SSD. 
Zobrazení zajistí grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1050. Jako 
operační systém slouží Windows 10 Home Pro.

Popis z CZC:
Základem tohoto modelu notebooku OMEN by HP 17 je 4jádrový 
procesor Intel Core i5-8300H, který disponuje technologií 
HyperThreading pro plynulejší multitasking se schopností 
zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro a pracuje na 
základní frekvenci 2.3 GHz a podporuje TurboBoost pro navýšení 
frekvence až na 4 GHz. Procesor je dále doplněn o 8 GB DDR4 
operační paměti (1 modul\/ 2 sloty). Zobrazení na 17.3\" IPS 
Full HD displeji s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů 
zajistí grafika NVIDIA GeForce GTX 1050 se 4 GB paměti GDDR5. 
Pro uživatelská data je určena kombinace disků 256 GB M.2 SSD 
PCIe NVMe a 1 TB HDD. Optická mechanika není součástí. Do 
počítačové sítě se připojíte pomocí WiFi ac nebo Gigabit 
Ethernet a nechybí ani Bluetooth. K;připojení periferií můžete 
využít trojici konektorů USB 3.0\/3.1 Gen 1, USB Type-C a 
součástí pestré výbavy jsou také zvukové konektory pro 
připojení sluchátek a mikrofonu, kamera, čtečka paměťových 
karet, HDMI a barevně podsvícená klávesnice. K napájení slouží 
baterie 82 Wh a jako operační systém Windows 10 Home.\n 
Doplňte herní notebook o kvalitní herní sluchátka.

• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":null,"Graphics":{"GraphicsCard":" 
Broadcom VideoCore 
IV","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":0,"Name":"Raspberry 
Pi 2 Model B 1GB RAM","NetworkCard":" LAN","OS":" 
není","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":false,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":4,
"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":0,"Frequency":0.9,"Generation":" Broadcom (Cortex 
A7)","Model":" 
BCM2836","Threads":0,"TurboFrequency":0,"Type":" 
Ostatní"},"RAM":{"Frequency":0,"Size":1,"Type":" LPDDR2 (na 
desce)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
není","InternalMemory":0,"MemCardReader":true,"NumberOfHardDri
ves":0,"OpticalDrive":" není","SSDType":null},"Type":0}

Výstup:
Doplňte nový počítač Raspberry Pi 2 Model B 1GB RAM o monitor 
z naší široké nabídky. Základem počítače je 0jádrový procesor 
Ostatní- BCM2836. Systém dále disponuje jedním volným slotem 
pro LPDDR2 (na desce) SO-DIMM paměť s frekvencí 1333 
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\/1600MHz. Obrazový výstup zajistí grafická karta Broadcom 
VideoCore IV s pamětí 0 GB GDDR5 a výstupy HDMI. Pro připojení 
externích periferií či jiných zařízení se nabízí 4x USB 2.0, 
Gen 2, 1x USB Type-C, 2x HDMI sériový port, konfigurovatelný 
port videa, konektory pro sluchátka a náhlavní soupravu.

Popis z CZC:
Miniaturní přístroj má v sobě integrovaný čtyřjádrový procesor 
Broadcom BMC2836 pracující na frekvenci 900Mhz a 1GB operační 
paměti. Díky tomu bude zpracování multimediálního obsahu 
rychlé a daleko více pohotové než u méně výkonných přístrojů. 
O grafické operace se stará výkonná grafická karta s podporou 
hardwarového dekódování FullHD videa. Data nebo operační 
systém je možné instalovat na paměťové karty typu microSD, 
které nejsou součástí balení, ale je zde pro ně připraven 
paměťový slot. Mezi širokou konektorovou výbavu patří porty 
HDMI i audio výstup, GPIO a čtyři klasické USB. Připojit 
počítač k domácí nebo firemní síti můžete prostřednictvím 
klasického LAN rozhraní. Napájení přístroje se provádí 
prostřednictvím microUSB portu.\n Počítač je dodáván bez 
předinstalovaného operačního systému.

• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" 
není","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":750,"Name":"HP Z4 
G4, černá","NetworkCard":" GLAN","OS":" Windows 10 
Pro","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":false,"HDMI":false,"NumOfUSB_2_0":0
,"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":4,"Frequency":4,"Generation":" Skylake - 6. 
generace","Model":" W-
2125","Threads":8,"TurboFrequency":4.5,"Type":" Intel 
Xeon"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":16,"Type":" DDR4 DIMM 
(slot)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":256,"MemCardReader":true,"NumberOfHardDr
ives":1,"OpticalDrive":" DVD","SSDType":" 2,5&quot; 
SATA"},"Type":0}

Výstup:
Kompaktní stolní počítač HP Z4 G4, černá je vybaven 4jádrovým 
procesorem Intel Xeon- W-2123, který disponuje technologií 
HyperThreading pro plynulejší multitasking se schopností 
zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro a pracuje na 
frekvenci 3,6 GHz, nebo až 3,9 GHz v režimu TurboBoost. K 
dispozici má operační paměť 16 GB DDR4 DIMM (slot) (1 modul). 
Produkci obrazu zajišťuje grafická karta není s 0 GB paměti. 
Operační systém Windows 10 Pro Pro. Jako optická jednotka byla 
použita DVD vypalovací mechanika. K napájení slouží 750 W 
zdroj s účinností až 90%.

Popis z CZC:
Tento model pracovní stanice HP Z4 G4 je vybaven 4jádrovým 
procesorem Intel Xeon W-2125, který disponuje technologií 
HyperThreading pro plynulejší multitasking se schopností 
zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro a pracuje na 
frekvencí 4 GHz, nebo až 4.5 GHz v režimu TurboBoost. Je 
doplněn o 16 GB operační paměti DDR4 ECC (1 modul\/8 slotů). 
Pro systém, data a aplikace je určen pevný disk 256 GB SSD SED 
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Opal2. Jako optická jednotka byla použita DVD±RW vypalovací 
mechanika. Tento model není osazen grafickou kartou. Mezi 
výbavou nesmí chybět zvuková karta, 2x Gigabit Ethernet 
pro;síťové připojení a čtečka paměťových karet. Pro připojení 
příslušenství jistě využijete dostatek portů USB, 2x PS\/2 a 
zvukové konektory. K napájení slouží 750 W zdroj s;účinností 
až 90%. Součástí balení jsou USB klávesnice a myš. Sestava je 
dodávána s operačním systémem Windows 10 Pro.\n K 
profesionální pracovní stanici patří také kvalitní;grafický 
monitor.

• Vstup  :
{"Bluetooth":false,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel UHD Graphics 
630","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":180,"Name":"Lenovo 
ThinkCentre M720t TWR, černá","NetworkCard":" GLAN, 
WLAN","OS":" Windows 10 Pro","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":true,"HDMI":false,"NumOfUSB_2_0":4,
"NumOfUSB_3_x":2},"Processor":
{"Cores":6,"Frequency":3.2,"Generation":" Coffee Lake - 8. 
generace","Model":" 
8700","Threads":12,"TurboFrequency":4.6,"Type":" Intel Core 
i7"},"RAM":{"Frequency":2666,"Size":8,"Type":" DDR4 DIMM 
(slot)"},"Storage":{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":256,"MemCardReader":true,"NumberOfHardDr
ives":1,"OpticalDrive":" DVD","SSDType":" M.2 SATA 
(slot)"},"Type":0}

Výstup:
Základem počítačové sestavy Lenovo ThinkCentre M720t TWR, 
černá je 6jádrový procesor Intel Core i7- 8700, který 
podporuje technologii HyperThreading pro zpracování 4 
instrukcí současně a pracuje na frekvenci 3,2 GHz, nebo až 4,6 
GHz v režimu TurboBoost. Procesor pracuje na frekvenci 2666 
GHz, a je doplněn operační pamětí 8 GB DDR4 DIMM (slot) (1 
modul). Zpracování obrazu zajišťuje grafická karta Intel UHD 
Graphics 630. Pro připojení externích periferií či jiných 
zařízení se nabízí dostatek možností, mezi které patří - 1x 
USB Type-C, 4x USB 2.0 Gen 1, 2x USB 3.0/3.1, zvukové 
konektory, 3x Display Port , čtečka paměťových karet a nechybí 
ani síťová konektivita Ethernet, Wi-Fi a Bluetooth. Zařízení 
je vybaveno operačním systémem Windows 10 Pro. Součástí je 
také optická mechanika DVD. 180 W zdroj s vysokou účinností je 
zárukou efektivního napájení.

Popis z CZC:
Stolní počítač Lenovo ThinkCentre M720t TWR je vybaven 
6jádrovým procesorem Intel Core i7-8700, který disponuje 
technologií HyperThreading pro plynulejší multitasking se 
schopností zpracovat až 2 procesy současně na jedno jádro a 
pracuje na frekvenci 3.2 GHz, nebo až 4.6 GHz v režimu 
TurboBoost. K dispozici má pro svou práci operační paměť 8 GB 
DDR4 (1 modul\/ 4 sloty). K uložení dat a aplikací poslouží 
pevný disk 256 GB SSD Opal a nechybí ani optická mechanika 
DVD±RW. Zpracování obrazu zajišťuje grafická karta Intel UHD 
Graphics. Nezbytnou síťovou konektivitu poskytuje kabelové 
připojení Gigabit Ethernet a bezdrátové WiFi ac a Bluetooth. 
Součástí výbavy je dostatek portů USB 3.0\/3.1 Gen 1, 3.1 Gen 
2 a 3.1 Type-C Gen 1, 2x DisplayPort, VGA, sériový port a 
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zvukové konektory. Tento model je dodáván včetně operačního 
systému Windows 10 Pro. Součástí balení jsou také klávesnice a 
myš.\n K firemnímu počítači patří také kvalitní kancelářský 
monitor.

• Vstup  :
{"Bluetooth":true,"Color":" Černá","Graphics":
{"GraphicsCard":" Intel HD Graphics 
620","MemorySize":0},"MaxPowerSupplyUnit":0,"Name":"Acer 
Aspire 3 (A315-51-50S4), černá","NetworkCard":" GLAN, 
WLAN","OS":" Windows 10 Home","Ports":
{"DVI":false,"DisplayPort":false,"HDMI":true,"NumOfUSB_2_0":2,
"NumOfUSB_3_x":0},"Processor":
{"Cores":2,"Frequency":2.5,"Generation":" Kaby Lake - 7. 
generace","Model":" 
7200U","Threads":4,"TurboFrequency":3.1,"Type":" Intel Core 
i5"},"RAM":{"Frequency":2133,"Size":8,"Type":" DDR4 SODIMM 
(slot), LPDDR4 (na desce)"},"Storage":
{"HDDRotationalSpeed":0,"HardDriveTypes":" 
SSD","InternalMemory":256,"MemCardReader":false,"NumberOfHardD
rives":1,"OpticalDrive":" není","SSDType":" M.2 SATA 
(slot)"},"Type":1}

Výstup:
Základem tohoto konkrétního modelu Acer Aspire 3 (A315-51-
50S4), černá. Procesor pracuje na frekvenci 2,5 GHz a s 
podporou technologie TurboBoost poskytuje možnost navýšení 
pracovní frekvence až na 3,1 GHz. Notebook je dále vybaven 
operační pamětí 8 GB DDR4 SODIMM (slot), LPDDR4 (na desce) (1 
modul\/ 2 sloty) a pro uživatelská data je určen pevný disk 
256GB SSD. Zobrazení zajistí grafická karta Intel HD Graphics 
620. Dále nechybí 2x USB 2.0. Notebook je dodáván s 
předinstalovaným operačním systémem Windows 10 Home Pro.

Popis z CZC:
Notebook Acer Aspire 3 (A315-51) v tomto provedení je postaven 
na 2jádrovém procesoru Intel Core i5-7200U, který pracuje na 
frekvencí 2.5GHz, nebo až 3.1 GHz v režimu TurboBoost, a 
disponuje technologií HyperThreading pro plynulejší 
multitasking se schopností zpracovat až 2 procesy současně na 
jedno jádro. Procesor je dále doplněn o 8 GB DDR4 operační 
paměti (4 GB na desce + 4 GB slot). Pro systém, data a 
aplikace je připraven pevný disk 256 GB SSD M.2 (+ volná 
pozice 2.5\"). Obrazová data pro 15.6\" Full HD displej s 
rozlišením 1920 x 1080 bodů poskytuje grafická karta Intel HD 
Graphics. Součástí notebooku není optická mechanika. Z 
rozhraní nabízí trojici konektorů USB (2x 2.0, 1x 3.0\/3.1 Gen 
1), HDMI a Gigabit Ethernet. Nechybí ani bezdrátová rozhraní 
Wi-Fi ac a Bluetooth, webová kamera, čtečka paměťových karet a 
sdružený audio konektor. K napájení slouží baterie 2-cell 4810 
mAh. Jako operační systém notebook využívá Windows 10 Home.\n 
Mohla by vás zajímat také nabídka příslušenství pro notebooky.
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