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1. Úvod 

1.1. Prečo používať diakritiku na mobilných 

zariadeniach 

 

V minulosti bolo pouţívanie textu so slovenskou, alebo českou diakritikou 

problematické najmä na internete. Keďţe internet, rovnako ako väčšina 

výpočtovej techniky, bol primárne vyvíjaný v anglicky hovoriacich krajinách, 

bola anglická abeceda pouţitá ako základ pre kódovanie textu v digitálnej 

podobe. Anglická abeceda však pozostáva len z 26 písmen a neobsahuje 

ţiadne diakritické znamienka. Najrozšírenejšie kódovanie bolo ASCII, ktoré 

pouţívalo len 7-bitovú kódovaciu schému a umoţňovalo teda zakódovať len 

128 znakov. Medzi týmito znakmi, však neboli len písmena a číslice, ale aj 

rôzne symboly a kontrolné kódy. Na kódovanie národných abecied sa preto 

začali pouţívať rôzne rozšírenia ASCII, ktoré ale väčšinou neboli štandardnou 

súčasťou programov, prípadne sa museli zvlášť nastavovať.  

Najčastejšie sa tento nedostatok prejavoval pri e-mailovej komunikácii. 

Ak chcel mať odosielateľ správy istotu, ţe sa príjemcovi správa zobrazí 

v čitateľnej podobe, nemohol pouţiť diakritiku. Pokiaľ by ju pouţil, riskoval 

by, ţe na počítači príjemcu buď nebude dostupné kompatibilné kódovanie, 

alebo dané kódovanie sa nebude nachádzať medzi štandardnými kódovaniami. 

Príjemca si potom buď správu nebude môcť vôbec prečítať, alebo bude musieť 

zmeniť nastavenie aplikácie/systému, aby si mohol správu prečítať. 

Čítať slovenský, alebo český text bez diakritiky je síce moţné, ale oproti 

čítaniu rovnakého textu s diakritikou je to náročnejšie a pomalšie. Mnohé 

slová po odstránení diakritiky strácajú svoj pôvodný význam a čitateľ je 

nútený domýšľať si ho z kontextu textu. Navyše v niektorých špecifických 

prípadoch je zistenie pôvodného významu textu bez diakritiky veľmi ťaţké aţ 

nemoţné. Napr. krátka správa: „Idem spat“ sa dá vyloţiť dvoma veľmi 

odlišnými spôsobmi.  

1. Idem spať.  – vo význame chystám sa uloţiť k spánku 

2. Idem späť. – vo význame vraciam sa odniekiaľ 
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V tomto prípade potrebuje čitateľ správy poznať širší kontext, v ktorom bola 

správa pisateľom napísaná aby mohol pochopiť jej význam, pokiaľ dostane 

správu bez diakritiky. Podobných prípadov je viacero.  Napriek tomu, ţe 

automatizované doplnenie diakritiky v týchto situáciách takisto nemôţe 

zaručiť správnosť doplnenia  (doplní sa variant s najväčšou 

pravdepodobnosťou, ale ten nemusí byť vţdy správny) môţe aspoň poskytnúť 

aj ďalšie varianty doplnenia diakritiky pre dané slovo. Často aj také, ktoré by 

čitateľa správy nemuseli hneď napadnúť. 

Dnes sa situácia vo svete počítačov výrazne zlepšila a problémy pri 

pouţívaní diakritiky v emailoch a na webových stránkach uţ takmer 

neexistujú, hoci občas sa s nimi ešte dá stretnúť. Ale to uţ je väčšinou vinou 

zlého dizajnu stránok, prípade exotickou voľbou mailového klienta. Problém s 

diakritikou sa ale presunul na mobilné zariadenia, kde sa vyskytuje hlavne pri 

posielaní SMS správ. SMS správy sa hlavne v počiatkoch mobilných sietí 

museli uskromniť a zaberali pokiaľ moţno čo najmenej z voľnej dátovej 

kapacity mobilných sietí. Z tohto dôvodu sú SMS správy obmedzené na 160 1-

bytových znakov. Mobilné telefóny síce umoţňujú písať SMS správy aj s 

diakritikou, ale pred odoslaním správy ju hlavne v minulosti z textu 

odstraňovali, prípadne bola správa prevedená do iného kódovania a bola 

zachovaná diakritika len pri niektorých písmenách. Dnes je moţné posielať aj 

správy s diakritikou, ale kapacita SMS zostáva rovnaká a na zakódovanie 

diakritiky sa pouţíva kódovanie s 2-bytovou veľkosťou znakov. Takţe SMS 

správa pri rovnakej veľkosti pojme len polovičné mnoţstvo znakov oproti 

SMS správe bez diakritiky. 

V reakcii na túto situáciu sa na internete objavilo niekoľko aplikácii 

pre mobilné telefóny na odstraňovanie diakritiky z textu SMS správ. Tieto 

aplikácie pred odoslaním SMS správy odstránia diakritiku a následne odošlú 

správu. Navyše väčšinou ponúkajú ešte rôzne moţnosti „kompresie“ SMS 

správ – väčšinou pomocou vynechania bielych znakov v SMS správe. 

Nepodarilo sa mi ale nájsť ţiadnu aplikáciu, ktorá by umoţňovala v  SMS 

správach príjemcovi obnoviť diakritiku.  
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1.2. Doplňovanie diakritiky 

 

Problém doplňovania diakritiky do textu na mobilných zariadeniach môţeme 

rozdeliť na niekoľko čiastkových problémov.  

  Prvým je to, ţe potrebujeme získať dáta pre model, na základe ktorého 

sa bude diakritika do textu doplňovať. Dobrým zdrojom týchto dát sú národné 

korpusy príslušného jazyka. Dáta získané z týchto korpusov je ale nutné pred 

pouţitím na mobilných zariadeniach ešte upraviť do podoby vhodnej pre tieto 

zariadenia. V tejto práci sú na riešenie týchto problémov vytvorené dve 

aplikácie. Spracovanie korpusových dát a ich úpravu do podoby vhodnej pre 

mobilné zariadenia má na starosti desktopová aplikácia „Slovník“. Výsledkom 

spracovania korpusových dát je Mobilný slovník, ktorý potom následne 

pouţíva aplikácia „Diakritika“ na mobilných zariadeniach na doplnenie 

diakritiky do textu.  
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2. Slovník – Aplikácia na generovanie slovníkov  

 

Slovník získaný spracovaním abecedného slovníku sa pre potreby aplikácie 

nazýva Hlavný slovník (Main Dictionary) a takto sa naňho budem ďalej 

v práci odvolávať. 

  Hlavný slovník je základným zdrojom dát, s ktorými desktopová 

aplikácia pracuje. Po prvom vytvorení Hlavného slovníku je moţné uloţiť ho 

na pevný disk, aby sa zbytočne nemusel znovu vytvárať z korpusových dát pri 

nasledujúcom spustený aplikácie, ale sa len načítal z verzie uloţenej na 

pevnom disku počítača. Nie je nutné ho ukladať na pevný disk, v tom prípade 

sa však bude musieť pri ďalšom spustení aplikácie vytvoriť nový 

z Abecedného slovníku. Hlavný slovník je však vhodné znovu vytvoriť pokiaľ 

budú k dispozícii aktualizované korpusové dáta – nový Abecedný slovník 

z dát ČNK, prípadne nový frekvenčný slovník z dát SNK. 

 

2.1. Popis aplikácie „Slovník“ 

 

Ide o desktopovú aplikáciu, vytvorenú v programovacom jazyku Java. Táto 

aplikácia slúţi na vytváranie najprv Hlavného slovníka a následne Mobilného 

slovníka. Na základe tohto slovníka potom aplikácia na mobilnom zariadení 

dopĺňa diakritiku do textu. Ako zdroj dát pre vytvorenie slovníka sa pouţívajú 

Abecedný slovník tvarov slov z Českého národného korpusu a frekvenčný 

slovník zo Slovenského národného korpusu. Tieto slovníky je moţné 

aplikáciou spracovávať podľa uţívateľom zadaných nastavení a následne tak 

vytvoriť Mobilný slovník pre mobilnú aplikáciu na doplňovanie diakritiky. 

Výsledný Mobilný slovník sa dá uloţiť na pevný disk do aplikácie 

„Diakritika“ pre mobilné zariadenia s Java ME.  

2.2. Vstupné dáta 

 

Ako vstupné dáta pre aplikáciu Slovník slúţia abecedný slovníky tvarov slov 

z Českého národného korpusu a frekvenčný slovník zo Slovenského 

národného korpusu. Korpus je súbor digitálne uloţených textov (v prípade 
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hovoreného jazyka ide o prepisy záznamov rozhovorov), ktoré slúţia 

k jazykovému výskumu.  

Český národní korpus [2] je akademický projekt zameraný na budovanie 

rozsiahleho počítačového korpusu, predovšetkým písanej češtiny. Pracuje na 

ňom Ústav Českého národního korpusu na Filozofickej fakulte Univerzity 

Karlovej v Prahe (ÚČNK). Korpus samotný obsahuje 100 miliónov slov 

(SYN2005, SYN2000 má po pretokenizovaní „len“ 96,23 mil. slov). Pracovať 

s celým korpusom je v tomto prípade zbytočné. Pre potreby aplikácie Slovník 

a následne Diakritika sa viac hodí Abecedný slovník tvarov, ktorý je odvodený 

z Porovnávacieho frekvenčného zoznamu daného korpusu. Porovnávací 

frekvenčný zoznam korpusu je uloţený v textovom súbore a obsahuje 7 

stĺpcov oddelených tabelátormi. 

1. stĺpec – rank 

2. stĺpec – slovo 

3. stĺpec – absolútna frekvencia 

4. stĺpec – celková prepočítaná frekvencia 

5. stĺpec – parciálna prepočítaná frekvencia pre beletriu 

6. stĺpec – parciálna prepočítaná frekvencia pre odbornú literatúru 

7. stĺpec – parciálna prepočítaná frekvencia pre publicistiku 

 Sú v ňom zahrnuté v poradí podľa absolútnej frekvencie všetky slová, ktorých 

absolútna frekvencia v korpuse bola väčšia alebo rovná 10. Slovom sa v tomto 

prípade rozumie taká pozícia (slovný tvar), ktorý obsahuje aspoň jeden 

alfabetický znak a neobsahuje ţiadnu číslicu. Štvrtý aţ siedmy stĺpec slúţia 

hlavne na porovnávanie rozdielov medzi korpusmi SYN2000 a SYN2005. 

Skrátením, zjednodušením a pretriedením tohto Abecedného slovníka tvarov  

vznikol Abecedný slovník tvarov a to nasledujúcim spôsobom: 

1. Boli odstránené stĺpce s celkovou a parciálnou prepočítanou 

frekvenciou 

2. Boli vyradené heslá, ktoré sa neskladajú výhradne z alfabetických 

znakov a pomlčky 

3. Boli vyradené heslá s absolútnou frekvenciou niţšou neţ 100 

4. Takto vzniknutý zoznam hesiel bol opatrený novými rankami podľa 

absolútnej frekvencie 

5. Výsledný zoznam bol zotriedený podľa znenia hesla abecedne 
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Takto vzniknutý slovník má viac ako 70000 hesiel a je uloţený v textovom 

súbore. Dáta sú rozdelené do troch nasledujúcich stĺpcov: 

1. stĺpec – rank (poradie podľa absolútnej frekvencie, ak majú dve heslá 

rovnakú absolútnu frekvenciu, je rovnaký aj ich rank) 

2. stĺpec – heslo (slovný tvar) 

3. stĺpec – absolútna frekvencia (počet výskytov daného hesla v korpuse) 

Pre vyuţitie pri doplňovaní diakritiky je podstatný najmä druhý a tretí stĺpec. 

Slovenský národný korpus [3] je vedecko-výskumný projekt budovania 

elektronického korpusu textov. Pracuje na ňom Jazykovedný ústav Ľ. Štúra 

Slovenskej akadémie vied v Bratislave. K SNK bohuţiaľ nie sú k dispozícii 

ţiadne predspracované slovníky, ktoré by boli ekvivalentné s Abecednými 

slovníkmi poskytovanými k ČNK. Je moţné získať len úplné frekvenčné 

slovníky slov a lem. Pre naše účely sa najviac hodí úplný frekvenčný slovník 

slov z celého korpusu: prim-4.0-public-all. Tento frekvenčný slovník je ale 

nutné upraviť podobným spôsobom ako Porovnávací frekvenčný zoznam 

z ČNK. Nakoľko frekvenčný slovník slov obsahuje dáta rozdelené len do 

dvoch stĺpcov: 

1. stĺpec – heslo (slovný tvar) 

2. stĺpec – absolútna frekvencia (počet výskytov daného hesla v korpuse) 

nie je nutné ţiaden stĺpec odstraňovať. Stačí vyradiť heslá, ktoré sa neskladajú 

výhradne z alfabetických znakov a pomlčky a následne vyradiť heslá 

s absolútnou frekvenciou niţšou ako 100. Nakoľko je frekvenčný slovník 

zoradený podľa absolútnej frekvencie hesiel stačí prerušiť spracovávanie 

slovníka pri dosiahnutí prvého slova s absolútnou frekvenciou niţšou ako 100. 

Keďţe nás ranky jednotlivých hesiel nezaujímajú, nie je nutné ich vytvárať 

a ani pretrieďovať slovník podľa abecedy, pretoţe zotriedenie podľa 

absolútnych frekvencií hesiel je pre nás výhodnejšie.  

 

2.3. Obmedzenia pri doplňovaní diakritiky na 

mobilných zariadeniach  

 

Pri doplňovaní diakritiky na mobilných zariadeniach je hlavným 

obmedzujúcim faktorom veľkosť dostupnej pamäte. Mobilné zariadenia majú 
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v porovnaní s počítačmi najmä nedostatok operačnej pamäte. V dnešnej dobe 

majú beţne dostupné počítače k dispozícii rádovo gigabajty operačnej pamäte 

(2-3GB), avšak mobilné zariadenia (najmä mobilné telefóny) dnes disponujú 

rádovo len megabajtmi operačnej pamäte. Dnes uţ síce desiatkami MB, ale 

voľná kapacita je rádovo v jednotkách MB. Istým medzistupňom sú PDA, 

respektíve tzv. smartphony, ktoré dnes disponujú stovkami MB operačnej 

pamäte a desiatkami MB voľnej operačnej pamäte.  

Preto je nutné zvoliť vhodnú dátovú štruktúru, v ktorej bude uloţený 

mobilný slovník. Táto štruktúra by mala umoţniť uloţenie čo najväčšieho 

mnoţstva dát pri minimálnych nárokoch na pamäť.  

Najefektívnejšie by bolo ukladať slová do DAWG (Directed Acyclic 

Word Graph), ktorý vyuţíva pamäť efektívne. DAWG je vhodný v situáciách, 

keď potrebujeme zistiť či je dané slovo 

obsiahnuté v mnoţine slov uloţenej 

v DAWG-u. Pokiaľ ale potrebujeme mať 

v uzle, ktorý označuje koniec slova 

uloţeného v DAWG-u, uloţenú ešte 

nejakú informáciu o tomto slove (v 

mojom prípade pravdepodobnosť výskytu 

daného slova), má DAWG nasledujúcu 

nevýhodu. Ak majú dve slová rovnaký 

sufix, tak majú spoločný aj vrchol 

v DAWG-u v ktorom končia. V tomto 

vrchole by teda mala byť uloţená informácia o pravdepodobnosti výskytu 

daného slova. Problémom ale je, ako rozlíšiť v danom vrchole, ktorému slovu 

patrí ktorá hodnota pravdepodobnosti. Bolo by to moţné, ale vyţadovalo by to 

dodatočnú informáciu v danom vrchole pre kaţdú hodnotu pravdepodobnosti 

v ňom uloţenú. Nutnosť týchto dodatočných informácii na rozoznanie 

pravdepodobností v podstate eliminuje pamäťovú úsporu, ktorú DAWG 

poskytuje.  

Z tohto dôvodu sa pre túto situáciu viac hodí prefixový strom tzv. trie. 

Slovo trie pochádza z anglického „retrieval“ – získavanie, vyhľadávanie. Trie 

oproti DAWG nezlučuje spoločné sufixy slov, takţe vo vrchole, ktorý 

označuje koniec slova sa dá jednoznačne určiť cesta, ktorá do neho vedie. 

Obrázok 1 - porovnanie trie (vľavo) a 

DAWG (vpravo) 
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2.4. Spracovanie vstupných dát 

 

Aplikácia Slovník po načítaní súboru obsahujúci Abecedný slovník z ČNK 

tento súbor spracuje nasledujúcim spôsobom. 

Súbor je čítaný po jednotlivých riadkoch. Z kaţdého riadku sa získa heslo (v 

tomto prípade slovný tvar) a jeho absolútna frekvencia. Aplikácia umoţňuje 

spracovať slová z Abecedného slovníku dvoma spôsobmi. Buď ako celé slová, 

alebo jednotlivé slová ešte rozdeliť na n-tice písmen (n = 2,..., 5). V prípade, 

ţe uţívateľ zvolí rozdelenie slov na n-tice je kaţdé slovo pred spracovaním 

ešte rozdelené na časti príslušnej dĺţky a tie sa potom uţ spracúvajú rovnakým 

spôsobom ako celé slová. Delenie slov na n-tice je demonštrované na 

nasledujúcom príklade.  

Uvedieme príklad pre  slovo „česká“ z Abecedného slovníku ČNK 

a zvolíme  n=3. Potom bude slovo rozdelené na trojice takto „čes, esk, ská“.  

Následne je z kaţdej časti slova odstránená diakritika, aby sa získal vzor slova 

bez diakritiky a zistí sa absolútna frekvencia tohto hesla. Absolútna frekvencia 

hesla bez diakritiky je súčtom absolútnych frekvencií všetkých hesiel, ktoré sú 

po odstránení diakritiky rovnaké (počítajú sa sem aj heslá, ktoré neobsahujú 

diakritiku). Pre trojice „čes, esk, ská“ z príkladu vyššie je výpočet absolútnych 

frekvencií  uvedený v tabuľke 1 niţšie. 

n-tica frekvencia n-tica frekvencia n-tica frekvencia 

ces 117675 esk 191056 ska 123873 

ceš 8383 ešk 16920 ská 93181 

čes 152646 ésk 101 ška 17156 

češ 10768 ěsk 119 šká 3684 

  ěšk 2042   

Spolu 289472  210238  237894 

Tabuľka 1 - Príklad výpočtu absolútnej frekvencie pre n-tice (n = 3) 

 

V prípade pouţitia celých slov by pre slovo uvedené v príklade vyššie bol 

variant bez diakritiky „ceska“. Jeho absolútna frekvencia je rovná 15641. Táto 

hodnota vznikla súčtom absolútnych frekvencií nasledujúcich troch variantov 

tohto slova:  
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Slovo Frekvencia slova 

česka 1793 

česká 13601 

češka 247 

Spolu 15641 

Tabuľka 2 - Výpočet absolútnej frekvencia pre slovo „ceska“ 

 

 Následne si aplikácia uloţí do pamäte v podobe zoznamu tieto štyri získané 

údaje (heslo, absolútnu frekvenciu hesla, heslo bez diakritiky a absolútnu 

frekvenciu hesla bez diakritiky). Zoznam je tvorený dátovou štruktúrou 

ArrayList kde jednotlivé záznamy sú tvorené inštanciami mojej triedy 

Element. Trieda Element obsahuje atribúty pre jednotlivé údaje získané 

z Abecedného slovníku a metódy na prácu s týmito atribútmi. Pre slovo 

„ceska“ to vyzerá nasledovne: 

 

Obrázok 2 - Príklad štruktúry Hlavného slovníku 

 

Slovo 

bez diakritiky 

Slovo 

s diakritikou 

Frekvencia slova 

s diakritikou 

Absolútna 

frekvencia slova 

bez diakritiky 

ceska česka 1793 15641 

ceska česká 13601 15641 

ceska češka 247 15641 

Tabuľka 3- Frekvencie jednotlivých variantov slova "ceska" 

 

 Nakoniec sú zo zoznamu odstránené heslá, ktoré neobsahujú diakritiku 

a v slovníku neexistuje ich variant s diakritikou, ktorý by bol po odstránení 

diakritiky s nimi zhodný. Tieto heslá nemusia byť uloţené v slovníku, pretoţe 

ak aplikácia na doplňovanie diakritiky nenájde vhodné doplnenie diakritiky do 

slova, ponechá slovo bez diakritiky. Takto boli odstránené zo slovníku práve 

Element

• ...

• ...

• ...

• ...

Element

• ceska

• česka

• 1793

• 15641

Element

• ceska

• česká

• 13601

• 15641

Element

• ceska

• češka

• 247

• 15641

Element

• ...

• ...

• ...

• ...
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tie heslá, ktoré nemajú ţiadne vhodné doplnenie diakritiky (zaloţené na dátach 

z príslušného národného korpusu). Týmto krokom sa tieţ ušetrí časť 

pamäťových nárokov na mobilný slovník zníţením počtu hesiel, ktoré v ňom 

budú uloţené.  

Taktieţ rozdelením hesiel na n-tice kratšej dĺţky (2 aţ 5 znakov) sa 

ušetrí značná časť pamäťových nárokov na mobilný slovník. Zníţi sa totiţ 

hĺbka prefixového stromu na úkor mierneho nárastu počtu potomkov 

jednotlivých uzlov. Celkový počet uzlov v prefixovom strome tvorenom n-

ticami sa oproti prefixovému stromu tvorenému celými slovami zníţi.  

Napríklad pri pouţití Abecedného slovníku z ČNK, ktorý ma veľkosť 1324,4 

KB sú rozdiely vo veľkosti Hlavného a Mobilného slovníku uvedené 

v tabuľke číslo 4 niţšie. 

 Hlavný slovník Mobilný slovník 

celé slová 1186,0 kB 367,2 kB 

pätice 927,3 kB 279,3 kB 

štvorice 548,8 kB 145,5 kB 

trojice 160,3 kB 38,2 kB 

dvojice 17,7 kB 3,9 kB 

Tabuľka 4 - Porovnanie veľkostí slovníkov vzhľadom na použité delenie slov 

 

Z tabuľky číslo 4 je vidieť, ţe pouţitím n-tíc sa veľkosť výsledného mobilného 

slovníku oproti celým slovám vţdy zmenší. Najvýraznejšia je úspora kapacity 

v slovníku pri pouţití dvojíc, tie sú ale príliš nepresné pri dopĺňaní diakritiky. 

Lepšie je porovnanie s trojicami kde je veľkosť Mobilného slovníku oproti 

celým slovám takmer desať krát menšia. 

2.5. Vytvorenie slovníku pre mobilnú aplikáciu 

 

Slovník pre mobilnú aplikáciu sa bude vytvárať na základe dát v Hlavnom 

slovníku. Tieto dáta sú buď uloţené v pamäti aplikácie, pokiaľ bol 

v predchádzajúcom kroku vytvorený Hlavný slovník, alebo je ich nutné 

načítať z pevného disku z predtým uloţenej verzie Hlavného slovníku. 

Slovník, ktorý vznikne spracovaním Hlavného slovníku sa pre potreby 

aplikácie nazýva Mobilný slovník (MobileDictionary) a týmto názvom sa naň 

budem ďalej v práci odkazovať. 
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Dáta uloţené v Hlavnom slovníku budú aplikáciou spracované 

nasledujúcim spôsobom.  

Aplikácia postupne prechádza túto dátovú štruktúru a pridáva jednotlivé heslá 

v nej obsiahnuté do Mobilného slovníku. Mobilný slovník je v podstate 

prefixový strom – Trie. Uzly tohto stromu obsahujú nasledujúce údaje. 

Zoznam potomkov, kde jednotliví potomkovia sú adresovaní podľa písmen 

abecedy. Ďalej písmeno, ktorým sa dostanem do daného uzla z jeho rodiča 

a pokiaľ v danom uzle končí nejaké slovo, tak pravdepodobnosť výskytu tohto 

slova na základe dát z korpusu. 

Najprv je vytvorený koreň prefixového stromu, v ňom budú začínať 

všetky slová uloţené v strome.  

 

 

Postupne sa do stromu pridávajú jednotlivé slová po znakoch. 

 

  

Obrázok 4 

Koreň 

Vrchol     č 

Obrázok 3 

Koreň 
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Po pridaní celého slova je do vrcholu v ktorom slovo končí pridaná 

pravdepodobnosť výskytu tohto variantu slova. 

 

 
Obrázok 6 

Koreň 

Vrchol     č Vrchol     ţ Vrchol     a 

Vrchol     e 

Vrchol     s 

Vrchol     k 

Vrchol     š 

Vrchol     k 

Vrchol     a 

1146 

Vrchol     á 

8695 

Vrchol     a 

157 

Obrázok 5 

Koreň 

Vrchol     č 

Vrchol     e 

Vrchol     s 

Vrchol     k 

Vrchol     a 

1146 
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Aplikácia Slovník tieţ umoţňuje uţívateľovi obmedziť veľkosť výsledného 

Mobilného slovníku, preto je pri pridávaní slov do Mobilného slovníku 

kontrolovaná jeho aktuálna veľkosť. Pokiaľ Mobilný slovník dosiahne veľkosť 

zadanú uţívateľom, zastaví sa pridávanie nových slov. Z tohto dôvodu je 

Hlavný slovník zoradený podľa absolútnej frekvencie slov bez diakritiky, aby 

sa slová ktoré sú najčastejšie pouţívané dostali do slovníku na úkor menej 

frekventovaných slov. 

Po ukončení pridávania slov do mobilného slovníku je moţne mobilný 

slovník uloţiť na pevný disk vo formáte pre JavaME. 

2.6. Problémy pri prenose dát na mobilné zariadenia 

 

Pri prenose dát t.j.  Mobilného slovníku na mobilné zariadenia sa vyskytol 

jeden nepríjemný problém. A to problém so zvolením vhodného kódovania pre 

súbor v ktorom je mobilný slovník uloţený.  

Ideálne by bolo zvoliť niektoré z nových kódovaní (ISO 8859-2, 

Cp1250, UTF), ktoré podporujú národné abecedy, predovšetkým českú a 

slovenskú. Podľa špecifikácie CLDC 1.1 (pozri [1]) je však v Java ME 

zaručená podpora len niektorých kódovaní. Konkrétne ASCII, Cp1552, ISO 

8859-1, UTF-8 a UTF-16. ASCII, Cp1552 a ISO 8859-1 neobsahujú všetky 

potrebné znaky českej ani slovenskej národnej abecedy, preto nie sú vhodné. 

UTF-16 je zbytočne veľké. Ako ideálne sa zdá pouţitie UTF-8, ale je s ním 

jeden zásadný problém. UTF-8 pouţíva na kódovanie znakov s diakritikou dva 

byty namiesto jedného ako napríklad ISO 8859-2. Tu je problém jednak pri 

ukladaní slovníku do súboru, pretoţe jeho veľkosť je mierne väčšia. Nárast 

veľkosti súboru slovníku síce nie je dramatický, ale určite nie je zanedbateľný. 

Napríklad pri Mobilnom slovníku trojíc je nárast veľkosti súboru o 1,7 kB, čo 

je nárast pribliţne o 6%. Druhý problém je pri načítaní slovníku na mobilnom 

zariadení. Na načítanie súboru do operačnej pamäte sa vyuţíva buffer 

o veľkosti 2kB, aby nebola preťaţená operačná pamäť načítaním celého 

súboru a jeho následným spracovaním. Pri pouţití kódovania UTF-8 a bufferu 

na načítanie súboru je problém, práve kvôli pouţitiu dvoch bytov na 

kódovanie písmen s diakritikou. Beţne sa totiţ stáva, ţe na poslednú pozíciu 

bufferu je načítaný len prvý z dvoch bytov kódujúcich písmeno s diakritikou 
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a ten je následne interpretovaný ako úplne iný znak. Tým pádom je následne 

zmenený načítaný obsah slovníku, čo vedie k chybám pri vytváraní 

prefixového stromu. Z týchto dôvodov kódovanie UTF-8 nie je vhodné.  

Je však moţné vyuţiť kombináciu kódovaní ISO 8859-1 a ISO 8859-2. Tieto 

kódovania sa líšia len v niektorých znakoch v rozmedzí hodnôt A0 – FF 

(160 – 255). Práve v tomto rozsahu sú uloţené znaky s diakritikou. Keďţe 

ISO 8859-2 je zamerané na oblasť východnej Európy, kam spadá aj Česká 

a Slovenská republika, má v tomto rozsahu oproti ISO 8859-1 uloţené znaky 

národných abecied krajín z tejto oblasti. Preto je moţné Mobilný slovník na 

stolnom počítači uloţiť v kódovaní ISO 8859-2 a na načítanie dát zo slovníku 

v mobilnom zariadení pouţiť kódovanie ISO 8859-1 s konverznou tabuľkou 

pre znaky s diakritikou. 

Hodnota 

prečítaného znaku 

Príslušný znak 

s diakritikou 

Hodnota 

prečítaného znaku 

Príslušný znak 

s diakritikou 

225 á 243 ó 

228 ä 244 ô 

232 č 224 ŕ 

239 ď 248 ř 

233 é 185 š 

236 ě 187 ť 

237 í 250 ú 

181 ĺ 249 ů 

229 ľ 253 ý 

242 ň 190 ţ 

Tabuľka 5 - Konverzná tabuľka medzi ISO 8859-1 a ISO 8859-2 
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3. Diakritika – aplikácia na doplňovanie diakritiky 

pre mobilné zariadenia 

3.1. Všeobecný popis 

 

Mobilná aplikácia na doplňovanie diakritiky vyuţíva ako zdroj dát pri 

obnovovaní diakritiky Mobilný slovník. Ako je uvedené vyššie, tento slovník 

je tvorený prefixovým stromom, v ktorom sú uloţené heslá a 

pravdepodobnosti ich výskytu na základe dát z národného korpusu. 

Doplňovanie diakritiky do textu prebieha nasledujúcim spôsobom: 

Aplikácia začne postupne prechádzať text v ktorom má byť doplnená 

diakritika. Text je najprv rozdelený na jednotlivé slová čo sú celky oddelené 

bielymi znakmi, alebo interpunkčnými znamienkami. Následne sa začne 

spracúvať prvé slovo. Na nájdenie moţných variantov slova s diakritikou sa 

pri pouţití slovníku s n-ticami pouţije modifikovaný Viterbiho algoritmus. 

Pokiaľ je pouţitý slovník obsahujúci celé slová, nie je nutné pouţiť Viterbiho 

algoritmus, pretoţe takýto slovník obsahuje len unigramy a vyberá sa slovo, 

resp. slová s najväčšou pravdepodobnosťou. 

3.2. Výber variantov hesla z Mobilného slovníku 

 

Na vyhľadanie všetkých variantov doplnenia diakritiky pre heslo (n-ticu, alebo 

celé slovo) bez diakritiky sa pouţíva modifikované prehľadávanie do hĺbky. 

Nejde o klasické prehľadávanie do hĺbky, pretoţe sa neprehľadáva celý strom 

ale iba jeho časť – podstrom. Podstrom je na kaţdej úrovni tvorený len 

vrcholmi, ktoré obsahujú dané písmeno z práve spracovávaného hesla bez 

diakritiky a jeho varianty s diakritikou. Poradie písmena v hesle bez diakritiky 

je totoţné s úrovňou v podstrome. Prejdením jednotlivých vetví podstromu sa 

získajú všetky moţnosti doplnenia diakritiky pre dané heslo, ktoré sú uloţené 

v Mobilnom slovníku.  

Algoritmus Výberu variantu hesla: 

1. načítam slovo bez diakritiky, 

zistím počet jeho písmen = m; 

j = 0, prehľadávaný vrchol = koreň stromu 
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2. vezmem písmeno v slove na pozícii  j +1, kým  j+1≤ m  

ak  j+1>m, tak KONIEC; 

zistím toho syna prehľadaváneho vrchola, ktorý sa zhoduje s daným 

písmenom; 

vyhľadám prípadných ďaľších synov, ktorí odpovedajú danému 

písmenu s diakritikou; 

získam tak vrcholy syn1, syn2, atď...; 

postupne poloţím prehľadávaný vrchol = syn1; syn2; atď, a opakujem 

krok 2; 

 

 

V prefixovom strome uvedenom na obrázku 7 so slovom bez diakritiky 

“ceska“ je postup nasledovný. Vezme sa prvé písmeno slova bez diakritiky, 

v tomto prípade „c“ a začnú sa hľadať potomkovia koreňa prefixového stromu, 

ktorý obsahujú toto písmeno a jeho varianty s diakritikou. V tomto prípade sa 

budú hľadať potomkovia koreňa, ktorí obsahujú „c“, alebo „č“. Pokiaľ je 

nájdený aspoň jeden vhodný potomok, tak sa načíta a pokračuje sa z neho 

Koreň 

Vrchol     č Vrchol     ţ Vrchol     a 

Vrchol     e 

Vrchol     s 

Vrchol     k 

Vrchol     š 

Vrchol     k 

Vrchol     a 

1146 

Vrchol     á 

8695 

Vrchol     a 

157 

Obrázok 7 - Príklad Mobilného slovníku 
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ďalším písmenom v poradí z pôvodného slova bez diakritiky, aţ kým 

neprídem na koniec slova 

Z týchto moţností je následne pomocou modifikovaného Viterbiho algoritmu 

vybrané najlepšie moţné doplnenie diakritiky pre dané slovo.  

Ďalšie moţnosti doplnenia diakritiky pre dané slovo sú zoradené podľa 

pravdepodobnosti ich výskytu.  

Následne aplikácia pokračuje so spracovaním ďalšieho slova v poradí, aţ kým 

nespracuje všetky slová v texte. 

3.3. Viterbiho algoritmus 

 

Pri pouţití n-tíc na doplnenie diakritiky sa musí po zistení jednotlivých 

variantov n-tíc z Mobilného slovníku vybrať postupnosť n-tíc, ktorá tvorí 

najlepšie - najpravdepodobnejšie doplnenie diakritiky pre dané slovo. 

Najjednoduchšie by bolo vybrať vţdy variant n-tice, ktorý má najvyššiu 

pravdepodobnosť. Lenţe pri prekrývajúcich sa n-ticiach má výber variantu 

vplyv na výber variantu nasledujúcej n-tice. Ideálne by bolo preskúmať všetky 

kombinácie všetkých variantov kaţdej n-tice a z týchto kombinácii vybrať tú 

s najväčšou pravdepodobnosťou. Týchto kombinácii ale môţe byť príliš veľa, 

kaţdá n-tica s m variantmi totiţ spôsobí m-násobný nárast počtu kombinácii 

pre dané slovo. Táto skutočnosť by spôsobovala problém s operačnou 

pamäťou aj na beţných počítačoch, takţe na mobilných zariadeniach 

s obmedzenou kapacitou pamäte a výpočtového výkonu je to omnoho 

závaţnejší problém. Z tohto dôvodu je na výber najpravdepodobnejšieho 

doplnenia diakritiky do slovo pouţitý upravený Viterbiho algoritmus. Celý 

tento algoritmus môţe byť interpretovaný ako prehľadávanie grafu, ktorého 

vrcholy sú tvorené stavmi HMM v kaţdom časovom úseku 𝑡, 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

HMM (Hidden Markov Model) – skrytý Markovov model je konečná 

mnoţina stavov, z ktorých kaţdý je spojený s rozdelením pravdepodobnosti. 

Prechody medzi stavmi sa riadia súborom pravdepodobností nazývaným 

„prechodové pravdepodobnosti“.  V konkrétnom stave môţe byť 

vygenerovaný výsledok, alebo pozorovanie na základe príslušného 

pravdepodobnostnáho  rozdelenia. Externý pozorovateľ vidí len výsledok, ale 
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nevidí stav ktorý ho vygeneroval, preto sú stavy tzv. „skryté“ pred 

vonkajškom. 

Definícia HMM: 

N - počet stavov modelu 

M – počet pozorovatelných symbolov v „abecede“ 

Mnoţina prechodových pravdepodobností  A =  𝑎𝑖𝑗   

𝑎𝑖𝑗 = 𝑝 𝑞𝑡+1 = 𝑗|𝑞𝑡 = 𝑖 , 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁 

kde qt značí aktuálny stav. 

Prechodové pravdepodobnosti by mali dodrţať beţné stochastické 

obmedzenia: 

𝑎𝑖𝑗 ≥ 0, 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁  a  𝑎𝑖𝑗 = 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝑁
𝑗=1  

B - rozdelenie pravdepodobnosti v kaţdom stave, 𝐵 =  𝑏𝑗  𝑘   

𝑏𝑗  𝑘 = 𝑝 𝑜𝑡 = 𝑣𝑘 |𝑞𝑡 = 𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑀 

kde vk znamená k-ty pozorovateľný symbol z „abecedy“ a ot je súčastný vector 

p 

Nasledujúce stochastické obmedzenia: 

𝑏𝑗  𝑘 ≥ 0, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑀 a  𝑏𝑗 (𝑘)𝑀
𝑘=1 = 1, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 

𝜋 =  𝜋𝑖  - rozdelenie počiatočného stavu, kde 𝜋𝑖 = 𝑝 𝑞1 = 𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

V mňou pouţitom modely je: 

N – je počet všetkých vrcholov v  grafe všetkých kombinácii jednotlivých n-

tíc; 

M – je počet všetkých moţných n-tíc; 

πi  - sú pravdepodobnosti jednotlivých variantov práve skúmanej n-tice,  

tj. podiel  
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑢

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙 ú𝑡𝑛𝑎  𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑛−𝑡𝑖𝑐𝑒
; 

Uvedieme formálny popis klasického Viterbiho algoritmu (pozri [6]). 

Máme danú postupnosť pozorovaní 𝑂 = 𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝑇  a model 𝜆 = (𝐴, 𝐵, 𝜋). 

Chceme nájsť najpravdepodobnejšiu postupnosť stavov 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑡 . 

Viterbiho algoritmus nájde celú postupnosť stavov, ktorá má najväčšiu 

pravdepodobnosť. Aby sme umoţnili výpočet definujeme pomocnú premennú, 

𝛿𝑡 𝑖 = max
𝑞1 𝑞2… 𝑞𝑡−1

𝑝  𝑞1,𝑞2,… , 𝑞𝑡−1,  𝑞𝑡 = 𝑖, 𝑜1, 𝑜2, … ,𝑜𝑡−1|𝜆  
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ktorá udáva najvyššiu pravdepodobnosť akú môţe mať postupnosť 

čiastočných pozorovaní a postupnosť stavov aţ do 𝑡 = 𝑡, keď aktuálny stav je 

i. 

Je ľahké vypozorovať, ţe platí nasledujúci rekurzivní vzťah. 

𝛿𝑡+1 𝑗 = 𝑏𝑗(𝑜𝑡+1) max1≤𝑖≤𝑁 𝛿𝑡(𝑖)𝑎𝑖𝑗  ,  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 , 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 1                   

kde, 

𝛿1 𝑗 = 𝜋𝑗𝑏𝑗(𝑜1) , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 

Takţe procedúra na nájdenie najpravdepodobnejšej postupnosti stavov začína 

výpočtom 𝛿𝑇(𝑗) , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 pomocou rekurzie , zatiaľ čo si neustále udrţuje 

ukazateľ na „vyhrávajúci stav“ pomocou operácia na hľadanie maxima. 

Nakoniec je nájdený stav 𝑗∗ kde 

𝑗∗ = 𝑎𝑟𝑔 max
1≤𝑗≤𝑁

𝛿𝑇(𝑗) 

a z tohto stavu je postupnosť stavov zpetne vysledovaná podľa ukazateľa 

v kaţdom stave. Tento postup vráti poţadovanú mnoţinu stavov.  

Naša modifikácia Viterbiho algoritmu vyberá z n-tíc k 

najpravdepodobnejších postupností, 𝑘 ∈  2, … , 5 . Počet týchto postupností je 

moţné nastavovať v rámci algoritmu. Vzhľadom na veľký počet kombinácii 

negarantuje vţdy nájdenie najpravdepodobnejšieho doplnenia diakritiky do 

slova, ale v priemernom prípade ho nájde. Taktieţ sledovanie niekoľkých 

postupností (v našom prípade k) zvyšuje šancu na nájdenie 

najpravdepodobnejšej postupnosti n-tíc. Na druhej strane ale s počtom 

prehľadávaných postupností narastá zloţitosť algoritmu. Preto je moţný počet 

vybraných postupností zhora obmedzený na 𝑘 ≤ 5 

V kaţdom kroku sa z viacerých moţností vyberú iba k s najvyššou 

pravdepodobnosťou a ostatné moţnosti zanedbávame. 

Jednotlivé kroky modifikovaného Viterbiho algoritmu: 

1. zvolím 𝑛 ∈  2, … , 5 ; 

  𝑘 ∈  2, … , 5 ; 

načítam celé slovo bez diakritiky. 

2. t=1; 

načítanie prvej n-tice ot bez diakritiky z prehľadaváneho slova; 

získanie moţných variantov Vj s diakritikou pre danú n-ticu z 

Mobilného slovníka a ich pravdepodobností bj ; 
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zoradenie variantov Vj  podľa hodnoty pravdepodobnosti bj zostupne; 

výber prvých k – najpravdepodobnejších variantov; 

posunúť sa v prehľadávanom slove o jeden znak doprava, načítať 

ďalšiu n-ticu a pokiaľ posledný znak n-tice nie je prázdny pokračujem 

krokom 3, inak pokračuj krokom 4. 

3. t=t+1, získanie moţných variantov Vj s diakritikou pre danú n-ticu ot z 

Mobilného slovníka a ich pravdepodobností bj ; 

zoradenie variantov Vj  podľa hodnoty pravdepodobnosti bj zostupne; 

zistenie moţných napojení týchto n-tíc na n-tice vybraté v kroku t-1; 

výpočet pravdepodobností jednotlivých Viterbiho ciest 𝛿𝑡(𝑖) pre 

moţné kombinácie a výber k ciest s najvyššou pravdepodobnosťou; 

posunúť sa v prehľadávanom slove o jeden znak doprava, načítať n-

ticu a pokiaľ posledný znak n-tice nie je prázdny, pokračovať krokom 

3 ak nie, tak prejsť na krok 4. 

4. V tomto kroku je vybraných k moţných slov s doplnenou diakritikou 

a algoritmus končí. 

  

Fungovanie tejto modifikácie Viterbiho algoritmu je ukázané na nasledujúcom 

príklade. 

 

Obrázok 8 - Viterbiho algoritmus, Viterbiho cesta je znázornená zelenou farbou 

Najprv budem uvaţovať klasický Viterbiho algoritmus, ktorý hľadá len jednu 

najpravdepodobnejšiu Viterbiho cestu, t.j. k = 1. Najprv je načítaná prvá n-

tica, v tomto prípade trojica, zo slova v ktorom má byť doplnená diakritika. 

Následne sa získajú z Mobilného slovníka všetky varianty doplnenia diakritiky 

4.

ce[ska]

3.

c[esk]a

2.

[ces]ka

1.

ces

čes česk
česka

česká

češ češk češka
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pre túto trojicu a ich pravdepodobnosti. V tomto prípade sú to varianty „čes“ 

(0,53) a „češ“ (0,41).  Viterbiho algoritmus vyberie moţnosť s najväčšou 

pravdepodobnosťou, teda „čes“ (0,53). Čítacie okienko sa posunie o jeden 

znak a prečíta sa ďalšia trojica – „esk“, zo slovníku sa získajú jej varianty: 

„esk“ (0,9) a „ešk“ (0,08). Vzhľadom na voľbu trojice v predchádzajúcom 

kroku, nie je moţné pouţiť na doplnenie diakritiky všetky varianty trojice 

„esk“. Variant „ešk“ sa totiţ nedá napojiť na trojicu „čes“, preto je v tomto 

kroku moţné pouţiť len variant „esk“. Algoritmus má v teda na výber jediný 

variant, ktorý sa aj pouţije a dostaneme časť slova s doplnenou diakritikou 

„česk“, ktorá ma celkovú pravdepodobnosť rovnú 0,48. Celkovú 

pravdepodobnosť pre slovo s čiastočne doplnenou diakritikou sa získa ako 

súčin pravdepodobností jednotlivých variantov n-tíc ktoré zatiaľ vybral 

Viterbiho algoritmus. V nasledujúcom kroku máme pre trojicu bez diakritiky 

„ska“ tri varianty: „ska“ (0,52), „ská“ (0,39) a „ška“ (0,07). Z nich sa dajú 

napojiť na variant zvolený v predošlom kroku len varianty „ska“ a „ská“. 

Keďţe slovo s diakritikou má po voľbe variantu „ska“ vyššiu celkovú 

pravdepodobnosť (0,25), bude Viterbiho algoritmom vybratý variant „ska“. 

Pretoţe čítacie okienko došlo na koniec slova, algoritmus sa ukončí a vráti 

variant slova s diakritikou ktorý vyhodnotil ako najpravdepodobnejší, t.j. 

česka (pozri obr. 8). 

Na obrázku 9 je uvedený príklad pre k = 2. 
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Algoritmus vybral ako najlepšie varianty slová 1. česka a 2. ceska. 

 

 

n-tica pravdepodobnosť 

esk 0,9087 

ešk 0,0805 

ésk 0,0005 

ěsk 0,0006 

ěšk 0,0096 

 

  

n-tica pravdepodobnosť 

ska 0,5207 

ská 0,3917 

ška 0,0721 

šká 0,0155 

2.
[ces]ka

1.

ces

ces
(0,4065)

čes 
(0,5273)

ceš 
(0,0290)

češ 
(0,0372)

3.
c[esk]a

2.
[ces]ka

1.

ces

ces
esk

(0,3694)

čes
esk

(0,4792)
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Obrázok 9 - modifikovaný Viterbiho algoritmus pre k = 2 

3.4. Popis - JavaME verzia  

 

Ide o verziu aplikácie na doplňovanie diakritiky pre mobilné zariadenia 

s podporou Java ME v konfigurácii CLDC 1.1 a s aplikačným rozhraním 

MIDP 2.0. 

Celá aplikácia Diakritika je obsiahnutá v jednom súbore s príponou .jar. 

Ide  o archív, obsahujúci samotnú aplikáciu a ďalšie súbory, ktoré aplikácia 

potrebuje pre svoj chod. Okrem tohto súboru existuje ešte súbor s rovnakým 

názvom, ale s príponou .jad. Je to malý textový súbor, ktorý obsahuje základne 

informácie o aplikácii. Niektorým mobilným zariadeniam stačí súbor 

s príponou .jar, iné vyţadujú pre inštaláciu obe súbory. Tieto súbory je nutné 

nahrať na mobilné zariadenie, na ktorom sa bude aplikácia pouţívať.  

Keďţe kaţdý výrobca mobilných zariadení pouţíva mierne odlišný spôsob 

inštalácie Java ME aplikácii, nie je moţné poskytnúť podrobný postup na 

inštaláciu aplikácie do mobilného zariadenia. Je ale moţné poskytnúť 

všeobecný návod, ktorý sa na jednotlivých mobilných zariadeniach bude 

odlišovať len v detailoch.  

1. Najprv je nutné nahrať aplikáciu do mobilného zariadenia. To je 

moţné dvoma hlavnými spôsobmi.  

4.
ce[ska]

3.
c[esk]a

2.
[ces]ka

1.

ces

ces esk

ska 
(0,1923)

ská 
(0,1447)

čes esk

ska 
(0,2495)

ská 
(0,1877)
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a. Nahrať aplikáciu do mobilného zariadenia pripojeného 

k počítaču, prípadne k inému mobilnému zariadeniu, na ktorom 

sú uloţené vyššie spomenuté súbory .jar a .jad. V tomto prípade 

sa vyuţije jedno z nasledujúcich pripojení – dátový kábel, 

infračervený port, Bluetooth, Wi-fi. 

b. Druhou moţnosťou je stiahnuť aplikáciu do mobilného 

zariadenia cez pripojenie k internetu, prípadne WAP-u. 

V tomto prípade sa väčšinou najprv stiahne súbor s príponou 

.jad a aţ následne po potvrdení uţívateľa súbor .jar. Niektoré 

zariadenia umoţňujú stiahnuť priamo samotný . jar, bez potreby 

.jad súboru. 

2. Po nahratí aplikácie do mobilného zariadenia sa jej na väčšine 

zariadení automaticky ujme AMS (Application Management Service), 

ktorý uţívateľa prevedie inštalačným procesom. Tento krok je silne 

závislý na výrobcovi mobilného zariadenia a môţe sa líšiť aj v rámci  

rôznych modelov mobilných zariadení od jedného výrobcu. Niektoré 

zariadenia vyţadujú spustenie inštalácie priamo z prostredia AMS. 

3. Po úspešnom nainštalovaní aplikácie je moţné aplikáciu spúšťať 

z prostredia AMS, alebo z menu určeného pre Java aplikácie na danom 

zariadení. 

 Aplikácia obsahuje slovník pribalený priamo v xxx.jar súbore aplikácie, takţe 

slovník je hneď po spustení aplikácie Diakritika na mobilnom zariadení 

nahratý do pamäte a aplikácia je pripravená na pouţívanie. 

3.5. Obsluha JavaME verzie 

 

Po štarte aplikácie sa zobrazí textové pole, do ktorého je moţné zadávať text. 

Ďalej sú prítomne príkazy, ktorých umiestnenie a zobrazený počet je znovu 

silne závislý  od danej platformy. 

Na väčšine mobilných zariadení  je v ľavom dolnom rohu príkaz “EXIT”, 

ktorý zavrie aplikáciu. V pravom dolnom rohu je potom generovaný príkaz 

“Menu”, ktorý následne otvorí menu s ďalšími príkazmi aplikácie. Ďalšie 

príkazy sú: 
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 Info – zobrazí okno so systémovými informáciami o Java prostredí 

zariadenia. Memory Statistics zobrazujú orientačné informácie o 

vyuţití pamäte zariadenia Javou (tieto informácie ale nemusia byť 

veľmi spoľahlivé, najmä údaj Used, ktorý zobrazuje mnoţstvo pouţitej 

pamäte je získaný len ako rozdiel celkovej a voľnej pamäte. Pamäť ale 

môţe byť vyuţívaná viacerými aplikáciami). Default Encoding je 

štandardné kódovanie (väčšinou som sa zatiaľ stretol s ISO8859_1 

MIDP version), ktoré by malo zobraziť informáciu o verzii MIDP 

profilu zariadenia, bohuţiaľ na niektorých platformách má táto 

systémová premenná hodnotu null. 

 Späť do aplikácie sa dá vrátiť pomocou príkazu Back. 

 Load Dictionary – nahrá slovník z jar archívu do pamäte zariadenia. 

Pokiaľ sa počas nahrávania slovníku vyskytne nejaká chyba, malo by 

sa zobraziť okno s varovaním (nanešťastie som zistil, ţe je to taktieţ 

silne závislé na platforme, prípadná chyba sa ale pre istotu vypíše aj do 

textovej oblasti). 

 OK – pokúsi sa doplniť diakritiku do textu v textovej oblasti 

 Select file – Je dostupný len na zariadeniach s knižnicou JSR 75 

Spustí prehliadač súborov, ktorým je moţné prezerať súborový systém 

zariadenia. Po vybratí konkrétneho súboru príkazom Select sa pokúsi 

načítať tento súbor a obsah zobraziť v textovej oblasti. Ukončiť sa dá 

príkazom Back. 
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4. Vyhodnotenie 

4.1. Dosiahnuté výsledky 

 

Úspešnosť doplňovania diakritiky do textu aplikáciou Diakritika bola 

testovaná na  vzorke textov z diakritikou získaných z internetu, prevaţne 

z veľkých internetových portálov. Pouţité texty svojím zameraním patria do 

rôznych tematických okruhov, ako sú odborné texty, publicistické texty 

rôznych zameraní a rozhovor. Pre kaţdý jazyk bolo vybratých sedem textov. 

Pre český jazyk texty v rozsahu 350 aţ 3500 slov a pre slovenský jazyk texty v 

rozsahu 250 aţ 1600 slov. Z týchto textov bola najprv odstránená diakritika, 

ktorú uţ obsahovali. Potom bola do techto textu doplnená diakritika aplikáciou 

Diakritika. Boli postupne pouţité všetky varianty n-tíc, n=2, 3, 4, 5 a celé 

slová. Výsledný text s doplnenou diakritikou sa pre kaţdý súbor uloţil do 

súboru s rovnakým menom, ale s odlišnou koncovkou: .out Potom bol 

porovnaný súbor s pôvodným textom so súborom, v ktorom bol text 

s obnovenou diakritikou (pozri Príloha 1). Pri porovnávaní sa zistil celkový 

počet slov v súbore a počet rozdielnych slov. Za slovo sa v tomto prípade 

povaţuje len postupnosť písmen príslušnej národnej abecedy. Postupnosti 

iných znakov boli chápané ako oddeľovače. Taktieţ postupnosti písmen 

a číslic oddelené oddeľovačmi sa nepovaţovali za plnohodnotné slová 

a aplikácia sa v nich nepokúšala obnoviť diakritiku. 

Počet rozdielnych slov označuje počet slov, v ktorých bola doplnená 

diakritika inak, ako bola v pôvodnom texte. Keďţe predpokladáme, ţe 

v pôvodnom texte bola diakritika uvedená správne, tieto „iné“ slová boli 

označené ako nesprávne. Z celkového počtu slov v súbore a z počtu správne, 

resp. nesprávne doplnených slov je vypočítaná úspešnosť doplnenia diakritiky 

do textu aplikáciou (pozri Tabuľka 6 a Tabuľka 7). 

Z tabuliek je vidieť, ţe úspešnosť doplnenia diakritiky do textu rastie s dĺţkou 

n-tíc. Najvýraznejšie je zlepšenie pri postupnom prechode od dvojíc, cez 

trojice aţ k štvoriciam písmen. Pri testovaní českých textov boli štvorice 

v niektorých prípadoch dokonca najúspešnejšie. Naopak pätice a v niektorých 

prípadoch aj celé slová mali v českých textoch mierne horšie výsledky. 

V slovenských textoch bol trend vyššej úspešnosti s narastajúcou dĺţkou n-tíc 
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zachovaný, hoci aj tu sa objavilo pár výnimiek. Všeobecne sa dá povedať, ţe 

po štvoriciach, ak uţ zlepšenie nastalo, tak nebolo nijak výrazné. Naopak 

nárast veľkosti Mobilných slovníkov je pri pouţití n-tíc, n>4 uţ značný (pozri 

Tabuľka 4). Ak vezmeme do úvahy komprommis medzi úspešnosťou 

doplnenia diakritiky a veľkosťou Mobilného slovníka, tak najlepšie sa javia 

štvorice a prípadne trojice. 

Tabuľka 6 - Úspešnosť doplnenia diakritiky do českého textu 

CZ
# slov dvojice trojice štvorice pätice celé slová CZACCENT

text1 444 185 131 113 128 131 29

text2 1148 467 381 315 330 307 55

text3 347 159 120 101 117 111 12

text4 662 265 208 153 161 152 25

text5 356 147 108 93 100 102 14

text6 3557 1281 887 631 801 785 137

text7 1987 790 605 454 468 478 86

CZ
dvojice trojice štvorice pätice celé slová CZACCENT

text1 0,416667 0,295045 0,254505 0,288288 0,295045 0,065315

text2 0,406794 0,331882 0,27439 0,287456 0,267422 0,047909

text3 0,458213 0,345821 0,291066 0,337176 0,319885 0,034582

text4 0,400302 0,314199 0,231118 0,243202 0,229607 0,037764

text5 0,412921 0,303371 0,261236 0,280899 0,286517 0,039326

text6 0,360135 0,249367 0,177397 0,22519 0,220692 0,038516

text7 0,397584 0,304479 0,228485 0,235531 0,240564 0,043281

CZ
dvojice trojice štvorice pätice celé slová CZACCENT

text1 0,583333 0,704955 0,745495 0,711712 0,704955 0,934685

text2 0,593206 0,668118 0,72561 0,712544 0,732578 0,952091

text3 0,541787 0,654179 0,708934 0,662824 0,680115 0,965418

text4 0,599698 0,685801 0,768882 0,756798 0,770393 0,962236

text5 0,587079 0,696629 0,738764 0,719101 0,713483 0,960674

text6 0,639865 0,750633 0,822603 0,77481 0,779308 0,961484

text7 0,602416 0,695521 0,771515 0,764469 0,759436 0,956719

AVG 0,59248 0,69369 0,75454 0,72889 0,73432 0,95619

percentuálna úspešnosť

# chýb

percentuálna chybovosť
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Tabuľka 7 - Úspešnosť doplnenia diakritiky do slovenského textu 

SK
# slov dvojice trojice štvorice pätice celé slová

text1 1630 694 511 268 204 181

text2 291 107 77 39 44 42

text3 378 168 129 79 76 66

text4 725 268 172 108 98 105

text5 905 352 276 141 154 186

text6 595 253 178 122 106 120

text7 1283 472 284 171 150 148

SK
dvojice trojice štvorice pätice celé slová

text1 0,425767 0,313497 0,164417 0,125153 0,111043

text2 0,367698 0,264605 0,134021 0,151203 0,14433

text3 0,444444 0,34127 0,208995 0,201058 0,174603

text4 0,369655 0,237241 0,148966 0,135172 0,144828

text5 0,38895 0,304972 0,155801 0,170166 0,205525

text6 0,42521 0,29916 0,205042 0,178151 0,201681

text7 0,367888 0,221356 0,133281 0,116913 0,115355

SK
dvojice trojice štvorice pätice celé slová

text1 0,574233 0,686503 0,835583 0,874847 0,888957

text2 0,632302 0,735395 0,865979 0,848797 0,85567

text3 0,555556 0,65873 0,791005 0,798942 0,825397

text4 0,630345 0,762759 0,851034 0,864828 0,855172

text5 0,61105 0,695028 0,844199 0,829834 0,794475

text6 0,57479 0,70084 0,794958 0,821849 0,798319

text7 0,632112 0,778644 0,866719 0,883087 0,884645

AVG 0,60148 0,71684 0,83564 0,84603 0,84323

# chýb

percentuálna chybovosť

percentuálna úspešnosť
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5. Záver 

5.1. Porovnanie s inými aplikáciami 

 

Aplikáciu nie je moţné porovnať s obdobnými aplikáciami, pretoţe zatiaľ 

neexistuje ţiadna iná aplikácia na doplňovanie diakritiky do textu pre mobilné 

zariadenia. Aplikáciu je však moţné aspoň čiastočne porovnať s aplikáciami 

na doplňovanie diakritiky pre stolné počítače prípadne s webovými 

aplikáciami. Pri tomto porovnaní je ale nutné uvedomiť si zásadný rozdiel 

medzi touto aplikáciou a ostatnými. Ostatné aplikácie pre web a stolný počítač 

majú k dispozícii omnoho väčšie systémové prostriedky – výkonnejšie CPU, 

rádovo väčšia kapacitu operačnej pamäte a neporovnateľne väčšiu diskovú 

kapacitu. Z tohto dôvodu, tieto aplikácie môţu pouţívať ohromné slovníky, 

niektoré rádovo aţ v GB. Tieto slovníky sú navyše tvorené bigramami, 

prípadne aţ trigramami slov. Takţe dopĺňajú diakritiku do textu aj na základe 

istého kontextu, čo je určite prínosom v presnosti doplnenia diakritiky do 

konkrétnych slov. 

Aplikácia Diakritika pouţíva na doplnenie diakritiky do textu slovník 

o veľkosti desiatok, maximálne  stoviek kB. To je rádovo dvakrát menšia 

veľkosť slovníku. Navyše, z dôvodu úspory kapacity, nie je moţné, aby 

aplikácia Diakritika vyuţívala na doplňovanie aj kontext v ktorom je dané 

slovo pouţité. Na to by bol potrebný minimálne slovník bigramov a ten by bol 

kapacitne príliš náročný. 

Na českom internete je najviac odkazov na webovú aplikáciu CZACCENT 

(pozri [4]), vyvinutú Centrem zpracování přirozeného jazyka na Fakulte 

Informatiky Masarykovej univerzity. Z tohto dôvodu som sa rozhodol pouţiť 

výstup z tejto aplikácie na porovnanie úspešnosti doplňovania diakritiky 

s mojou aplikáciou. Porovnanie úspešnosti doplnenia diakritiky do českého 

textu aplikáciou Diakritika a aplikáciou CZACCENT je uvedené v tabuľke 

číslo 6. 
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5.2. Možné zlepšenia 

 

Zvýšiť úspešnosť doplňovania diakritiky do textu na mobilných zariadeniach 

by bolo moţné pouţitím špecifických korpusových dát. Ideálne by bolo pokiaľ 

by existoval korpus SMS správ, pretoţe uţívatelia v nich pouţívajú špecifickú 

slovnú zásobu. Slovná zásoba pouţívaná v SMS správach sa najviac blíţi 

slovnej zásobe hovorovej reči, preto by sa ešte dalo uvaţovať o vyuţití 

korpusov hovorenej češtiny a slovenčiny.  

Java ME v dnešnej dobe nanešťastie neumoţňuje prístup k SMS správam na 

mobilných zariadeniach. Podľa dostupných informácii je to bezpečnostné 

opatrenie výrobcov mobilných zariadení. Postupne sa ale objavujú prídavné 

balíčky, ktoré do značnej miery rozširujú a zlepšujú moţnosti Java ME. Preto 

je moţné, ţe v budúcnosti bude umoţnený prístup k SMS správam aj 

z prostredia Java ME. Ak sa tak ale nestane, je tu ešte ďalšia moţnosť, a to 

stále masívnejšie rozširovanie tzv. smartphonov, ktoré pouţívajú dokonalejšie 

operačné systémy neţ beţné mobilné zariadenia. Ide predovšetkým 

o zariadenia so systémom Simbian, Windows Mobile a v poslednom čase 

k nim pribudli dva nové systémy – Android od Google a iPhone OS od Apple. 

Kaţdý z týchto systémov poskytuje vývojové prostredie, ktoré umoţňuje 

vytváranie aplikácii pre daný systém a moţnosti sú tu často väčšie ako 

v prípade Java ME. Jedna z veľkých nevýhod týchto systémov je ale v tom, ţe 

oproti Java ME musí byť aplikácia napísaná zvlášť pre kaţdý z týchto 

systémov a nie je tak medzi jednotlivými systémami prenosná. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

 

AMS  - Application Management Service 

ASCII  - American Standard Code for Information Interchange - 

americký štandardný   kód pre výmenu informácií 

Bluetooth  - bezdrôtová komunikačná technológia 

CLCD - Connected Limited Device Configuration – sada rozhraní 

preprogramovanie aplikácií pre zariadenia s obmedzenou 

kapacitou pamäte, výpočtového výkonu, grafiky (mobilné 

telefóny, PDA, pagery) 

CPU  - Central Processing Unit – centrálna procesorová jednotka, 

hlavný procesor  počítača 

ČNK  - Český národní korpus 

DAWG  - Directed Acyclic Word Graph – orientovaný acyklický graf 

slov 

GB  - gigabyte, jednotka pre kvantifikáciu veľkosti pamäte 

počítača alebo úloţiska dát 

Java - objektovo orientovaný programovací jazyk 

JSR  - Java Specification Requests 

kB  - kilobyte, jednotka pre kvantifikáciu veľkosti pamäte 

počítača alebo úloţiska dát 

MB  - megabyte, jednotka pre kvantifikáciu veľkosti pamäte 

počítača alebo úloţiska dát 

MIDP - Mobile Information Device Profile – aplikačné rozhranie pre 

spoluprácus mobilnými telefónmi a pagermi 

PDA  - Personal Digital Assistant – vreckový počítač 

SMS  - Short Message Service – krátka textová správa 

SNK - Slovenský národný korpus 

ÚČNK  - Ústav Českého národního korpusu 

UTF–16  - 16 bitový Unicode Transformačný Formát 

UTF-8  - 8 bitový Unicode Transformačný Formát 

WAP  - Wireless Application Protocol je aplikačný protokol pre 

bezdrôtové  zariadenia 

WiFi  - Wireless Fidelity - sada štandardov pre bezdrôtové lokálne 

siete, bezdrôtová technológia prenosu dát 
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Príloha 1 – ukážka doplnenia diakritiky do českého 

textu 

Pôvodný text 

 

Další černý den na burzách: akcie padají v Praze i na Wall Streetu 

 

Přes trhy se ţene další vlna propadů. Spouštěcím momentem byla zpráva, ţe 

španělská centrální banka musela převzít menší spořitelnu CajaSur. Obavy o 

zdraví bank v Evropě plus nepokoje na Korejském poloostrově poslaly do 

červených čísel akcie v New Yorku i v Praze. Investoři se obávají propadu 

světového hospodářství. 

 

Hlavní index Dow Jones, který se odvíjí od ceny třiceti nejvýznamnějších 

amerických společností, spadl necelou půlhodinu po začátku obchodování pod 

psychologicky důleţitou hranici 10 tisíc bodů. Americké akcie oslabují uţ 

druhý den. 

 

Propady se nevyhnuly ani praţské burze, jejíţ hlavní index PX dnes ztratil 

5,15 procenta. Poprvé od února tak oslabil pod hranici 1 100 bodů. Padaly 

hlavně akcie bank, energetické společnosti ČEZ a těţební NWR, vyplývá z 

údajů burzy. 

 

Text po doplnení diakritiky – slovník štvoríc 

 

dalsi černý den na burzach: akcie padají v praze i na wall streetu 

 

přes trhy se ţené dalsi vlna propadu. spoustecim momentem byla zpráva, ţe 

španelská centrální banka musela prevzit menší spořitelnu cajasur. obavy o 

zdravi bank v evropě plus nepokoje na korejském poloostrove poslaly do 

cervenych čísel akcie v new yorku i v praze. investori se obávají propadu 

svetového hospodářství. 

 

hlavni index dow jones, který se odviji od ceny třiceti nejvýznamnejších 

americkych společnosti, spadl necelou pulhodinu po začátku obchodování pod 

psychologický dulezitou hranici 10 tisíc bodu. americké akcie oslabují uţ 

druhý den. 

 

propady se nevyhnulý ani praţské burze, jejiz hlavni index px dnes ztrátil 5,15 

procenta. poprve od února tak oslabil pod hranici 1 100 bodu. padaly hlavne 

akcie bank, energetické společnosti čez a tezební nwr, vyplyva z údaju burzy. 
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Príloha 2 – ukážka doplnenia diakritiky do 

slovenského textu 

Pôvodný text 

 

V Montreale chcú udrţať Haláka i Pricea 

 

Vynikajúce výkony slovenského hokejového gólmana Jaroslava Haláka v 

bránke Montrealu, vďaka ktorým "Habs" vyradili v play-off dvoch veľkých 

favoritov na zisk Stanleyho pohára - Ovečkinov Washington a Crosbyho 

Pittsburgh, fanúšikov síce potešili, no vedeniu klubu narobili na čele vrásky.  

 

Dvadsaťpäťročnému brankárovi sa totiţ po sezóne skončí zmluva a stane sa 

obmedzeným voľným hráčom. Úplne rovnako je na tom aj Halákov konkurent 

v bránke 22-ročný Carey Price. Navyše sa neobmedzeným voľným hráčom 

stane aj jedna z opôr ofenzívy český útočník Tomáš Plekanec. 

 

"Máme radi náš tím aj cestu, ktorá nás spojila a zjednotila. Minulé leto sme 

vymenili polovicu druţstva a to nemôţeme robiť kaţdý rok. Máme dobré 

základné jadro tímu. Chceme pokračovať v tom, čo sme začali budovať v tejto 

sezóne," skonštatoval pre tsn.ca generálny manaţér Montrealu Pierre Gauthier. 

No tieto slová sa ľahšie hovoria, ako naplnia. 

Text po doplnení diakritiky – slovník štvoríc 

 

v montreale chcú udrzat halaka i pricea 

 

vynikajúce výkony slovenského hokejového gólmana jaroslava halaka v 

branke montrealu, vďaka ktorým "habs" vyradili v play-off dvoch velkych 

favoritov na získ stanleyho pohára - ovečkinov washington a crosbyho 

pittsburgh, fanusíkov šice potešili, no vedeniu klubu nárobili na celé vrásky.  

 

dvadsatpatrocnemu brankárovi sa totiţ po sezóne skonči zmluva a stane sa 

obmedzeným volným hráčom. úplne rovnako je na tom aj halakov konkurent v 

branke 22-rocny carey price. navýše sa neobmedzeným volným hráčom stane 

aj jedna z opor ofenzívy český utočník tomáš plekanec. 

 

"máme radi nás tím aj cestu, ktorá nás spojila a zjednotila. minulé leto sme 

vymenili polovicu druzstva a to nemoţeme robiť kaţdý rok. máme dobre 

základne jadro tímu. chceme pokracovať v tom, čo sme začali budovať v tejto 

sezóne," skonštatoval pre tsn.ca generálny manazer montrealu pierre gauthier. 

no tieto slova sa lahsie hovoria, ako naplnia. 


