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Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat morfologické disambiguaci textu. 

Tato úloha má své opodstatnění především v oblasti překladu přirozených jazyků, kde slouží 

k předzpracování textu určeného k přeložení tak, aby z něj byly odstraněny nejednoznačnosti 

ve slovních druzích a dalších morfologických kategoriích, které by v dalších fázích překladu 

působily problémy anebo neúnosně zvyšovaly jeho časovou náročnost. Zvolila jsem 

statistický přístup k tomuto problému, který je v porovnání s dalšími možnými metodami 

rychlejší, univerzálnější a je schopen vždy jednoznačně určit kategorii slova. Svoji aplikaci 

KDTagger, kterou jsem vytvořila v rámci této bakalářské práce, jsem založila na teorii 

skrytých Markovských modelů. Mým cílem bylo vytvořit takový program, který by byl 

univerzální co do operačního systému i způsobu ovládání a umožňoval zároveň nastavení 

všech důležitých lingvistických parametrů pro odborníky i komfortní použití pro laiky. 

Součástí mé práce byla rozsáhlá testování vytvořené aplikace, které jsem prováděla 

na českých novinových textech z Pražského závislostního korpusu verze 2.0. Aplikace je 

ovšem bez sebemenší změny použitelná i na libovolný jiný přirozený jazyk. 
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Abstract: In my bachelor thesis I decided to focus on disambiguation of Czech morphology. 

This task is important in particular in the area of natural language translation, where it takes 

part in preprocessing the text intended for translation in order to eliminate ambiguity in part 

of speech and other morphological cathegories. This ambiguity would cause problems 

in subsequent phases of translation or unacceptable growth of translation’s time demands. I 

chose statistical approach to this problem, which is in comparison with other possible 

methods faster, more universal and able to select word cathegory in all cases. I founded my 

aplication KDTagger, which I created within the framework of this bachelor thesis, on the 

theory of Hidden Markov Models. My aim was to create such a program, which would be 

universal in operating system and the way of use. KDTagger allows the experts to adjust 

every important linguistic parameter while preserving comfort use for begginers. My work 

also includes extensive testings of the program KDTagger, which I performed on the Czech 

newspaper texts from Prague Dependency Treebank version 2.0. The program can be 

however applied on arbitrary natural language without not even the smallest change. 
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Kapitola 1 

Úvod 

V této kapitole se nejprve zmíním o důvodech vzniku této práce a požadavcích kladených 

na program KDTagger, který jsem v rámci této práce vytvořila. Krátce také nastíním další 

možnosti využití tohoto nástroje. Kapitolu ukončím částí věnovanou obdobným projektům a 

pracím. 

1.1 Motivace 

V současném světě je jedním z nejmocnějších nástrojů informace. Především rozvoj Internetu 

způsobil, že získání obrovského množství textových dat z nejrůznějších míst na Zemi je dnes 

stále rychlejší a snazší. S rostoucím objemem dosažitelných informací ovšem vzrůstá i 

náročnost orientace v nich, což přináší nutnost efektivního zacházení s texty. Vývojem 

nástrojů a aplikací pro automatické třídění, kategorizaci, vyhledávání, překlad a správu 

textových informací se dnes zabývají celé programátorské týmy, protože jde často o poměrně 

rozsáhlé a komplexní oblasti. 

Pro řešení většiny z těchto problémů by bylo přínosem, kdyby počítače dokázaly pochopit 

obsah textu, který zpracovávají. Protože se ale v současné době zdá, že tento úkol je dosti 

složitý, zaměřuje se výzkum především na menší ucelené kroky na cestě k tomuto cíli. Ve své 

bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat jednomu z těchto mezikroků - morfologické 

disambiguaci textu. Jde o úlohu, která má své opodstatnění především v oblasti překladu 

přirozených jazyků, kde slouží k předzpracování textu určeného k přeložení tak, aby z něj 

byly odstraněny nejednoznačnosti ve slovních druzích a dalších morfologických kategoriích, 

které by v dalších fázích překladu působily problémy anebo neúnosně zvyšovaly jeho časovou 

náročnost. 

K morfologické disambiguaci textu existují dva základní přístupy – pravidlový a statistický. 

Zvolila jsem statistický přístup, který je oproti pravidlovému přístupu rychlejší, univerzálnější 

a je schopen určit jednoznačně kategorii slova vždy, ačkoli někdy za cenu nižší přesnosti. 

Svoji aplikaci KDTagger, kterou jsem vytvořila v rámci této bakalářské práce, jsem založila 

na teorii skrytých Markovských modelů, která je v současné době poměrně rozsáhlá, dobře 

zpracovaná a poskytuje výborné výsledky. Mým cílem bylo vytvořit takový program, který by 

byl univerzální co do operačního systému i způsobu ovládání a umožňoval zároveň nastavení 

všech důležitých lingvistických parametrů pro odborníky i jednoduché použití pro laiky.  

Výsledky morfologické disambiguace velmi závisí na typu jazyka, na který je aplikována. 

Zatímco pro jazyky s pevným slovosledem a málo rozvinutým ohýbáním slov byly dosaženy 

velmi přesvědčivé výsledky, pro flexivní jazyky s volným slovosledem, jako je čeština, 

s kterou jsem pracovala, je situace mnohem obtížnější a je nutné očekávat o něco nižší 

přesnost. Součástí mé práce byla rozsáhlá testování vytvořené aplikace, které jsem prováděla 

na českých novinových textech z Pražského závislostního korpusu verze 2.0 [1]. Aplikace je 

ovšem bez sebemenší změny použitelná i na libovolný jiný přirozený jazyk. 
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1.2 Požadavky na program KDTagger 

Na začátku tohoto projektu stál požadavek na vytvoření nástroje pro morfologickou 

disambiguaci češtiny, který by mohl být využíván pro data z Pražského závislostního korpusu 

vytvořeného v Ústavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) a jeho Centru počítačové 

lingvistiky. Jako základní formát dat byl zvolen formát CSTS ("Czech sentence tree 

structure") [1], používaný v tomto korpusu. 

Na ÚFALu už program tohoto typu existoval, ale jeho implementace byla zcela závislá 

na prostředí operačního systému Unix. Proto jsem KDTagger od začátku zamýšlela vytvořit 

tak, aby odstraňoval toto omezení a byl nezávislý na operačním systému v největší možné 

míře. Aplikaci jsem vyvíjela v programovacím jazyku C++ a používala jsem výhradně 

standardní knihovny. Existují dvě její verze – pro Windows a pro Linux. Ani jedna z verzí 

nevyžaduje instalaci a obě mohou běžet z libovolného adresáře.  

Verzi pro Linux jsem vytvořila s ohledem na maximální přenositelnost a rychlost 

bez grafického uživatelského rozhraní a je tedy ovladatelná pouze pomocí argumentů 

příkazové řádky anebo konfiguračního souboru. Verze byla zkompilována a otestována 

na operačním systému Slackware Linux, ale je použitelná na každém systému Linux. 

Případný transfer pod libovolný standardní Unix je velmi snadný, protože verze obsahuje 

pouze standardní Unixová systémová volání.  

Verzi pro Windows jsem co do ovládání a vzhledu přizpůsobila potřebám a požadavkům 

většinových uživatelů Windows a vytvořila jsem k ní grafické uživatelské rozhraní 

poskytující komfort i méně zkušeným uživatelům. Verze zároveň umožňuje ovládání 

z příkazové řádky. Verze pro Windows je z uživatelského hlediska podrobně popsána 

v příloze B. Tato verze je kvůli grafickému rozhraní přenositelná pouze v rámci operačních 

systémů Microsoft Windows. 

Dalšími požadavky na program byla možnost nastavení parametrů pravděpodobnostního 

modelu – vyhlazovacích konstant, způsobu práce s neznámými slovy a dalších (viz kapitola 2 

a příloha B) a možnost načítání množiny povolených značek pro každé slovo zvlášť, které je 

využitelné např. při případném použití programu v sériovém zapojení s pravidlovým 

systémem obdobném hybridnímu systému popsaném v [2]. 

Kvůli možnosti použití programu KDTagger i na data, která nejsou ve formátu CSTS, 

program umožňuje zároveň zpracování dat v tzv. jednoduchém formátu (popsaném v kapitole 

8 přílohy B) včetně ohodnocování běžných textových souborů morfologickými značkami.  

1.3 Další možnosti využití 

Ačkoli se v této práci věnuji poměrně úzké oblasti značkování českého textu morfologickými 

značkami, program KDTagger je natolik univerzální, že nic nebrání jeho použití pro jiné 

roviny anotace nebo jiné přirozené jazyky, dokonce i velmi odlišné od češtiny.  

V obecnější rovině lze KDTagger použít na libovolná paralelní data. Značkování může být 

použito i pro extrakci informací z dlouhých textů, pro automatické zodpovídání dotazů nebo 

mělké parsování textu. Z praktičtěji orientovaných aplikací by bylo možné realizovat 
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např. doplňování diakritiky do textu, kdy slovu bez diakritických znamének by byla přiřazena 

značka – odpovídající slovo s diakritikou. 

Kapitola 2 

Teorie 

V této kapitole bych chtěla shrnout teoretické základy, na kterých jsem postavila svoji 

aplikaci KDTagger. Nejprve uvedu krátkou podkapitolu o zásadním předpokladu fungování 

teorie Markovských modelů, kterým je Bayesův vzorec. Poté se budu věnovat teorii 

Markovských modelů a otázkám souvisejícím s jejich přizpůsobením pro účely morfologické 

disambiguace. Kapitolu zakončím popisem implementace Markovských modelů v mém 

programu a použitého pravděpodobnostního modelu. 

2.1 Bayesův vzorec 

Bayesův vzorec je jedním ze základních pilířů, o které se program KDTagger opírá. Jde 

o jeden z nejpoužívanějších vzorců statistiky vůbec. Dovoluje zaměnit pořadí závislosti mezi 

libovolnými náhodnými jevy A, B, neboli spočítat P(B|A) pomocí P(A|B), což může být velmi 

výhodné, pokud určení P(B|A) je z nějakého důvodu obtížné [3, str. 43]. Tento vzorec zní  

 (2.1) 

a je důsledkem definice podmíněné pravděpodobnosti. Použití tohoto vzorce pro výpočet 

pravděpodobnosti určitého označkování pevně dané věty (vzorec 2.25) bude vysvětleno 

v podkapitole 2.3. 

2.2 Obecné Markovské modely 

Statistické zpracování přirozeného jazyka je z velké části založeno na statistické inferenci 

(neboli odvozování). Příkladem statistické inference je snaha odhadnout následující značku 

na základě znalosti předchozích značek. Tento problém lze matematicky zformulovat jako 

snahu maximalizovat přes všechny možné značky tn pravděpodobnost P(tn|t1, ...tn-1), že n-tým 

členem posloupnosti značek věty je značka tn, pokud předchozími členy posloupnosti jsou 

značky t1, ...tn-1. Značka tn s maximální hodnotou této pravděpodobnosti zřejmě bude 

nejvhodnějším kandidátem na příští značku. Posloupnost značek t1, ...tn-1 se obvykle nazývá 

historie. 

Pro praktické vyřešení této úlohy není možné pracovat s každou možnou historií zvlášť, neboť 

jich je nekonečně mnoho. Je třeba nalézt vhodnou metodu sdružování podobných historií. 

Jednou z nich je tzv. Markovský předpoklad, který uvažuje pouze posledních N-1 značek a 

tím omezuje délku historie na určité pevné číslo N-1. Takový model se pak nazývá 

Markovský model (N-1)-tého řádu nebo také N-gramový model, kde N-tou značkou je značka, 

kterou predikujeme [3, str. 191-194].  

Na první pohled se může zdát, že výhodné jsou především vyšší hodnoty N. Vyšší hodnoty 

ovšem přinášejí exponenciální nárůst časové i prostorové složitosti a navíc problém řídkých 
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dat. Problém řídkých dat je způsoben tím, že pro vyšší N počet různých historií řádově 

převyšuje velikost dostupných trénovacích dat a v důsledku toho pro velké množství historií 

neexistuje v trénovacích datech žádný zástupce, což působí nesnáze při odhadování 

pravděpodobnosti těchto historií. Problémem je pak především rozlišit, která historie je 

skutečně v daném jazyku nemožná a která se jen nevyskytovala v trénovacích datech. Proto se 

v praxi používají dosti nízká N. Pro počet značek 4000 (přibližně tolik má Pražský závislostní 

korpus, s kterým jsem pracovala) shrnuje počty různých historií pro různá N tabulka 2.1. Je 

dobré si uvědomit, že velikosti korpusů se běžně pohybují řádově v milionech slov. 

N Model Počet různých historií 

2 bigram 4000
2
 = 16.10

6 

3 trigram 4000
3
 = 64.10

9
 

4 kvadrigram 4000
4
 = 256.10

12
 

          Tabulka 2.1: Nárůst velikosti modelu 

Jakýkoli Markovský model bohužel nemodeluje realitu bezchybně. Předně se opírá 

opředpoklad, že na základě chování v minulosti lze odhadnout budoucnost, jehož splnění je 

problematické z několika důvodů. Jedním z nich je výše zmíněná nutnost omezit historii 

na její poměrně krátký poslední úsek, která způsobí, že nelze postihnout některé větné 

konstrukce především u jazyků s volným slovosledem, kde slova mající mezi sebou určitou 

vazbu mohou být od sebe i velmi vzdálena (problém je především s tzv. neprojektivními 

konstrukcemi). Další potíže působí fakt, že i věty začínající zcela stejně mohou končit velmi 

různě a je tedy už z principu obtížné určit vždy správné pokračování posloupnosti značek. 

Přes tyto obtíže systémy založené na Markovských modelech jsou schopny poskytovat velmi 

dobré výsledky a jsou považovány za jednu z nejlepších aproximací svého druhu.  

V následujících odstavcích se zaměřím na formalizaci Markovských modelů, jak je popsána 

v [3, str. 317-340]. Nechť X = (X1, X2, …, XD) je posloupnost náhodných veličin nabývajících 

hodnot z konečné množiny T = {t
1
, t

2
, ..., t

N
}, kterou nazýváme stavovým prostorem. 

Předpokládejme, že náhodné veličiny posloupnosti X nejsou nezávislé, ale že každá náhodná 

veličina Xi závisí na hodnotách náhodných veličin X1, X2, …, Xi-1. Přijměme dále Markovský 

předpoklad a předpokládejme, že platí následující podmínky: 

omezený horizont –    t

k

tt

k

t XtXPXXXtXP |,...,,| 1211    (2.2) 

invariance vůči času –    121 || XtXPXtXP k

t

k

t   (2.3) 

Potom řekneme, že X je Markovský model nebo také Markovský řetězec. Tento model lze 

popsat přechodovou maticí A definovanou následujícím předpisem: 

 (2.4) 

Platí, že jiaij ,,0   a ia
N

j

ij 


,1
1

. (2.5) 

 it

j

tij tXtXPa   |1
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K popisu modelu je dále nutné specifikovat vektor Π popisující pravděpodobnosti 

počátečních stavů Markovského modelu: 

 (2.6) 

Platí, že 1
1




N

i

i .  (2.7) 

Tento vektor může být vynechán, pokud zvolíme speciální počáteční stav t
0
, ve kterém bude 

začínat každý Markovský řetězec, a přidáme přechody z tohoto stavu do matice A takto: 

 (2.8) 

Je zřejmé, že bigramový model popsaný v úvodu této kapitoly je skutečně Markovským 

modelem, protože uvažuje pouze historii délky jedna. Markovskými modely jsou však i ty N-

gramy, které pracují s delší (konečnou) historií, ačkoli by se mohlo zdát, že porušují 

podmínku (2.2). Delší historii však lze zakódovat do stavů, které jsou pak pro N-gram tvořeny 

(N-1)-ticemi. Při takovémto zakódování pak zřejmě podmínka (2.2) platí, ale je nutné počítat 

s exponenciálním nárůstem velikosti stavového prostoru T. 

Tento formalismus není jediný možný pro popis Markovských modelů, dalším je například 

popis pomocí nedeterministických konečných automatů, kdy stavový prostor automatu 

odpovídá množině T a přechody mezi těmito stavy a jejich pravděpodobnosti popisuje matice 

A. Tímto formalismem se zde nebudu dále podrobněji zabývat, použiji ho ale k vysvětlení 

rozdílu mezi následujícími dvěma druhy Markovských modelů - tzv. viditelnými 

Markovskými modely (Visible Markov Model, VMM) a tzv. skrytými Markovskými modely 

(Hidden Markov Model, HMM). U viditelných Markovských modelů lze přímo pozorovat, 

v jakém stavu se automat právě nachází, protože výstupem automatu je přímo posloupnost 

stavů, kterými automat prošel, nebo nějaká prostá deterministická transformace těchto stavů. 

U skrytých Markovských modelů nelze pozorovat posloupnost stavů, kterými automat 

prochází, protože výstup stavu je nedeterministický a v každém stavu automatu existuje 

několik různých výstupů automatu, které nastanou s různými pravděpodobnostmi, a z výstupu 

nelze zpětně přesně určit stav, který ho vyprodukoval. V dalším textu se budu věnovat 

skrytým Markovským modelům, které jsem použila ve svém programu. 

Pro popis výstupního chování skrytých Markovských modelů se používají hodnoty 

 (2.9) 

Takovýto model bývá někdy nazýván hranou emitující, protože symbol generovaný v čase t 

závisí na stavu v čase t a t+1. Alternativou je stavem emitující model, u kterého symbol 

generovaný v čase t závisí pouze na stavu v čase t, který lze popsat maticí B danou 

následujícím předpisem 

 (2.10) 

 ii tXP  1

iaja ijj  ,0, 00 

 .,| 1

j

t
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Platí, že jibij ,,0   a jb
M

l

jl 


,1
1

. (2.11) 

Následující tabulka shrnuje notaci používanou pro skryté Markovské modely. 

Notace Význam 

 BAWT ,,,,   Úplný formální popis skrytého Markovského modelu 

 NtttT ,...,, 21  Množina stavů 

 MwwwW ,...,, 21  Množina výstupních symbolů 

  Tii  ,  Pravděpodobnosti počátečních stavů 

  TjiaA ij  ,,  Pravděpodobnosti přechodů mezi stavy 

  WkTjibB ijk  ,,,  Pravděpodobnosti generování výstupních symbolů 

  TXXXXX tD  121 ,...,,  Posloupnost stavů, kterými Markovský řetězec prošel 

  WooooO tD  ,..., 21  Výstupní posloupnost 

    Tabulka 2.2: Notace obecných Markovských modelů  

Skryté Markovské modely lze obecně použít na libovolnou úlohu, u které má smysl uvažovat 

o skrytých událostech, které s určitou pravděpodobností generují nějaké viditelné výstupní 

symboly. Použití v lingvistice pro určování slovních druhů a kategorií je jedna z častých 

aplikací tohoto modelu. 

Pokud ve skrytém Markovském modelu chceme najít posloupnost stavů, která s největší 

pravděpodobností vyprodukovala určitou posloupnost výstupních symbolů, musíme spočítat 

pravděpodobnost každé posloupnosti stavů, která ji mohla vyprodukovat, a najít mezi nimi tu 

s maximální pravděpodobností. Jednou z metod, jak tuto posloupnost stavů efektivně najít je 

algoritmus založený na myšlence dynamického programování - Viterbiho algoritmus.  

Viterbiho algoritmus používá pro ukládání mezivýsledků tzv. trellis. Trellis je dvourozměrná 

struktura, kterou lze reprezentovat např. maticí, která má sloupce indexované posloupností 

výstupních symbolů a řádky množinou stavů. Cílem Viterbiho algoritmu je najít 

nejpravděpodobnější posloupnost stavů X pro danou výstupní posloupnost O a daný 

Markovský model μ, neboli 

 (2.12) 

Stačí pro pevné O najít 

 (2.13) 

 ,|maxarg OXPX

 |,maxarg OXPX
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Algoritmus definuje proměnnou 

 (2.14) 

která pro každý bod trellis uchovává pravděpodobnost nejpravděpodobnější cesty do tohoto 

bodu. Proměnná ψj(t) pak obsahuje odkaz na předchůdce vrcholu na této nejpravděpodobnější 

cestě. Nejpravděpodobnější cesta přes celou trellis, neboli nejpravděpodobnější posloupnost 

X, je pak počítána následujícím způsobem:  

Inicializace: (2.15) 

Indukční krok:  (2.16) 

 (2.17) 

Ukončení a získání výsledné cesty zpětným průchodem zprava doleva skrz trellis: 

 (2.18) 

 (2.19) 

Poslední důležitou otázkou je, jak co nejlépe zvolit parametry modelu μ. Optimálním řešením 

úlohy je takový model splňující 

 (2.20) 

Množiny T a W bývají přirozeně dané problémem, který pomocí Markovských modelů 

řešíme, ale analytická metoda pro optimální nastavení zbývajících parametrů A, B a Π zatím 

není známa. Pro jejich nastavení se používají nejrůznější metody – založené na hillclimbingu, 

heuristikách, různých druzích učení a dalších poznatcích. Popis metody použité v programu 

KDTagger lze nalézt v podkapitole 2.4. 

2.3 Přizpůsobení Markovských modelů pro účely morfologické 

disambiguace 

V této podkapitole budu používat notaci převzatou z [3, str. 341-380]. Pro označování slov 

nebo značek na určité pozici ve větě budu používat dolní indexy, pro označování konkrétních 

slov nebo značek horní indexy. Její shrnutí lze nalézt v následující tabulce: 

 

   ,|,...,...max 1111... 11
 jXooXXPt tttXXj t

 

  Njjj  1,1 

    Njbatt
tijoijiNij   1,max1 1 

    Njbatt
tijoijiNij   1,maxarg1 1 

 1maxarg
~

11   DX iNiD 

 1
~

1

~ 


tX
tXt 

 .|maxarg  trénovacíOP
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Notace Význam 

iw  Slovo na i-té pozici ve větě 

it  Značka slova na i-té pozici ve větě 

miiw ,  Posloupnost slov na pozicích i až i+m 

miit ,  Posloupnost značek slov na pozicích i až i+m 

lw  l-té slovo ve slovníku, neboli slovo s indexem l 

jt  j-tá značka z množiny značek, neboli značka s indexem j 

 jtC  Četnost značky jt  v trénovacích datech 

 kj ttC ,  Četnost značky jt  následované značkou kt  v trénovacích datech 

 jl twC ,  Četnost slova lw  označkovaného značkou jt  v trénovacích datech 

PZ  Počet různých značek v trénovacích datech 

PS  Počet různých slov v trénovacích datech 

D  Délka věty 

Tabulka 2.3: Morfologická notace 

Při použití Markovských řetězců pro disambiguaci morfologie si představujeme, že skrytým 

Markovským řetězcem je posloupnost morfologických značek a tyto značky generují slova 

věty, která je určena k ohodnocení. Je nutné si uvědomit, že při této aplikaci je předem pevně 

dána posloupnost výstupních symbolů O a k ní hledáme takový Markovský řetězec X, který ji 

s největší pravděpodobností vygeneroval. Morfologické významy obecných pojmů z oblasti 

Markovských řetězců lze nalézt v následující tabulce: 

Obecná notace Morfologický význam 

T  Množina morfologických značek 

W  Množina slov jazyka 

  Pravděpodobnosti počátečních značek 

A  Pravděpodobnosti přechodů mezi značkami 

B  Pravděpodobnosti generování jednotlivých slov 

X  Posloupnost značek, kterými Markovský řetězec prošel 

O  Ohodnocovaná věta 

      Tabulka 2.4: Morfologický význam pojmů z oblasti obecných Markovských modelů 



 13 

Obecné Markovské podmínky (2.2) a (2.3) lze pro účely morfologické disambiguace zapsat 

takto: 

omezený horizont -    iiii ttPttP || 1,11   , (2.21) 

invariance vůči času -    121 || ttPttP ii  . (2.22) 

Pro nastavení parametrů modelu používáme množinu trénovacích dat. Z trénovacích dat lze 

získat odhady následujících pravděpodobností: 

pravděpodobnost dvojice značek následujících bezprostředně za sebou ve větě 

 (2.23) 

pravděpodobnost emitování slova značkou 

 (2.24) 

Vzorce (2.23) a (2.24) jsou zde uvedeny pouze pro bližší představu o významu hodnot A a B, 

v praxi se často používají jejich složitější varianty. Pravděpodobnostní model použitý 

v programu KDTagger  je podrobně popsán v kapitole 2.4.  

Pomocí těchto dvou pravděpodobností lze nalézt nejpravděpodobnější ohodnocení t1,D věty 

w1,D, neboli posloupnost stavů Markovského řetězce, která s největší pravděpodobností 

vygenerovala zadanou větu. Hledáme: 

 (2.25) 

Zde lze s výhodou aplikovat Bayesův vzorec a poté vynechat jmenovatel, který je konstantní: 

  

Tuto rovnici lze dále upravit použitím předpokladu (2.23) a následujících dvou 

zjednodušujících předpokladech: 

slova jsou navzájem nezávislá  (2.26) 

slovo závisí pouze na své značce, nikoli na značkách okolních (2.27) 

   
 j

kj
jk

jk
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ttC
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Odvození probíhá následujícím způsobem: 

 (2.26) 

 (2.27) 

 (2.28) 

Pro zjednodušení rovnice dále definujeme P(t1|t0) = 1. 

Konečná rovnice pro určení nejpravděpodobnější posloupnosti značek je tedy následující: 

 (2.29) 

Výsledek této rovnice lze efektivně spočítat pomocí Viterbiho algoritmu. Základní datovou 

strukturou tohoto algoritmu je tzv. trellis. Trellis je zde reprezentována maticí, která má počet 

sloupců roven počtu slov ohodnocované věty a počet řádek roven počtu možných značek. 

Úkolem Viterbiho algoritmu je nalézt optimální cestu trellis takovou, že prochází trellis 

např. zleva doprava a v každém sloupci trellis navštíví právě jeden jeho prvek, který je pak 

interpretován jako ohodnocení slova věty, ke kterému sloupec přísluší.  

Je výhodné eliminovat nutnost použití vektoru П použitím (2.8) a předpokládat umělý začátek 

všech cest skrz trellis, který je ohodnocen speciální značkou, která se nevyskytuje nikde jinde 

v trénovacích datech. Tato značka je dále značena <START>. Pro nalezení a uchování 

takovéto cesty stačí, aby v každém prvku trellis byla uložena cena cesty do tohoto prvku a 

index jeho předchůdce v předchozím sloupci. Pravděpodobnost nejpravděpodobnější cesty 

do prvku trellis v i-tém sloupci (příslušném k i-tému slovu věty) a j-tém řádku (příslušném 

k značce s indexem j, pokud indexy značky pro jednoduchost začínají od nuly) označme δi(j), 

jeho předchůdce na této cestě ψi(j). K nalezení optimální cesty pak stačí následující postup: 

Inicializace: Nejprve musí být vytvořena trellis o potřebném počtu sloupců a řádků. Prvky 

trellis v prvním sloupci budou inicializovány takto: 

 (2.30) 

 (2.31) 

Pro ostatní sloupce trellis inicializuji takto: 

 (2.32) 
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Indukční krok: Indukční krok je založen na rovnici (2.29) a jsou při něm postupně zleva 

doprava počínány pravděpodobnosti všech prvků trellis. 

 

 (2.33) 

Zakončení a zjištění výsledku: Nejprve bude nalezeno ohodnocení posledního slova věty, 

kterým bude taková značka j, pro kterou nastane maximální δD(j). Přes předchůdce této 

značky pak zpětně lze nalézt celou cestu v trellis až k umělému počátku <START>.  

 

 (2.34) 

Při pohledu na Viterbiho algoritmus v jeho základní podobě by mělo být patrné, že v jeho 

průběhu dojde k obrovskému množství násobení velmi malých kladných čísel. Algoritmus by 

proto v této formě byl velmi citlivý na rozsah čísel v pohyblivé desetinné čárce a na běžném 

počítači by rychle došlo k tzv. podtečení výsledku těchto násobení. Protože však algoritmus 

obsahuje jen násobení, lze se tomuto problému vyhnout zlogaritmováním všech hodnot A a B 

a použitím sčítání namísto násobení. Tato operace má navíc kladný vliv na rychlost 

zpracování na běžných počítačích, kde sčítání je mnohem rychlejší než násobení.  

Nyní bych se chtěla zmínit o několika problémech, s kterými se potýká každé praktické 

použití systému založeného na Markovských modelech. Nejprve jde o otázku tzv. neznámých 

slov. V žádné množině trénovacích dat se nemohou vyskytnout všechna slova zkoumaného 

přirozeného jazyka, jednak z důvodu typicky nedostatečné velikosti anebo oborové a žánrové 

rozmanitosti trénovací množiny a také z dalších důvodů, které souvisí s povahou žijícího 

jazyka, ve kterém neustále vznikají nové výrazy. Především v rychle se rozvíjejících oborech 

může být nových slov nebo slov převzatých z jiných jazyků velmi mnoho. Pro neznámé slovo 

je ovšem velký problém alespoň přibližně odhadnout jeho rozložení pravděpodobnosti, že 

bude emitováno jednotlivými značkami, a způsob, jak je tento odhad činěn je často 

rozhodujícím faktorem ovlivňujícím dosaženou celkovou přesnost disambiguace.  

Způsobů, jak s neznámými slovy zacházet, je mnoho. Nejjednodušší je uniformní metoda, 

která předpokládá, že neznámé slovo může být emitováno libovolnou značkou se stejnou 

pravděpodobností. Další možností je unigramní metoda, která předpokládá, že neznámé slovo 

může být emitováno každou značkou s pravděpodobností odpovídající relativní četnosti dané 

značky v trénovací množině. O něco složitější metoda také odvozuje pravděpodobnost 

emitování neznámého slova značkou z její relativní četnosti v trénovací množině, ale v úvahu 

bere pouze výskyty značky spolu s tzv. vzácnými slovy, neboli slovy, které se v trénovací 

množině vyskytly právě jednou. Tato unigramní metoda přes vzácná slova předpokládá, že je 

dobré založit odhad rozložení pro neznámé slovo na rozložení slov, která se v trénovací 

množině vyskytla „náhodou“ a vynecháním jediné věty z trénovací množiny by se sama stala 

neznámými slovy. Všechny dosud zmíněné metody lze kombinovat s poznatkem, že libovolné 

neznámé slovo s velkou pravděpodobností může být emitováno pouze některými značkami, 

protože zatímco nové podstatné jméno je poměrně běžná věc, výskyt nové spojky je 
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při rozumně veliké množině trénovacích dat dosti nepravděpodobný a jeho prohlášením 

za nemožný dojde k zvýšení přesnosti na neznámých slovech. 

Metody pro zacházení s neznámými slovy se ovšem nemusí opírat pouze o statistiku, v této 

oblasti lze s úspěchem využít i některé morfologické poznatky o zkoumaném jazyku. Jejich 

nevýhodou ovšem je, že takový systém nelze aplikovat na libovolný jazyk a systém tak 

přichází o svoji univerzálnost. Lze například využít přípony či předpony slov k rozpoznání 

pravděpodobné kategorie slova, lze využít i fakt, zda slovo začíná velkým písmenem a dalších 

informací získaných z tvaru slova.  

Dalším problémem, který ovlivňuje systémy založené na Markovských modelech je problém 

řídkých dat, zmíněný už dříve. Tento problém se ovšem netýká jen dat, která zcela chybějí, 

ale zahrnuje i fakt, že s nízkým počtem dat v jednotlivých kategoriích klesá statistická 

stabilita modelu. 

Jednou z metod, jak zlepšit vlastnosti statistického modelu je použití některé z technik 

pro vyhlazování pravděpodobností. Tyto techniky zajistí, že i kombinace slova a značky nebo 

dvou po sobě jdoucích značek, která nebyla nikdy viděna v trénovacích datech, obdrží určitou 

malou, ale nenulovou, pravděpodobnost, že bude použita. Takto bude umožněno, aby 

za určitých okolností  byla vygenerována kombinace, která nebyla v trénovacích datech, ale 

bohužel dojde k nepříjemnému vedlejšímu efektu ztráty informace o tom, že některá 

kombinace není v daném jazyku možná a nemá být nikdy uvažována. Přesto je vyhlazování 

dosti důležité, především u pravděpodobností generování slov neboli hodnot B, protože 

vzácných slov je mnohem více než vzácných značek. Z technik vyhlazování se používá 

např. tzv. přičítání jedničky, kdy ke každé četnosti je přičtena jednotka, čímž se zabrání 

vzniku nulových hodnot. Metoda, kterou jsem použila ve svém programu, je popsána 

v podkapitole 2.4. 

V minulém odstavci jsem zmínila, že nevýhodou vyhlazování je ztráta informace o tom, které 

kombinace nejsou v jazyku možné. Tato nevýhoda je bohužel dosti podstatná nejen 

pro výslednou přesnost disambiguace, která je snížena nutností uvažovat příliš mnoho 

možností, ale také pro její výpočetní náročnost. Řešením je omezení modelu pomocí slovníku, 

který udává, které značky mohou být přiřazeny jednotlivým slovům. Ostatní značky, které 

nejsou u daného slova přímo uvedeny, obdrží nulovou pravděpodobnost, že emitují toto 

slovo. Slova, která nejsou ve slovníku, jsou brána jako by měla slovníkem povoleny všechny 

značky. 

2.4 Implementace programu KDTagger a použitý pravděpodobnostní 

model 

Ve své aplikaci KDTagger jsem použila bigramový model pro značky tak, jak byl popsán 

v předchozím textu. Nutnost vektoru pravděpodobností počátečních stavů jsem eliminovala 

pomocí (2.8). Zvolila jsem skrytý Markovský model emitující stavem a tedy 

pravděpodobnosti B dle (2.10). Na všechny hodnoty A i B jsem aplikovala následující 

transformaci: 

 (2.35) PP log
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Tato transformace umožní použití upraveného Viterbiho algoritmus se sčítáním namísto 

násobení (viz podkapitola 2.3) a minimalizací namísto maximalizací, kdy hodnoty A a B lze 

chápat jako ceny a nikoli pravděpodobnosti.  

V této podkapitole budu k už  zavedené morfologické notaci používat navíc následující 

značení: 

Notace Význam 

 jtC1  Četnost značky jt  v trénovacích datech spolu se slovem viděným právě jednou 

 jtCP  Četnost značky jt  v trénovacích datech spolu s pro ni přípustnými slovy 

CZ  Počet všech značek = počet všech slov v trénovacích datech 

 unkCZ  Četnost všech značek přípustných pro neznámé slovo v trénovacích datech 

1CZ  Četnost všech značek viděných se slovem s četností jedna = počet slov                 

viděných právě jednou trénovacích datech 

 unkCZ1  Četnost všech značek přípustných pro neznámé slovo viděných v trénovacích                  

datech spolu se slovem s četností jedna 

szz  Vyhlazovací konstanta pro pravděpodobnosti dvou po sobě jdoucích značek 

neboli hodnoty A 

ssz  Vyhlazovací konstanta pro pravděpodobnosti emitování slova neboli hodnoty B 

 unkPZ  Počet různých značek přípustných pro neznámé slovo 

 jt  Množina slov, které se mohou vyskytovat spolu se značkou jt  

Tabulka 2.5: Speciální notace pro popis pravděpodobnostního modelu programu KDTagger 

Ve zbytku kapitoly uvedu vzorce, které program KDTagger používá pro výpočet hodnot A a 

B. Program KDTagger aplikuje techniku vyhlazování, která umožňuje uživateli nastavit míru 

vyhlazení zvlášť pro hodnoty A a B zadáním tzv. vyhlazovacích konstant značených dále szz a 

ssz. 

Výpočet hodnot A probíhá podle následujícího vzorce: 

 (2.36) 

 

Pro slova, která mají slovníkem povoleno být emitována značkou t
j
, probíhá výpočet hodnot B 

podle následujícího vzorce: 

 (2.37) 
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Pro slova, která nemají slovníkem povoleno být emitována značkou t
j
, je hodnota B položena 

rovno nule.  

Slovo w
l
 má slovníkem povoleno být emitována značkou t

j
, pokud se slovo w

l
 vůbec 

nevyskytlo ve slovníku nebo pokud se ve slovníku vyskytlo spolu se značkou t
j
. Jinak slovo 

w
l
 nemá povoleno být emitována značkou t

j
. Pokud slovo w

l
 nebylo vůbec ve slovníku, platí 

pro něj následující: 

 (2.38) 

Na hodnoty A i B existují určité omezující podmínky. Podmínky (2.5) kladené na hodnoty A 

jsou zřejmě splněny. Platnost druhé z podmínek (2.11) lze dokázat následujícím postupem: 

Zřejmě platí: 

 

Po vynásobení obou stran rovnice výrazem 1 - bj(unk) dostaneme: 

 

 

z čehož přičtením bj(unk) dostaneme  

 

 

neboli žádanou rovnost 

 

 

U hodnot B bylo nutné vyřešit i problém neznámých slov. S neznámými slovy bude 

v programu KDTagger zacházeno jedním z těchto způsobů (zvolí uživatel): 

uniformně - pro všechny značky, které mohou emitovat neznámé slovo, jsou jejich 

pravděpodobnosti výskytu spolu s neznámým slovem počítány podle vzorce: 

 (2.39) 
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unigram přes všechna slova – pro všechny značky, které mohou emitovat neznámé slovo, 

jsou jejich pravděpodobnosti výskytu spolu s neznámým slovem počítány podle vzorce 

uplatňujícího vyhlazování: 

 (2.40) 

unigram přes slova viděná právě jednou – pro všechny značky, které mohou emitovat 

neznámé slovo, jsou jejich pravděpodobnosti výskytu spolu s neznámým slovem počítány 

podle vzorce uplatňujícího vyhlazování: 

 (2.41) 

Pro značky, které nemohou emitovat neznámé slovo je hodnota B nulová. 

Právě popsaný pravděpodobnostní model, definovaný vzorci (2.36)-(2.40), je implementován 

v aktuální verzi programu KDTagger a v dalších kapitolách ho budu nazývat model II. 

V předchozí verzi programu KDTagger jsem používala poněkud jiný model, nazývaný dále 

model I, který popíšu nyní. Tento model byl nahrazen z důvodu, že nesplňoval druhou 

z podmínek (2.11). Tento model je v následujících kapitolách použit především pro srovnání 

s aktuálním model II. 

Pro výpočet hodnot A používal model I také vzorec (2.36). Rozdílný byl vzorec pro výpočet 

hodnot B, který vypadal takto: 

 (2.42) 

Pro model I platily vzorce (2.38), (2.40) a (2.41) beze změny. Vzorec (2.39) pro výpočet 

hodnot B pro neznámé slovo uniformní metodou byl takovýto: 

 (2.43) 

 

Kapitola 3 

Zdroj dat 

Tato kapitola popisuje zdroj dat pro tuto práci, kterým byl Pražský závislostní korpus, verze 

2.0 [1]. Pražský závislostní korpus vznikal od roku 1995 v Ústavu formální a aplikované 

lingvistiky (ÚFAL) a jeho Centru počítačové lingvistiky. Korpus obsahuje velké množství 

českých textů s provázanými anotacemi na úrovni morfologie, povrchové syntaxe (analytická 

úroveň) a hloubkové syntaxe a sémantiky (tektogramatická úroveň). Existuje ještě další, 

neanotační slovní rovina, na jejíž úrovni je text rozdělen do dokumentů a odstavců. Zde jsou 

také rozlišeny slovní jednotky (slova, čísla, interpunkce) a jsou opatřeny jednoznačnými 

identifikátory.  
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Plná verze dat Pražského závislostního korpusu verze 2.0 sestává ze 7 129 ručně anotovaných 

textových dokumentů, obsahujících celkem 116 065 vět s 1 960 657 slovními jednotkami. 

Všechny tyto dokumenty jsou anotovány na morfologické rovině, 75% dat této roviny je 

anotováno rovněž na analytické rovině a 59% dat  analytické roviny je anotováno také 

na tektogramatické rovině. Pro účely této práce byla relevantní pouze anotace 

na morfologické úrovni, manuál k ní lze nalézt v [4].  

Do Pražského závislostního korpusu byly zahrnuty nezkrácené články z těchto novin a 

časopisů - Lidové noviny (deník), Mladá fronta Dnes (deník), Českomoravský Profit 

(ekonomický týdeník) a Vesmír (populárně vědecký měsíčník), všechny z let 1991-1995. 

Texty v elektronické podobě poskytl Ústav Českého národního korpusu. Z originálního 

uspořádání dat bylo zachováno jen rozdělení do dokumentů (článků) a odstavců. Z charakteru 

zdroje dat plyne, že samotná data nebyla bezchybná, obsahovala překlepy, gramatické chyby 

a z různých důvodů i duplicity. Některé z těchto problémů byly alespoň částečně eliminovány 

v rámci předzpracování dat – byly odstraněny duplicitní věty, pokud se opakovaly více než tři 

za sebou a dále byla odstraněna téměř všechna vysoce četná neslovní data, jako přepisy 

šachových partií, tabulky výsledků sportovních utkání apod.  

Jednoznačnou výhodou použitého korpusu je fakt, že je nejen velmi rozsáhlý, ale navíc byly 

všechny slovní jednotky na morfologické úrovni značkovány ručně, což má za následek velmi 

nízké procento chyb v samotném korpusu. 

3.1 Hierarchické členění dat 

Datové soubory korpusu jsou rozděleny podle dvoustupňové hierarchie. První větvení 

odpovídá nejvyšší vrstvě anotace dostupné pro daný dokument - dokumenty anotované 

na všech rovinách (adresář tamw), dokumenty anotované pouze na morfologické a analytické 

rovině (amw) a dokumenty anotované pouze na  morfologické rovině (mw).   

V druhém větvení je Pražský závislostní korpus podle praxe běžné v korpusové lingvistice 

rozdělen na tři části: trénovací data (train), vývojová testovací data (dtest) a evaluační 

testovací data (etest). Množina train je ještě dále rozdělena na 8 disjunktních podmnožin. 

Trénovací data tvoří přibližně 80% celkového množství dat, vývojová 10% a evaluační 

rovněž 10%. Data byla rozdělena následujícím způsobem: dokumenty morfologické roviny 

byly brány postupně a cyklicky rozdělovány, první byl vložen do množiny train-1, druhý do 

train-2, a tak dále až po train-8, devátý byl vložen do dtest a desátý do etest. Jedenáctý 

dokument připadl opět do train-1 atd.  

Přestože jsou data touto hierarchií rozdělena do třiceti adresářů, zůstává množství souborů 

v jednotlivých adresářích stále značné – okolo 318 u skupiny tamw, 218 u skupiny amw a 180 

u skupiny mw.  

Podstatné charakteristiky dat, která jsem používala pro testování svého programu, shrnuje 

tabulka 3.1. Počet slovních jednotek závisí na použitém pravděpodobnostním modelu, 

z důvodu uvedeného dále v podkapitole 4.5. Závislost podílu neznámých slov v testovacích 

datech na použitém slovníku je dána faktem, že v morfologickém slovníku se vyskytuje 

mnohem více slovních jednotek než v celých trénovacích datech, a tedy při jeho použití 

dochází k výskytu neznámých slov jen velmi zřídka.  
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Skupina dat Model 
Počet slovních 

jednotek 

Procento 

neznámých slov 

při použití slovníku 

vygenerovaného 

z trénovacích dat 

Procento 

neznámých slov 

při použití 

morfologického 

slovníku 

dtest I 190287 6.68% 0.0011% 

etest I 207260 6.36% 0.0005% 

dtest II 201651 6.31% 0.0010% 

etest II 219765 6.00% 0.0005% 

 
etest s restrikcemi II 202245 5.86% 0.0000% 

     Tabulka 3.1: Charakteristiky testovacích dat 

3.2 Formát dat 

Pražský závislostní korpus používá, nebo v některé své starší verzi používal, několik formátů. 

V této práci byla zpracovávána data ve formátu CSTS ("Czech sentence tree structure"), což 

je formát založený na značkovacím jazyku SGML [1]. Popis elementů tohoto formátu 

relevantních pro tuto práci lze nalézt v kapitole 8 přílohy B. 

Kapitola 4 

Metoda evaluace 

V této kapitole je podrobně popsána metoda testování, která byla použita.Všechna testování 

provedená v rámci této práce striktně respektují rozdělení Pražského závislostního korpusu 

(viz kapitola 3) na část trénovacích, vývojových testovacích a evaluačních testovacích dat, 

včetně doporučení pro jejich použití. Veškerá data z množiny train byla použita jako 

trénovací množina, k vyladění parametrů pravděpodobnostního modelu byla použita vývojová 

testovací data a evaluační testovací data byla použita pouze k závěrečné evaluaci programu 

s optimálními parametry tak, jak byly zjištěny na vývojových testovacích datech. V dalších 

odstavcích budou podrobněji popsány jednotlivé fáze. 

4.1 Trénovací fáze 

Výsledkem každého trénování programem KDTagger je soubor četností dvojic slovo-značka, 

soubor četností dvojic značka-značka a soubor slovníku, jejichž obsah poskytuje všechny 

charakteristiky trénovacích dat potřebné k ohodnocování dat. Formáty těchto souborů jsou 

popsány v kapitole 8 přílohy B.  

Cílem trénovací fáze bylo natrénovat model nad všemi trénovacími daty dostupnými 

v Pražském závislostním korpusu. Kvůli vysokému počtu souborů určených k natrénování 

bylo trénování provedeno zvlášť pro každý z 28 trénovacích adresářů (8 adresářů train-* 

v každém ze 3 adresářů tamw, amw a mw), čímž vzniklo 28 sad souborů. Všechna tato 

trénování byla provedena se zapnutou volbou Generovat omezení pro neznámé slovo, která 

způsobí, že do slovníku je přidán záznam omezující množinu povolených značek pro 
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neznámé slovo pouze na ty značky, které byly v trénovacích datech viděny spolu se slovem 

s četností jedna. Osmadvacet výstupní souborů četností dvojic slovo-značka z těchto 

trénování bylo zřetězeno do souboru train_data.csz, obdobně soubory četností dvojic značka-

značka do souboru train_data.czz a soubory slovníků do souboru train_data_unk.dic. Zde 

bylo s výhodou využito vlastnosti programu KDTagger, že takovýmto prostým zřetězením 

vzniká opět platný soubor četností, resp. slovník, který navíc přesně odpovídá modelu, který 

by vznikl natrénováním nad všemi soubory najednou.  

Ze souboru train_data_unk.dic vznikl odstraněním omezení pro neznámé slovo, které lze 

provést prostým smazáním všech řádků týkajících se tohoto slova ze souboru slovníku, 

slovník train_data.dic, který umožňuje přiřadit neznámému slovu libovolnou značku.  

Takto vzniklé soubory train_data.csz, train_data.czz, train_data_unk.dic a train_data.dic 

byly použity jako vstup vývojové testovací fáze pro pravděpodobnostní model I a II. Navíc 

byl pro testování použit i morfologický slovník, který byl vytvořen obdobně jako Pražský 

závislostní korpus v Ústavu formální a aplikované lingvistiky. 

4.2 Vývojová testovací fáze 

Ve vývojové fázi testování byla provedena sada několika experimentů, sestávajících 

dohromady z více než 200 testování. Testy byly prováděny se soubory četností train_data.csz 

a train_data.czz, získanými v trénovací fázi, a některým ze slovníků train_data_unk.dic, 

train_data.dic či s morfologickým slovníkem. Testovacími daty byly výhradně soubory 

v podadresářích dtest adresářů tamw, amw a mw. Uváděné výsledky programu byly vždy 

získány testováním všech souborů v těchto třech podadresářích najednou. Společným 

rámcovým postupem u všech dále popsaných zkoumání bylo prvotní zafixování některých 

parametrů (typu slovníku, způsobu zacházení s daty) a následné ladění vyhlazovacích 

konstant za účelem dosažení maximální přesnosti. Až na jednu výjimku byly provedeny 

stejné testy zvlášť pro pravděpodobnostní model I i II. 

4.3 Předevaluační doplňující trénovací fáze 

V této fázi byla provedena další trénování, při kterých byly jako trénovací data použity 

soubory z podadresářů dtest adresářů tamw, amw a mw. Trénování bylo provedeno se stejným 

nastavením jako v běžné trénovací fázi, tj. se zapnutou volbou Generovat omezení 

pro neznámé slovo, a získány takto byly nové tři sady souborů četností a slovníku. Nové 

soubory četností dvojic slovo-značka byly zřetězeny se souborem train_data.csz, čímž vznikl 

soubor train_data_plus_dtest.csz. Obdobně zřetězením souborů četností dvojic značka-značka 

se souborem train_data.czz vznikl soubor train_data_plus_dtest.czz a zřetězením souborů 

slovníku se souborem train_data_unk.dic vznikl soubor train_data_unk_plus_dtest.dic. 

Z toho byl opět smazáním omezení pro neznámé slovo získán soubor 

train_data_plus_dtest.dic dovolující přiřadit neznámému slovu libovolnou značku.  

Tyto soubory byly použity pouze v evaluační testovací fázi, kdy testovacími daty již nebyly 

soubory z adresářů dtest.  
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4.4 Evaluační testovací fáze 

V evaluační testovací fázi proběhlo pro každý experiment pouze jediné testování, 

s optimálními parametry vyhlazovacích konstant nalezenými během vývojové testovací fáze. 

Tyto konstanty už v evaluační testovací fázi nebyly nijak měněny. Testy byly prováděny 

se soubory četností train_data_plus_dtest.csz a train_data_plus_dtest.czz, získanými 

v předevaluační trénovací fázi, a některým ze slovníků train_data_unk_plus_dtest.dic, 

train_data_plus_dtest.dic či s morfologickým slovníkem. Testování probíhalo na datech 

ze souborů v podadresářích etest adresářů tamw, amw a mw. Uváděné výsledky byly opět 

získány testováním všech souborů v těchto třech podadresářích najednou. 

4.5 Určení přesnosti programu 

Program KDTagger při testování přesnosti nad předem označkovaným korpusem počítá 

přesnost ohodnocování pomocí následujících vztahů: 

 

          Přesnost = 1 - Chybovost 

 (4.1) 

Přesnost nad neznámými slovy = 
korpusuvslovneznámých

slovechneznámýchvchyb

#

#
 

Dříve používaný pravděpodobnostní model I nezapočítával do počtu slov korpusu správně 

ohodnocené tečky na konci věty, aktuálně používaný model II počítá všechna slova včetně 

teček za větou. 

Kapitola 5 

Evaluace 

Součástí této práce je sada experimentů sloužících k evaluaci výsledků vytvořeného programu 

KDTagger při různých vstupních parametrech. Obsahem této kapitoly je podrobný výčet 

jednotlivých experimentů, jejich nastavení a zjištěných výsledků. Kapitolu uzavírá 

interpretace pozorovaných výstupů. 

5.1 Experimenty 

Tato kapitola obsahuje shrnutí jednotlivých experimentů provedených v rámci této práce. 

V následující tabulce 5.1 je u každého experimentu uveden popis zafixovaných vstupních 

parametrů programu KDTagger i nalezené optimální vyhlazovací konstanty. Ladění těchto 

konstant probíhalo na vývojových testovacích datech a získané výstupy jsou kompletně 

obsaženy v tabulkách a grafech v příloze A. Tabulka 5.1 taktéž obsahuje závěrečné výsledky 

na evaluačních testovacích datech s nalezenými optimálními konstantami.  

korpususlov

korpusuvslovneznámých
slovneznámýchProcento

#

#


korpususlov

korpusemnadchyb
Chybovost

#

#
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Číslo 

experi- 

mentu 

Model Slovník 

Omezení na 

neznámé 

slovo 

Způsob práce s 

neznámými slovy 

Nalezené 

optimální 

ssz 

Nalezené 

optimální 

szz 

Přesnost na 

evaluačních 

datech 

Přesnost na neznámých 

slovech na evaluačních 

datech 

1 I 
Z trénovacích 

dat 
Ne 

Unigramní přes 

vzácná slova 
0.05 0.025 86.38% 23.94% 

2 I 
Z trénovacích 

dat 
Ne 

Unigramní přes 

všechna slova 
0.6 0.075 85.26% 8.18% 

3 I 
Z trénovacích 

dat 
Ne Uniformní 0.1 0.075 86.03% 19.11% 

4 I 
Z trénovacích 

dat 
Ano 

Unigramní přes 

vzácná slova 
0.025 0.05 86.39% 23.93% 

5 I 
Z trénovacích 

dat 
Ano 

Unigramní přes 

všechna slova 
0.4 0.075 85.27% 8.18% 

6 I 
Z trénovacích 

dat 
Ano Uniformní 0.025 0.05 86.07% 19.23% 

7 I Morfologický Ne 
Unigramní přes 

vzácná slova 
0.9 0.05 92.16% 0% 

8 I Morfologický Ne 
Unigramní přes 

všechna slova 
0.9 0.075 92.15% 100% 

9 I Morfologický Ne Uniformní 0.9 0.075 92.15% 0% 

10 II 
Z trénovacích 

dat 
Ne 

Unigramní přes 

vzácná slova 
0.05 0.025 87.15% 23.94% 

11 II 
Z trénovacích 

dat 
Ne 

Unigramní přes 

všechna slova 
0.6 0.075 86.10% 8.18% 

12 II 
Z trénovacích 

dat 
Ne Uniformní 0.1 0.075 86.86% 19.23% 

13 II 
Z trénovacích 

dat 
Ano 

Unigramní přes 

vzácná slova 
0.025 0.05 87.16% 23.92% 

14 II 
Z trénovacích 

dat 
Ano 

Unigramní přes 

všechna slova 
0.4 0.075 86.10% 8.18% 

15 II 
Z trénovacích 

dat 
Ano Uniformní 0.025 0.05 86.86% 19.23% 

16 II Morfologický Ne 
Unigramní přes 

vzácná slova 
0.9 0.05 92.61% 0% 

17 II Morfologický Ne 
Unigramní přes 

všechna slova 
0.8 0.075 92.60% 100% 

18 II Morfologický Ne Uniformní 0.9 0.05 92.61% 0% 

      Tabulka 5.1: Shrnutí konečných výsledků experimentů 
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Následující grafy přehledně znázorňují výsledky těchto experimentů: 

Graf 5.1: Přesnost celkem, Model I
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Graf 5.2: Přesnost nad neznámými slovy, Model I
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Graf 5.3: Přesnost celkem, Model II
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Graf 5.4: Přesnost nad neznámými slovy, Model II
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Postup ladění u prvního experimentu byl následující – nejprve jsem pevně zvolila hodnotu ssz 

rovno 0.1 a pak jsem při tomto nastavení vyladila konstantu szz. To jsem v praxi realizovala 

několika testováními pro různé hodnoty szz, s krokem 0.1. V místech, kde se dalo očekávat 

optimum, jsem pro větší přesnost intervaly ještě půlila. Po vyladění konstanty szz jsem 

naopak zafixovala konstantu szz a stejným postupem vyladila konstantu ssz. Uvažovala jsem 

pouze hodnoty konstant z intervalu (0,1>. Protože se toto rozložení testovaných hodnot zdálo 

vyhovující, použila jsem je i pro všechny další experimenty. 

Experimenty jsou uváděny v tom pořadí, ve kterém byly činěny. Kvůli časové náročnosti 

evaluace jsem některé pozdější experimenty neopakovala pro všechny původně zamýšlené 

hodnoty vyhlazovacích konstant, jako prvních několik experimentů. Toto bylo umožněno 

faktem, že optimální hodnoty bylo možné po několika provedených experimentech s velkou 

přesností odhadnout a následně pouze ověřit na několika sousedních hodnotách správnost 

odhadu. 

Kromě experimentů uvedených v tabulce 5.1 jsem provedla ještě jeden experiment, který se 

dosti liší od dříve uvedených experimentů, a proto ho uvádím zvlášť. Program KDTagger 

jsem v něm použila na stejná evaluační testovací data jako ostatní experimenty, ale data navíc 

obsahovala tzv. restrikce na jednotlivá slova. Tato data taktéž pocházela z Pražského 

závislostního korpusu verze 2.0.  

Restrikce omezují množinu povolených značek pro dané slovo testovacích dat na uvedený 

seznam značek, přesněji na jeho průnik s množinou značek povolených slovníkem. Takto lze 

můj program zkombinovat se systémem pro předzpracování dat používajícím potenciálně 

libovolnou metodu – morfologickou analýzu věty, jinou metodu značkování anebo další 

metody. Vhodné se zdá být především předzpracování systémem založeným 

na morfologických znalostech, protože takové systémy často dokáží odstranit z množiny 

slovníkem povolených značek pro jednotlivá slova věty gramaticky chybné značky s vysokou 

přesností, ale nedokáží vybrat jedinou nejvhodnější značku. Tuto nevýhodu ovšem lze 

odstranit právě následným použitím značkování založeného na Markovských modelech, které 

pro každé slovo věty vybírá nejpravděpodobnější značku pouze z těch značek, které byly 

ponechány morfologickou analýzou jako správné pro dané slovo. Takto lze dosáhnout vyšší 

přesnosti značkování, než při použití obou metod zvlášť. Popis hybridního systému tohoto 

typu lze nalézt v [2].  
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V experimentu s daty s restrikcemi jsem neprováděla ladění vyhlazovacích konstant, ale 

použila jsem optimální hodnoty pro model II nalezené dříve a uvedené v tabulce 5.1. 

Testovala jsem pouze pro model II, pro různé varianty slovníku a způsobu práce s neznámými 

slovy. Výsledky shrnuje následující tabulka: 

Slovník 

Omezení 

na 

neznámé 

slovo 

Způsob práce s 

neznámými 

slovy 

Použité 

ssz 

Použité 

szz 

Přesnost na 

evaluačních 

datech 

Přesnost na 

neznámých slovech na 

evaluačních datech 

Z trénovacích 
dat 

Ne 
Unigramní přes 

vzácná slova 
0.050 0.025 90.20% 78.34% 

Z trénovacích 

dat 
Ne 

Unigramní přes 

všechna slova 
0.600 0.075 90.15% 77.74% 

Z trénovacích 

dat 
Ne Uniformní 0.100 0.075 90.18% 78.11% 

Z trénovacích 
dat 

Ano 
Unigramní přes 

vzácná slova 
0.025 0.050 90.21% 78.32% 

Z trénovacích 

dat 
Ano 

Unigramní přes 

všechna slova 
0.400 0.075 90.15% 77.74% 

Z trénovacích 

dat 
Ano Uniformní 0.025 0.050 90.21% 78.12% 

Morfologický Ne 
Unigramní přes 

vzácná slova 
0.900 0.050 91.93% * 

Morfologický Ne 
Unigramní přes 

všechna slova 
0.800 0.075 91.91% * 

Morfologický Ne Uniformní 0.900 0.050 91.93% * 

     Tabulka 5.2: Shrnutí výsledků experimentu na datech s restrikcemi 

* Poznámka: Pro testování s morfologickým slovníkem neuvádím přesnost na neznámých 

slovech. protože se v testovacích datech žádná neznámá slova nevyskytovala. 

Následující grafy shrnují výsledky testování pro data s restrikcemi: 

Graf 5.5: Přesnost celkem, Model II, data s restrikcemi

89%

90%

90%

91%

91%

92%

92%

93%

Se slovníkem

vygenerovaným z dat,

bez omezení na

neznámé slovo

Se slovníkem

vygenerovaným z dat, s

omezením na neznámé

slovo

S morfologickým

slovníkem

Unigram rare

Unigram all

Uniform

 



 28 

Graf 5.6: Přesnost nad neznámými slovy, Model II, data s 

restrikcemi
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5.2 Interpretace 

V této podkapitole se pokusím shrnout výsledky testování, které jsem provedla a jejichž 

dosažené přesnosti lze nalézt v podkapitole 5.1 a příloze A. Na základě těchto výsledků jsem 

zformulovala několik hypotéz o svém programu KDTagger, jejichž platnost jsem ověřovala 

statistickými metodami za použití programu R. Pro zjištění platnosti mých hypotéz jsem 

použila tzv. dvouvýběrový t-test, který je testem o rozdílu středních hodnot dvou sad dat.  

Pro ověřování platnosti hypotéz 1-9 jsem používala výsledky testování na vývojových 

testovacích datech (ze skupiny dtest), kde byl k dispozici dostatek měření, aby mělo smysl je 

statisticky zpracovávat. Pro každý z experimentů 1-18 jsem vybrala 7 testování s nejvyšší 

přesností, která jsem použila, to z toho důvodu, aby v jednotlivých sadách dat byly shodné 

počty naměřených hodnot. Pro ověření hypotéz 10 a 11 jsem použila výsledky na evaluačních 

testovacích datech (ze skupiny etest) experimentů 10-18 (viz tabulka 5.1) a výsledky testů 

na datech s restrikcemi (viz tabulka 5.2). Ze všech testování týkajících se přesnosti 

na neznámých slovech jsem vyloučila hodnoty zjištěné při testování s morfologickým 

slovníkem z důvodu, že neznámých slov je v testovacích datech při použití morfologického 

slovníku příliš málo a přesnost na takto malém vzorku nelze považovat za statisticky 

významnou. Pro ověření hypotézy 12 jsem použila optimální hodnoty vyhlazovacích konstant 

(viz tabulka 5.1).  

Hladinu významnosti testu jsem u všech hypotéz zvolila 5%, což znamená, že u prokázaných 

hypotéz existuje pouze 5% riziko, že ve skutečnosti neplatí. Následující hypotézy o programu 

KDTagger se povedlo potvrdit na hladině významnosti 5%. V závorce uvádím tzv. p-value, 

která představuje riziko, že hypotéza ve skutečnosti neplatí. 

Střední hodnota celkové přesnosti je vyšší u modelu II než u modelu I (1.26  ּ 10
-38

) 

Střední hodnota přesnosti na neznámých slovech je shodná u modelu II a modelu I (1.61    ּ 10
-

3
) 

Střední hodnota celkové přesnosti je vyšší při použití morfologického slovníku než při použití 

slovníku generovaného z trénovacích dat (1.04    ּ 10
-94

) 



 29 

Střední hodnota celkové přesnosti je stejná při použití slovníku s i bez omezení na neznámé 

slovo (3.20    ּ 10
-11

) 

Střední hodnota přesnosti na neznámých slovech je stejná při použití slovníku s i bez omezení 

na neznámé slovo (1.47    ּ 10
-4

) 

Střední hodnota celkové přesnosti je vyšší při použití uniformní metody než unigramní 

metody přes všechna slova (1.86    ּ 10
-11

) 

Střední hodnota přesnosti na neznámých slovech je vyšší při použití uniformní metody než 

unigramní metody přes všechna slova (6.16    ּ 10
-85

) 

Střední hodnota celkové přesnosti je vyšší při použití unigramní metody přes vzácná slova 

než unigramní metody přes všechna slova (4.57    ּ 10
-11

) 

Střední hodnota přesnosti na neznámých slovech je vyšší při použití unigramní metody přes 

vzácná slova než unigramní metody přes všechna slova (1.05    ּ 10
-64

) 

Střední hodnota celkové přesnosti je vyšší při použití dat s restrikcemi na jednotlivá slova než 

bez restrikcí (8.91    ּ 10
-3

) 

Střední hodnota přesnosti na neznámých slovech je vyšší při použití dat s restrikcemi na 

jednotlivá slova než bez restrikcí (2.03    ּ 10
-6

) 

Střední hodnota optimální vyhlazovací konstanty ssz je vyšší než střední hodnota optimální 

konstanty szz (3.21    ּ 10
-4

) 

Poznámka: Nemá smysl zkoumat přínos použití morfologického slovníku pro přesnost 

nad neznámými slovy, protože morfologický slovník poskytuje velmi vysoké pokrytí slov 

testovacích dat a zbylá neznámá slova (necelých 200 neznámých slov z celkového počtu 

200000 slov) jsou pro statistické testování příliš malý vzorek. 

Překvapením by mohla být především platnost hypotéz 6 a 7, které prokazují, že někdy i 

výrazně jednodušší metody mohou být úspěšnější než metody komplikovanější. Je dobré 

poznamenat, že jednoduchá uniformní metoda je v průměru dokonce o 12% úspěšnější 

na neznámých slovech než metoda unigramní přes všechna slova. Vysvětlení je nejspíš 

takové, že unigramní metoda přes všechna slova se opírá o předpoklad, že rozložení 

pravděpodobnosti značek neznámých slov je stejné jako u známých slov, který je poněkud 

diskutabilní. Některé velmi časté značky – např. pro spojky, předložky, interpunkci…, které 

takto obdrží vysokou pravděpodobnost výskytu spolu s neznámým slovem, mají 

ve skutečnosti tuto pravděpodobnost velmi malou, protože všechny možné spojky, předložky 

či interpunkční znaky se nejspíš vyskytovaly už ve slovníku a výskyt nových slov těchto typů 

je téměř nemožný. 

Z výsledků v tabulce 5.2 a platnosti hypotéz 10 a 11 lze usoudit na následující skutečnosti – 

použití dat s restrikcemi zlepšuje přesnost značkování, především na neznámých slovech, kde 

lze takto dosáhnout i několikanásobného zlepšení (na 77-78%). U celkové přesnosti jsem 
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pozorovala zlepšení především při použití slovníku vygenerovaného z dat, kdy s pomocí 

restrikcí bylo dosaženo přesnosti srovnatelné s použitím morfologického slovníku. Při použití 

morfologického slovníku už přítomnost restrikcí v datech nezpůsobila žádné zlepšení a 

výsledky byly srovnatelné se značkováním dat bez restrikcí.  

Z platnosti hypotézy 12 plyne následující doporučení pro volbu vyhlazovacích konstant 

programu KDTagger – je vhodné volit vyšší hodnoty ssz než szz, protože vyhlazování 

pravděpodobností slov je důležitější než vyhlazování pravděpodobností značek. Optimální se 

zdají být hodnoty szz mezi 0.025 a 0.075 a hodnoty ssz 0.9 pro morfologický slovník a 0.1 až 

0.4 pro slovník vygenerovaný z dat. Vyšší optimální hodnota ssz pro morfologický slovník je 

dána velkým počtem slov, které se vyskytují pouze v tomto slovníku, ale nikoli v trénovacích 

datech, a potřebují tedy vyhlazení, aby získaly nenulovou pravděpodobnost použití.  

Nyní bych se chtěla zmínit o celkových výsledcích svého programu. Jeho dosažená přesnost 

při optimálním nastavení je 92.6%, což je výsledek srovnatelný s výsledky obdobných 

programů založenými na bigramovém modelu používajících slovník při disambiguaci vysoce 

flexivních jazyků. Otázkou pohledu zůstává, zda je tato přesnost úspěchem, nebo nikoli. 

Častým argumentem uváděným na důkaz, že tato přesnost není postačující, je vztažení této 

přesnosti na celou větu. Pokud má totiž věta 10 slov, což je běžný průměr, je 

pravděpodobnost, že bude celá správně pouze 46%. Tento nepříjemný fakt je ovšem poněkud 

nepřesný, protože se zdá, že chyby se při použití této metody značkování spíše shlukují a 

typicky není v každé druhé větě jedna chyba, ale spíše se občas vyskytne věta, například 

s netypickou syntaktickou strukturou či nezvyklým slovním spojením, ve které se vyskytuje 

několik chyb za sebou. To je způsobeno tím, že když už v procesu značkování jednou dojde 

k chybě, je tato chybná značka použita dále k odhadu dalších značek, který je pak 

z pochopitelného důvodu často také chybný. 

Přestože dosažená přesnost mého programu není absolutní a sebelepší statistické metody 

obecně mají k tomuto cíli ještě poněkud daleko, je jejich použití přesto výhodné. Je totiž 

nutné si uvědomit, že na objemu dat, který lze statistickou metodou zpracovat na běžném 

stolním počítači během několika minut, by lidský anotátor pracoval měsíce, ačkoli by nejspíš 

dosáhl lepší celkové přesnosti (udává se 99%). Vzhledem k stále rostoucím objemům dat je 

ovšem takřka nemožné provádět vše ručně a určitá automatizace je velkou výhodou. 

Pro některé aplikace, sloužící např. pouze k předběžnému zpracování dat, může být dosažená 

přesnost postačující, a v případě potřeby vyšší přesnosti lze stále docílit značné úspory času 

tím, že data nejprve předběžně označkujeme strojově a lidskému anotátorovi jsou pak pouze 

nabízeny takto získané výstupy k schválení a případně k opravě, čímž dojde k podstatnému 

usnadnění jeho práce. 

Závěrem této kapitoly bych se pokusila shrnout hardwarové požadavky svého programu. Ty 

bohužel nelze jednoznačně určit, protože velmi závisí na velikosti zpracovávané úlohy. Pro 

moji implementaci platí, že trénování modelu je řádově rychlejší než testování. Rychlost 

testování velmi závisí na velikosti pravděpodobnostního modelu, neboli počtu značek, které 

jsou rozeznávány, a především počtu slov. Platí, že čím větší je slovník a čím více značek 

v něm na výběr pro jednotlivá slova, tím delší čas trvá disambiguace. Při použití 

morfologického slovníku lze očekávat dvojnásobnou časovou náročnost značkování než 

při použití slovníku vygenerovaného z trénovacích dat. Při použití dat s restrikcemi lze 

na druhé straně očekávat poloviční časovou náročnost značkování.  
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Časovou náročnost testování s programem KDTagger lze vyjádřit vzorcem 

 















 dataTestovacíw

wPZO , kde PZ(w) je počet možných značek pro slovo w. V jednodušším tvaru lze 

časovou náročnost testování zapsat jako  QNO  , kde N je počet slov v testovacích datech a 

Q je průměrný počet možných značek pro slovo vážený četností výskytu jednotlivých slov 

v jazyce testovacích dat. Časová náročnost trénování je  MO , kde M je počet slov 

trénovacích dat.  

Představu o délce trvání testování dává tabulka 5.3, která shrnuje průměrné časy nutné 

k ohodnocení dat ze všech souborů skupiny dtest Pražského závislostního korpusu verze 2.0. 

Pro testování byl použit notebook s procesorem AMD Sempron 3000+ (351MHz) s 480MB 

RAM. 

Data Slovník Průměrný čas v minutách 

Bez restrikcí Vygenerovaný z dat 45 

Bez restrikcí Morfologický 90 

S restrikcemi Vygenerovaný z dat 22 

S restrikcemi Morfologický 45 

Tabulka 5.3: Průměrné časy testování dat ze skupiny dtest 

Paměťová náročnost programu je řádově   PSMAXVETAPZPSPPZO  , kde PZ je 

počet různých značek v pravděpodobnostním modelu, PSP je počet různých slov, 

vyskytujících se v testovacích datech, PS je počet všech známých slov a MAXVETA je délka 

nejdelší ohodnocované věty. Při použití stejných trénovacích dat, které jsem používala já 

(obsahujících 2178 různých značek), a morfologického slovníku (obsahujícího 265052 slov) 

jde o poměrně vysokou paměťovou režii, doporučuji tedy PC s alespoň 512MB RAM. Nároky 

na disk má oproti tomu program poměrně nízké. Při trénování vyžaduje pouze místo k uložení 

výsledných souborů četností (asi 30MB při trénování s daty, které jsem používala já). Při 

testování, kdy výstupem mají být ohodnocená data, vyžaduje program pouze místo k uložení 

výsledných souborů, při testování s výstupem přesnosti využívá pouze jeden dočasný soubor, 

který má velikost řádově stejnou jako testovací data. 10MB volného místa na disku by 

pro většinu testování mělo být postačující. 
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Kapitola 6 

Závěr 

Na tomto místě bych ráda shrnula dosažené výsledky a poznatky, které jsem získala při práci 

na svém softwarovém projektu a navazující bakalářské práci. Především bych zmínila, že se 

mi podařilo vytvořit svůj program KDTagger tak, aby splňoval všechny požadavky, které 

byly zmíněny v úvodní části. Jeho spustitelná verze pro Windows a Linux je součástí CD 

přiloženého k této práci.  

Provedla jsem rozsáhlá testování svého programu směřující k nalezení optimálních parametrů 

pro disambiguaci morfologie češtiny pomocí Markovských modelů. Dosažená přesnost mého 

programu při tomto optimálním nastavení je 92.6%, což je výsledek srovnatelný s programy 

založenými na bigramovém modelu používajících slovník aplikovaných na vysoce flexivní 

jazyky. Optimálními parametry se zdají být morfologický slovník, unigramní metoda přes 

vzácná slova pro práci s neznámými slovy a hodnoty vyhlazovacích konstant ssz=0.9 a 

szz=0.05. 

Na základě výsledků mých testování jsem odvodila několik hypotéz o celkové přesnosti a 

přesnosti na neznámých slovech mého programu a tyto hypotézy jsem poté potvrdila 

statistickými metodami. Šlo o především o hypotézy z oblasti přesnosti pro různé metody 

práce s neznámými slovy a různé typy slovníků. Vcelku očekávané byly platnosti hypotéz, že 

morfologický slovník je lepší než slovník získaný z trénovacích dat, že pro optimální 

výsledky je třeba více vyhlazovat pravděpodobnosti slov než značek, a další. Překvapením 

naopak bylo, že uniformní metoda práce s neznámými slovy poskytuje lepší výsledky než 

metoda unigramní přes všechna slova a že přidání omezení pro neznámé slovo vygenerované 

z dat na základě značek vyskytujících se spolu se vzácnými slovy nepřináší zlepšení přesnosti.  

 



 33 

Literatura 

[1] http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0 

[2] Hajič Jan, Krbec Pavel, Oliva Karel, Květoň Pavel, Petkevič Vladimír: Serial 

Combination of Rules and Statistics: A Case Study in Czech Tagging, In Proceedings of 

ACL 2001, Toulouse, France 

[3] Manning Christopher D., Schulze Hinrich: Foundations of Statistical Natural Language 

Processing, The MIT Press, 1999 

[4] Hana Jiří, Hanová Hana a kolektiv: Manual for Morphological Annotation, ÚFAL/CKL 

Technical Report, 2002 

 



 34 

Příloha A – Tabulky a grafy experimentů na 

vývojových testovacích datech 

Tato příloha obsahuje výstupní data jednotlivých experimentů provedených v rámci této 

práce. U každého z nich je v záhlaví uveden popis zafixovaných vstupních parametrů 

programu KDTagger. Ladění vyhlazovacích konstant probíhalo na vývojových testovacích 

datech, takto získané přesnosti potom shrnují tabulky a grafy. Vyhlazovací konstanta pro 

dvojice slovo-značka je v tabulkách značena ssz, vyhlazovací konstanta pro dvojice značka-

značka szz. Nalezené optimální hodnoty těchto konstant jsou pak barevně odlišeny. 

1. experiment - Model I, slovník vygenerovaný z dat bez omezení na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy unigramní přes 

vzácná slova 

ssz/szz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

0.0001     86.257                         

0.025   86.517 86.513                         

0.05   86.517 86.511                         

0.1 86.388 86.515 86.512 86.513 86.507 86.493 86.489 86.472 86.444 86.421 86.421 86.399 86.395 86.386 86.351 

0.15     86.507                         

0.2     86.508                         

0.3     86.505                         

0.4     86.506                         

0.5     86.508                         

0.6     86.507                         

0.7     86.497                         

0.8     86.494                         

0.9     86.488                         

1     86.487                         

Tabulka A.1.a: Přesnost v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 
 

ssz/szz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

0.0001     24.552                         

0.025   24.843 24.819                         

0.05   24.843 24.819                         

0.1 24.874 24.843 24.819 24.811 24.788 24.725 24.685 24.670 24.630 24.646 24.623 24.520 24.481 24.465 24.394 

0.15     24.811                         

0.2     24.819                         

0.3     24.819                         

0.4     24.819                         

0.5     24.827                         

0.6     24.811                         

0.7     24.811                         

0.8     24.811                         

0.9     24.819                         

1     24.819                         

Tabulka A.1.b: Přesnost na neznámých slovech v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 
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Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

86.06%

86.19%

86.32%

86.45%

86.58%

0 0.05 0.15 0.3 0.5 0.7 0.9

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

24.30%

24.45%

24.60%

24.75%

24.90%

0 0.05 0.15 0.3 0.5 0.7 0.9

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

86.24%

86.32%

86.40%

86.48%

86.56%

0 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

24.00%

24.30%

24.60%

24.90%

25.20%

0 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1

CZZ
P

ře
s

n
o

s
ts

t

 



 36 

2. experiment - Model I, slovník vygenerovaný z dat bez omezení na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy unigramní přes 

všechna slova 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.3 

0.0001     85.044       

0.025     85.259       

0.05   85.259 85.258       

0.1 85.139 85.259 85.259 85.262 85.258 85.232 

0.2     85.259       

0.3     85.259       

0.5     85.262       

0.6     85.263 85.269     

0.7     85.255       

0.9     85.247       

Tabulka A.2.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.3 

0.0001     8.092       

0.025     8.092       

0.05   8.108 8.092       

0.1 8.131 8.108 8.092 8.100 8.092 8.045 

0.2     8.108       

0.3     8.124       

0.5     8.124       

0.6     8.124 8.139     

0.7     8.139       

0.9     8.131       

Tabulka A.2.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 
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3. experiment - Model I, slovník vygenerovaný z dat bez omezení na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy uniformní 

ssz/szz 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.05   86.137     

0.1 86.134 86.138 86.141 86.136 

0.15   86.134     

0.3   86.129     

Tabulka A.3.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

ssz/szz 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.05   20.392     

0.1 20.392 20.399 20.399 20.392 

0.15   20.399     

0.3   20.392     

Tabulka A.3.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách
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4. experiment - Model I, slovník vygenerovaný z dat s omezením na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy unigramní přes 

vzácná slova 

ssz/szz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.0001     86.427     

0.025     86.522     

0.05   86.512 86.522     

0.075     86.520     

0.1 86.445 86.508 86.518 86.512 86.509 

0.2     86.513     

0.3     86.512     

0.4     86.514     

0.5     86.514     

0.6     86.507     

0.7     86.502     

0.8     86.498     

0.9     86.490     

1     86.491     

Tabulka A.4.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

ssz/szz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.0001     24.764     

0.025     24.819     

0.05   24.819 24.819     

0.075     24.811     

0.1 24.835 24.819 24.811 24.811 24.788 

0.2     24.811     

0.3     24.811     

0.4     24.811     

0.5     24.819     

0.6     24.803     

0.7     24.811     

0.8     24.803     

0.9     24.811     

1     24.819     

Tabulka A.4.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 
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5. experiment - Model I, slovník vygenerovaný z dat s omezením na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy unigramní přes 

všechna slova 

ssz/szz 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.2   85.268     

0.3   85.268     

0.4 85.260 85.269 85.270 85.266 

0.5   85.269     

0.6   85.264     

Tabulka A.5.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

ssz/szz 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.2   8.100     

0.3   8.116     

0.4 8.139 8.116 8.124 8.116 

0.5   8.116     

0.6   8.116     

Tabulka A.5.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 
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6. experiment - Model I, slovník vygenerovaný z dat s omezením na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy uniformní 

ssz/szz 0.025 0.05 0.075 

0.025   86.154   

0.05   86.152   

0.075   86.151   

0.1 86.137 86.148 86.144 

0.15   86.144   

Tabulka A.6.a: Přesnost v % v závislosti¨ 

na vyhlazovacích konstantách  

ssz/szz 0.025 0.05 0.075 

0.025   20.399   

0.05   20.392   

0.075   20.399   

0.1 20.407 20.399 20.407 

0.15   20.399   

Tabulka A.6.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 
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7. experiment - Model I, slovník morfologický, metoda práce 

s neznámými slovy unigramní přes vzácná slova 

csz/czz 0.0001 0.05 0.1 0.2 0.3 

0.0001   91.061       

0.1 92.178 92.320 92.286 92.198 92.153 

0.2   92.376       

0.3   92.382       

0.4   92.404       

0.5   92.404       

0.6   92.432       

0.7   92.437       

0.8   92.437       

0.9   92.440       

1   92.431       

Tabulka A.7.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.0001 0.05 0.1 0.2 0.3 

0.0001   0.000       

0.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.2   0.000       

0.3   0.000       

0.4   0.000       

0.5   0.000       

0.6   0.000       

0.7   0.000       

0.8   0.000       

0.9   0.000       

1   0.000       

Tabulka A.7.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 
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8. experiment - Model I, slovník morfologický, metoda práce 

s neznámými slovy unigramní přes všechna slova 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 

0.7     92.438       

0.8     92.438       

0.9   92.438 92.441 92.446 92.446 92.406 

1     92.432       

Tabulka A.8.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 

0.7     50.000       

0.8     50.000       

0.9   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

1     50.000       

Tabulka A.8.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 
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9. experiment - Model I, slovník morfologický, metoda práce 

s neznámými slovy uniformní 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 0.1 0.2 

0.5   92.404       

0.7   92.438       

0.8   92.438       

0.9 92.438 92.441 92.446 92.446 92.385 

1.0   92.432       

Tabulka A.9.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 0.1 0.2 

0.5   50.000       

0.7   50.000       

0.8   50.000       

0.9 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

1.0   50.000       

Tabulka A.9.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 

 

Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

92.38%
92.40%

92.42%
92.44%
92.46%

0.5 0.7 0.8 0.9 1

CSZ

P
ře

s
n

o
s
t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

0.00%
15.00%

30.00%
45.00%

60.00%

0.5 0.7 0.8 0.9 1

CSZ

P
ře

s
n

o
s
t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro 

CSZ=0.9

92.32%
92.36%
92.40%
92.44%
92.48%

0.025 0.05 0.075 0.1 0.2

CZZ

P
ře

s
n

o
s
t

                      

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.9

0.00%
15.00%
30.00%

45.00%
60.00%

0.025 0.05 0.075 0.1 0.2

CZZ

P
ře

s
n

o
s
t
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10. experiment - Model II, slovník vygenerovaný z dat bez omezení na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy unigramní přes 

vzácná slova 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

0.0001     87.024                         

0.025   87.272 87.265 87.271                       

0.05   87.272 87.263 87.270                       

0.1 87.155 87.268 87.264 87.270 87.263 87.245 87.246 87.231 87.202 87.180 87.186 87.160 87.156 87.145 87.112 

0.15     87.262                         

0.2     87.261                         

0.3     87.259                         

0.4     87.259                         

0.5     87.261                         

0.6     87.255                         

0.7     87.251                         

0.8     87.245                         

0.9     87.240                         

1     87.237                         

Tabulka A.10.a: Přesnost v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

0.0001     24.560                         

0.025   24.858 24.819 24.843                       

0.05   24.858 24.819 24.835                       

0.1 24.898 24.843 24.819 24.835 24.811 24.725 24.678 24.685 24.638 24.646 24.630 24.512 24.489 24.442 24.387 

0.15     24.819                         

0.2     24.819                         

0.3     24.819                         

0.4     24.819                         

0.5     24.827                         

0.6     24.811                         

0.7     24.819                         

0.8     24.803                         

0.9     24.803                         

1     24.827                         

Tabulka A.10.b: Přesnost na neznámých slovech v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 
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Přesnost v závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

86.90%

87.00%

87.10%

87.20%

87.30%

0 0.05 0.15 0.3 0.5 0.7 0.9

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

24.30%

24.45%

24.60%

24.75%

24.90%

0 0.05 0.15 0.3 0.5 0.7 0.9

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

87.04%

87.12%

87.20%

87.28%

87.36%

0 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1

CZZ

P
ře

s
n

o
s
t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

24.00%

24.30%

24.60%

24.90%

25.20%

0 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1

CZZ
P

ře
s
n

o
s
ts

t
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11. experiment - Model II, slovník vygenerovaný z dat bez omezení na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy unigramní přes 

všechna slova 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.3 

0.0001     85.888       

0.025     86.091       

0.05     86.093 86.093     

0.1 85.978 86.093 86.092 86.094 86.087 86.067 

0.2     86.089       

0.3     86.092       

0.5     86.091 86.098     

0.6     86.093 86.101     

0.7     86.086       

0.9     86.075       

Tabulka A.11.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.3 

0.0001     8.108       

0.025     8.108       

0.05   8.108 8.108       

0.1 8.139 8.100 8.108 8.100 8.092 8.053 

0.2     8.124       

0.3     8.124       

0.5     8.131 8.131     

0.6     8.139 8.131     

0.7     8.147       

0.9     8.139       

Tabulka A.11.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na neznámých slovech 

 

Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

85.77%

85.86%

85.95%

86.04%

86.13%

0 0.05 0.2 0.5

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

8.08%

8.10%

8.12%

8.14%

8.16%

0 0.05 0.2 0.5 0.7

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

85.89%

85.96%

86.03%

86.10%

86.17%

0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.3

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t

                      

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

8.00%

8.04%

8.08%

8.12%

8.16%

0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 0.3

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t
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12. experiment - Model II, slovník vygenerovaný z dat bez omezení na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy uniformní 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.05   86.918     

0.1 86.915 86.919 86.922 86.917 

0.15   86.915     

0.3   86.911     

Tabulka A.12.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.05   20.392     

0.1 20.392 20.399 20.399 20.392 

0.15   20.399     

0.3   20.392     

Tabulka A.12.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 

 

Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

86.91%

86.91%

86.92%

86.92%

86.93%

0.05 0.1 0.15 0.3

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

20.39%

20.39%

20.40%

20.40%

20.41%

0.05 0.1 0.15 0.3

CSZ
P

ře
s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

86.91%

86.91%

86.92%

86.92%

86.92%

0.025 0.05 0.075 0.1

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t

                      

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

20.39%

20.39%

20.40%

20.40%

20.41%

0.025 0.05 0.075 0.1

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t
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13. experiment - Model II, slovník vygenerovaný z dat s omezením na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy unigramní přes 

vzácná slova 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.0001     87.182     

0.025   87.263 87.274     

0.05   87.263 87.271     

0.075     87.273     

0.1 87.152 87.264 87.273 87.271 87.264 

0.2     87.269     

0.3     87.268     

0.4     87.267     

0.5     87.267     

0.6     87.258     

0.7     87.254     

Tabulka A.13.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.0001     24.772     

0.025   24.835 24.811     

0.05   24.819 24.811     

0.075     24.811     

0.1 24.898 24.819 24.811 24.835 24.811 

0.2     24.803     

0.3     24.811     

0.4     24.811     

0.5     24.819     

0.6     24.811     

0.7     24.811     

Tabulka A.13.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 

 

Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

87.10%

87.15%

87.20%

87.25%

87.30%

0 0.05 0.1 0.3 0.5 0.7

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

24.72%

24.75%

24.78%

24.81%

24.84%

0 0.03 0.05 0.08 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

87.06%

87.12%

87.18%

87.24%

87.30%

0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1

CZZ

P
ře

s
n

o
s
t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

24.75%

24.80%

24.85%

24.90%

24.95%

0.0001 0.025 0.05 0.075 0.1

CZZ

P
ře

s
n

o
s

ts
t
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14. experiment - Model II, slovník vygenerovaný z dat s omezením na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy unigramní přes 

všechna slova 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.0001   86.014     

0.025 86.086 86.100 86.097   

0.05   86.099     

0.1   86.097     

0.15   86.095     

0.2   86.095     

0.3   86.099     

0.4 86.084 86.095 86.095 86.094 

0.5   86.096     

0.6   86.094     

Tabulka A.14.a: Přesnost v % v závislosti  

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 0.1 

0.0001   8.092     

0.025 8.100 8.092 8.100   

0.05   8.092     

0.1   8.092     

0.15   8.100     

0.2   8.108     

0.3   8.116     

0.4 8.139 8.124 8.116 8.116 

0.5   8.124     

0.6   8.124     

Tabulka A.14.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 

 

Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

85.95%

86.00%

86.05%

86.10%

86.15%

0.0001 0.025 0.05 0.1 0.15

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

8.09%

8.09%

8.10%

8.10%

8.11%

0.0001 0.025 0.05 0.1 0.15

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro CSZ=0.4

86.08%

86.08%

86.09%

86.09%

86.10%

0.025 0.05 0.075 0.1

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.4

8.10%

8.11%

8.12%

8.14%

8.15%

0.025 0.05 0.075 0.1

CZZ

P
ře

s
n

o
s

ts
t
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15. experiment - Model II, slovník vygenerovaný z dat s omezením na 

neznámé slovo, metoda práce s neznámými slovy uniformní 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 

0.025   86.933   

0.05   86.933   

0.075   86.932   

0.1 86.918 86.928 86.925 

0.15   86.924   

Tabulka A.15.a: Přesnost v % v závislosti  

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 

0.025   20.392   

0.05   20.392   

0.075   20.399   

0.1 20.407 20.399 20.415 

0.15   20.399   

Tabulka A.15.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 

 

Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

86.92%

86.92%

86.93%

86.93%

86.94%

0.025 0.05 0.075 0.1 0.15

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

20.39%

20.39%

20.40%

20.40%

20.41%

0.025 0.05 0.075 0.1 0.15

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro 

CSZ=0.1

86.91%

86.92%

86.92%

86.93%

86.93%

0.025 0.05 0.075

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

20.39%

20.40%

20.41%

20.41%

20.42%

0.025 0.05 0.075

CZZ

P
ře

s
n

o
s

ts
t
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16. experiment - Model II, slovník morfologický, metoda práce 

s neznámými slovy unigramní přes vzácná slova 

csz/czz 0.0001 0.05 0.1 0.2 

0.0001   91.559     

0.1 92.605 92.739 92.708 92.635 

0.2   92.798     

0.3   92.804     

0.5   92.828     

0.6   92.849     

0.7   92.856     

0.8   92.854     

0.9   92.856     

1   92.851     

Tabulka A.16.a: Přesnost v % v závislosti          

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.0001 0.05 0.1 0.2 

0.0001   0.000     

0.1 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.2   0.000     

0.3   0.000     

0.5   0.000     

0.7   0.000     

0.8   0.000     

0.9   0.000     

1   0.000     

Tabulka A.16.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 

 

Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

90.40%
91.20%
92.00%
92.80%
93.60%

0.0001 0.2 0.5 0.7 0.9

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

0.00%
30.00%
60.00%
90.00%

120.00%

0.0001 0.2 0.5 0.7 0.9

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

92.48

92.56

92.64

92.72

92.80

0.0001 0.05 0.1 0.2

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t

                      

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

0.00%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

0.0001 0.05 0.1 0.2

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t
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17. experiment - Model II, slovník morfologický, metoda práce 

s neznámými slovy unigramní přes všechna slova 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 

0.7   92.867       

0.8 92.869 92.867 92.875 92.862 92.843 

0.9   92.866       

1   92.861       

Tabulka A.17.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 

0.7   50.000       

0.8 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

0.9  50.000       

1   50.000       

Tabulka A.17.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 

 

Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

92.86%

92.86%

92.86%

92.87%

92.87%

0.7 0.8 0.9 1

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

0.00%

15.00%

30.00%

45.00%

60.00%

0.7 0.8 0.9 1

CSZ
P

ře
s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro CSZ=0.8

92.82%

92.84%

92.85%

92.87%

92.88%

0.025 0.05 0.075 0.1 0.15

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.8

0.00%

15.00%

30.00%

45.00%

60.00%

0.025 0.05 0.075 0.1 0.15

CZZ

P
ře

s
n

o
s
ts

t
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18. experiment - Model II, slovník morfologický, metoda práce 

s neznámými slovy uniformní 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 

0.05     92.677   

0.1 92.619 92.757 92.753 92.739 

0.15     92.772   

0.3     92.812   

0.5     92.832   

0.7     92.864   

0.8     92.864   

0.9   92.864 92.867   

1.0     92.858   

Tabulka A.18.a: Přesnost v % v závislosti 

na vyhlazovacích konstantách 

csz/czz 0.0001 0.025 0.05 0.075 

0.05     50.000   

0.1 50.000 50.000 50.000 50.000 

0.15     50.000   

0.3     50.000   

0.5     50.000   

0.7     50.000   

0.8     50.000   

0.9   50.000 50.000   

1.0     50.000   

Tabulka A.18.b: Přesnost na neznámých slovech 

v % v závislosti na vyhlazovacích konstantách 

 

Přesnost v závislosti na CSZ, pro 

CZZ=0.05

92.50%

92.60%

92.70%

92.80%

92.90%

0.05 0.15 0.5 0.8 1

CSZ

P
ře

s
n

o
s
t

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CSZ, pro CZZ=0.05

0.00%

15.00%

30.00%

45.00%

60.00%

0.05 0.15 0.5 0.8 1

CSZ

P
ře

s
n

o
s

t

 

Přesnost v závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

92.48%

92.56%

92.64%

92.72%

92.80%

0.0001 0.025 0.05 0.075

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t

                      

 

Přesnost na neznámých slovech v 

závislosti na CZZ, pro CSZ=0.1

0.00%

15.00%

30.00%

45.00%

60.00%

0.0001 0.025 0.05 0.075

CZZ

P
ře

s
n

o
s

t
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Příloha B - Uživatelská dokumentace k programu 

KDTagger 

Obsah 
 

1 Úvod ....................................................................................................................................... 56 

1.1 Základní funkce a použití programu ............................................................................... 56 

1.2 Fáze práce programu ....................................................................................................... 56 

1.2.1 Trénovací fáze .......................................................................................................... 56 

1.2.2 Testovací fáze .......................................................................................................... 57 

1.3 Získání nápovědy ............................................................................................................ 57 

2 Rychlý start ............................................................................................................................ 57 

3 Spuštění programu ................................................................................................................. 58 

3.1 Bez parametrů ................................................................................................................. 58 

3.2 S parametry zadanými z příkazové řádky ....................................................................... 58 

3.2.1 Společné parametry .................................................................................................. 59 

3.2.2 Parametry trénovací fáze ......................................................................................... 60 

3.2.3 Parametry testovací fáze .......................................................................................... 61 

3.3 Se zadaným konfiguračním souborem ............................................................................ 61 

4 Ovládací prvky grafického uživatelského rozhraní programu ............................................... 62 

4.1 Hlavní okno programu .................................................................................................... 62 

4.2 Hlavní menu .................................................................................................................... 63 

4.3 Kontextové menu ............................................................................................................ 63 

4.4 Dialogová okna ............................................................................................................... 63 

4.4.1 Otevřít soubor nastavení .......................................................................................... 64 

4.4.2 Nastavení ................................................................................................................. 64 

4.4.3 Další parametry trénování ........................................................................................ 65 

4.4.4 Další parametry testování ........................................................................................ 66 

4.5 Stavový řádek a informační okno ................................................................................... 66 

5 Pokročilá nastavení programu ............................................................................................... 67 

5.1 Logovací soubor ............................................................................................................. 67 

5.2 Generovaný slovník a omezení pro neznámá slova ........................................................ 67 

5.3 Způsob práce s neznámými slovy ................................................................................... 67 

5.4 Vyhlazovací konstanty .................................................................................................... 68 

6 Vstup programu ..................................................................................................................... 68 

6.1 Trénovací fáze ................................................................................................................. 68 

6.1.1 Slovník ..................................................................................................................... 68 

6.1.2 Trénovací data .......................................................................................................... 69 

6.2 Testovací fáze ................................................................................................................. 69 

6.2.1 Slovník ..................................................................................................................... 69 

6.2.2 Soubory četností ...................................................................................................... 69 

6.2.3 Testovací data .......................................................................................................... 69 

7 Výstup programu ................................................................................................................... 69 

7.1 Trénovací fáze ................................................................................................................. 70 

7.1.1 Slovník ..................................................................................................................... 70 

7.1.2 Soubory četností ...................................................................................................... 70 

7.2 Testovací fáze ................................................................................................................. 70 

7.2.1 Mod ohodnocování dat ............................................................................................ 70 



 55 

7.2.1.1 Ohodnocená data ................................................................................................... 70 

7.2.2 Mod testování přesnosti programu .......................................................................... 70 

7.2.2.1 Přesnost programu ................................................................................................ 70 

7.2.2.2 Zobrazení výsledku a chyb programu ................................................................... 71 

8 Formáty souborů používaných programem ........................................................................... 71 

8.1 Konfigurační soubor ....................................................................................................... 71 

8.2 Soubor slovníku .............................................................................................................. 72 

8.3 Soubor trénovacích dat ................................................................................................... 72 

8.3.1 Jednoduchý formát ................................................................................................... 73 

8.3.2 SGML formát ........................................................................................................... 73 

8.4 Soubor testovacích dat .................................................................................................... 73 

8.4.1 Běžný text ................................................................................................................ 73 

8.4.2 SGML formát ........................................................................................................... 74 

8.5 Soubor ohodnocených dat ............................................................................................... 74 

8.5.1 Jednoduchý formát ................................................................................................... 74 

8.5.2 SGML formát ........................................................................................................... 74 

8.6 Soubory četností ............................................................................................................. 74 

8.6.1 Soubor četností dvojic slovo-značka ....................................................................... 74 

8.6.2 Soubor četností dvojic značka-značka ..................................................................... 74 
 



 56 

1 Úvod 

Následující text popisuje program KDTagger z uživatelského hlediska. Po krátkém úvodu 

do problematiky značkování dat a popisu fází práce programu následuje detailní popis 

uživatelského rozhraní programu a různých způsobů jeho ovládání. V dalších částech textu 

jsou popsány vstupy i výstupy programu a celý text je zakončen podrobným popisem formátu 

všech druhů souborů, se kterými program pracuje. 

1.1 Základní funkce a použití programu 

Program KDTagger slouží pro automatické značkování textu metodou Markovských řetězců. 

Jeho využití je velmi obecné, lze ho použít pro morfologické, syntaktické i sémantické 

značkování textu i další aplikace. Protože program neklade žádné omezení na tvar, strukturu 

nebo počet značek, můžou být jeho vstupem v zásadě libovolná paralelní data textového 

charakteru členěná na slova a věty, která jsou v některém z požadovaných formátů, jejichž 

popisem se zabývá kapitola 8.  

Značkováním se rozumí výběr nejvhodnější značky pro každé slovo zadaného textu. Tento 

výběr je prováděn z množiny možných značek pro dané slovo, přičemž tato množina může 

být specifikována několika různými způsoby – pomocí slovníku (viz oddíly 5.2 a 6.2.1) anebo 

restrikcí v testovacích datech (viz oddíl 8.4.2). Program respektuje přirozené členění textu 

na věty. 

1.2 Fáze práce programu 

Program KDTagger provádí výběr značky metodou založenou na statistickém zpracování 

textu, tzv. metodou Markovských řetězců. Z použité metody vyplývá nutnost rozdělení práce 

programu na dvě fáze – trénovací a testovací. Popis vstupů a výstupů obou fází lze nalézt 

v kapitolách 6 a 7, jejich formáty pak v kapitole 8. 

1.2.1 Trénovací fáze 

Před prvním značkováním musí proběhnout tzv. trénovací fáze. Jejím cílem je naučit program 

co nejlépe značkovat data určitého typu. Během této fáze se program naučí značky, které bude 

později přiřazovat testovacím datům, četnosti výskytu jednotlivých slov spolu se značkami a 

četnosti výskytu dvojic značek bezprostředně za sebou. Tyto informace program získá 

z tzv. trénovacích dat (dále viz oddíl 6.1.2), na kvalitě označkování těchto dat, a jejich 

rozsahu závisí pozdější úspěšnost programu. Výhodou je velký rozsah trénovacích dat a dobré 

pokrytí množiny všech platných značek, protože značka, která se nevyskytovala v trénovacích 

datech, nebude během testování přiřazena žádnému slovu. Čím podobnější je charakter 

trénovacích a testovacích dat, tím lepší výsledky lze očekávat. 

Poznatky získané v této fázi program uloží ve stanoveném formátu do několika souborů, které 

pak mohou být použity v testovací fázi programu. Jde o tzv. soubory četností (dále viz oddíly 

6.2.2 a 7.1.2) a volitelně soubor slovníku (dále viz oddíly 5.2, 6.2.1 a 7.1.1). Toto rozdělení 

činností programu umožňuje natrénovat program pouze jedenkrát na začátku práce s daným 

typem dat a později provádět pouze testovací fázi nad různými daty určenými k označkování.  
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1.2.2 Testovací fáze 

V testovací fázi dochází k samotnému značkování tzv. testovacích dat (dále viz oddíl 6.2.3). 

Program použije výstupy předcházející trénovací fáze, uložené v souborech četností (dále viz 

oddíly 6.2.2 a 7.1.2) a případně slovníku (dále viz oddíly 5.2 a 6.2.1), k nalezení 

nejpravděpodobnějšího ohodnocení každé věty testovacích dat.  

Výstupem testovací fáze můžou být ohodnocená testovací data (dále viz oddíl 7.2.1.1), nebo 

přesnost programu nad testovacími daty (dále viz oddíl 7.2.2). V případě, že výstupem má být 

přesnost programu, je ovšem nutné, aby testovací data už obsahovala správné ohodnocení 

značkami. S tímto ohodnocením bude porovnán výstup programu a bude spočítána přesnost 

značkování programem KDTagger (dále viz oddíl 7.2.2.1) a některé další charakteristiky 

ohodnocení, včetně znázornění výsledku a chyb programu (dále viz oddíl 7.2.2.2).  

1.3 Získání nápovědy 

Nápovědu k programu lze získat několika způsoby. Při práci v grafickém uživatelském 

rozhraní je dialogové okno s nápovědou zobrazeno po vybrání položky Nápověda z menu 

Nápověda. Při práci z příkazové řádky lze nápovědu vyvolat použitím přepínače –h.  

2 Rychlý start 

V této kapitole bude bez podrobného vysvětlení uveden nejrychlejší způsob použití programu 

KDTagger k ohodnocení textu značkami. Vysvětlení jednotlivých parametrů lze nalézt 

v oddílu 3.2.  

Nejprve je nutné provést trénování programu. K tomu je třeba mít připravena trénovací data 

v tzv. jednoduchém formátu. Jde o soubor v běžném textovém formátu, kde každá věta je 

na samostatném řádku, a slova mají za sebou svoji značku, která je od vlastního slova 

oddělená znakem „_“. 

Příklad trénovacích dat: 
Potřebujete_VB-P---2P-AA--- rychle_Dg-------1A---- poradit_Vf--------A---- 

?_Z:------------- 

Trénování provedeme spuštěním programu s parametry příkazové řádky takto: 

>KDTagger –m train –t “trenovaci_data” –tf simple –od slovnik.txt 

kde řetězec trenovaci_data nahradíme názvem našeho souboru trénovacích dat, včetně cesty 

k němu. Tento příkaz způsobí vyvolání okna programu KDTagger a okamžitý začátek 

trénování. Program během něj vytvoří v aktuálním adresáři 3 soubory, které budou využity 

dále – slovnik.txt, cetnosti.csz a cetnosti.czz. O ukončení trénování je uživatel vyrozuměn 

hlášením v dolním informačním pruhu hlavního okna programu a zobrazením záložek se 

soubory (dále viz kapitola 4). Poté lze program KDTagger standardně ukončit a pokračovat 

ohodnocením dat. 
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Ohodnocení dat lze provést následovně - text v běžném textovém souboru, jehož název včetně 

cesty uvedeme místo řetězce testovaci_data označkujeme voláním programu s parametry 

příkazové řádky takto: 

>KDTagger –m test –t “testovaci_data” –tf text –id slovnik.txt 

Příklad testovacích dat: 

Lze ohodnotit libovolný text. Soubor by ovšem neměl obsahovat formátovací 

znaky.  

Ohodnocená data budou v tzv. jednoduchém formátu uložena do souboru ohodnoceno.txt 

v aktuálním adresáři. Jednoduchý formát ohodnocených dat je shodný s jednoduchým 

formátem trénovacích dat.  

Příklad volání programu: Jsou-li trénovací data uložena v souboru s názvem tren_data.txt 

v aktuálním adresáři a testovací data v souboru s názvem test_data.txt taktéž v aktuálním 

adresáři, stačí k označkování dat zadat postupně na příkazovou řádku následující příkazy: 

 
>KDTagger –m train –t “tren_data.txt” –tf simple –od slovnik.txt 

>KDTagger –m test –t “test_data.txt” –tf text –id slovnik.txt 

V aktuálním adresáři tímto vzniknou tři pomocné soubory a soubor ohodnoceno.txt 

s výsledným ohodnocením.  

3 Spuštění programu 

Existuje několik ekvivalentních způsobů spuštění programu, každému z nich je věnován jeden 

z následujících oddílů. 

3.1 Bez parametrů 

Spuštění programu bez parametrů, ať už z příkazové řádky nebo poklepáním na ikonu 

programu, způsobí spuštění grafického uživatelského rozhraní programu. Z tohoto rozhraní 

lze pak ovládat program postupem uvedeným podrobně v kapitole 4 

3.2 S parametry zadanými z příkazové řádky 

Tento způsob umožňuje zadat všechny parametry programu přímo z příkazové řádky, 

bez nutnosti zadávat tyto údaje v dialogových oknech programu. Ihned po zobrazení 

grafického uživatelského rozhraní programu začne zpracování takto specifikovaného 

požadavku.  

Program rozeznává parametry několika typů – přepínače, výčtové parametry, parametry 

sloužící k zadání jména souboru nebo seznamu jmen souborů (dále souborové parametry) a 

číselné parametry. Přepínače slouží k určení logické hodnoty typu ano/ne, pokud jsou 

uvedeny způsobí zapnutí dané vlastnosti nebo funkce programu. Příkladem přepínače je 

parametr –h, který způsobí zobrazení okna nápovědy po startu programu. Výčtové parametry 

slouží k výběru jedné z variant průběhu programu nebo použité metody výpočtu. Za tímto 

parametrem musí následovat jedna z uvedených konstant, které jsou dále vždy odděleny 

znakem „/“. Příkladem takového parametru je parametr –m, který určuje fázi práce programu. 
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Souborové parametry slouží k zadání jména souboru včetně případné cesty k němu, pokud se 

nenachází v aktuálním adresáři. Pokud je parametr tohoto typu nepovinný, lze navíc zadat 

speciální konstantu no, která způsobí, že soubor tohoto typu nebude načítán, pokud jde 

o vstupní soubor, nebo vytvářen, pokud jde o výstupní soubor. Pokud parametr tohoto typu 

není uveden vůbec, má většinou defaultně hodnotu no. Speciálním typem souborového 

parametru je parametr typu seznam souborů, který umožňuje za daný parametr lze postupně 

uvést libovolný počet jmen souborů. Takový seznam bude ukončen dalším výskytem 

parametru začínajícího znakem „-“. Příkladem souborového parametru je parametr –id, 

za kterým lze uvést jméno vstupního slovníku. 

Fáze práce programu ovlivňuje význam některých parametrů, některé parametry se dokonce 

mohou vyskytnout pouze v jedné z fází programu. Případné konflikty parametrů, kdy některý 

z parametrů je uveden vícekrát, se řeší tak, že přednost má poslední uvedená hodnota 

parametru. Výjimkou je parametr –m, jehož vícenásobný výskyt je chybou. Uvedení 

parametrů, které nejsou pro danou fázi povoleny, nebo uvedení neznámých parametrů či 

konstant výčtových parametrů způsobí zobrazení dialogového okna s popisem chyby a 

ignorování příkazové řádky. 

Uspořádání parametrů nemá žádný vliv a může být tedy libovolné, až na dvě výjimky. První 

je parametr –m, který musí být uveden před prvním argumentem, který je specifický 

pro některou z fází programu (viz oddíly 3.2.2 a 3.2.3). Druhou výjimkou jsou případné 

vícenásobné výskyty téhož parametru, které byly popsány v minulém odstavci. 

3.2.1 Společné parametry 

Následující tabulka obsahuje parametry programu společné pro trénovací i testovací fázi. 

Parametr Povinný  Typ 

parametru 

Defaultní 

hodnota 

Popis 

-m train/test ano výčtový test Určuje fázi práce programu. Ovlivňuje 

způsob práce s dalšími parametry a musí být 

proto uveden právě jednou a před prvním 

výskytem některého z parametrů 

specifických pro některou fázi programu. 

-l “soubor” ne souborový no Určuje jméno logovacího souboru. 

Do tohoto souboru budou psána případná 

chybová hlášení a varování. Další informace 

viz oddíl 5.1. 

-lwod ne přepínač vypnuto Zapíná výpis varování o duplicitách 

do logovacího souboru. Má smysl pouze 

pokud je vytvářen logovací soubor. Další 

informace viz oddíl 5.1. 

-h, help ne přepínač vypnuto Zobrazí nápovědu programu. 
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3.2.2 Parametry trénovací fáze 

Následující tabulka shrnuje jednotlivé parametry trénování a jejich význam. 

Parametr Povinný  Typ 

parametru 

Defaultní 

hodnota 

Popis 

-t „soubor“ ano seznam 

souborů  

data.txt Určuje seznam jmen souborů trénovacích 

dat. Další informace viz oddíl 6.1.2. 

-tf sgml/simple ne výčtový sgml Určuje formát trénovacích dat. Při hodnotě 

simple očekává jednoduchý formát, 

při hodnotě sgml formát SGML. Další 

informace viz oddíl 8.3. 

-id “soubor” ne souborový no Určuje jméno vstupního (kontrolního) 

slovníku. Další informace viz oddíl 6.1.1. 

-od “soubor” ne souborový no Určuje jméno souboru, do kterého bude 

vygenerován slovník, který pak bude moci 

být použit v rámci testování. Další 

informace viz oddíly 5.2 a 7.1.1. 

-odunk ne přepínač vypnuto Zapíná generování omezení pro neznámé 

slovo do výstupního slovníku. Má smysl 

pouze pokud je výstupní slovník vytvářen. 

Další informace viz oddíl 5.2. 

-csz “soubor” ne souborový cetnosti.csz Určuje jméno souboru, do kterého budou 

uloženy četnosti dvojic slovo-značka. Další 

informace viz oddíl 7.1.2. 

-czz “soubor” ne souborový cetnosti.czz Určuje jméno souboru, do kterého budou 

uloženy četnosti dvojic značka-značka. 

Další informace viz oddíl 7.1.2. 
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3.2.3 Parametry testovací fáze 

Následující tabulka shrnuje jednotlivé parametry testování a jejich význam. 

Parametr Povinný  Typ 

parametru 

Defaultní 

hodnota 

Popis 

-out tagging/ 

accuracy 

ne výčtový tagging Určuje typ výstupu testovací fáze. 

Pro hodnotou tagging bude výstupem 

programu ohodnocení vět z daných 

souborů testovacích dat. Pro hodnotou 

accuracy bude výstupem přesnost tohoto 

programu nad danými daty. Další 

informace viz oddíl 7.2. 

-t „soubor“ ano seznam 

souborů 

data.txt Určuje seznam jmen souborů testovacích 

dat. Další informace viz oddíl 6.2.3. 

-tf sgml/text ne výčtový sgml Určuje formát testovacích dat. Při hodnotě 

text očekává běžný text, při hodnotě sgml 

formát SGML. Další informace viz oddíl 

8.4. 

-id “soubor” ne souborový no Určuje jméno vstupního slovníku. Další 

informace viz oddíl 6.2.1. 

-csz “soubor” ne souborový cetnosti.csz Určuje jméno souboru, ze kterého budou 

načteny četnosti dvojic slovo-značka. Další 

informace viz oddíl 6.2.2. 

-czz “soubor” ne souborový cetnosti.czz Určuje jméno souboru, ze kterého budou 

načteny četnosti dvojic značka-značka. 

Další informace viz oddíl 6.2.2. 

-unk uniform/ 

unigram_all/ 

unigram_rare 

ne výčtový unigram_all Určuje způsob práce s neznámými slovy. 

Další informace viz oddíl 5.3. 

-ssz “číslo” ne kladné číslo 0.1 Hodnota vyhlazovací konstanty 

pro dvojice slovo-značka. Další informace 

viz oddíl 5.4. 

-szz “číslo” ne kladné číslo 0.1 Hodnota vyhlazovací konstanty 

pro dvojice značka-značka. Další 

informace viz oddíl 5.4. 

-r “soubor” ne seznam 

souborů 

ohodno-

ceno.txt 

Určuje jméno souboru ohodnocených dat. 

Má smysl pouze pokud budou výstupem 

ohodnocená data. Další informace 

viz oddíl 7.2.1.1. 

-rf sgml/simple ne výčtový simple Určuje formát ohodnocených dat. 

Při hodnotě simple bude výstupem 

jednoduchý formát, při hodnotě sgml 

formát SGML. Další informace viz oddíl 

8.5. 

3.3 Se zadaným konfiguračním souborem 

Speciálním případem spuštění programu s parametry zadanými na příkazové řádce je spuštění 

programu se zadaným konfiguračním souborem. Pokud se na příkazové řádce vyskytne 

parametr –c následovaný jménem konfiguračního souboru, případně včetně cesty k němu, 

bude zbytek příkazové řádky ignorován a program bude další parametry načítat ze zadaného 

konfiguračního souboru. Formát konfiguračního souboru je popsán v oddílu 8.1. Ihned po 
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zobrazení grafického uživatelského rozhraní programu začne zpracování takto 

specifikovaného požadavku. 

4 Ovládací prvky grafického uživatelského rozhraní 

programu 

Uživatelské rozhraní programu KDTagger se skládá z hlavního okna a několika dialogů 

sloužících ke komunikaci s uživatelem. V následujícím oddílu jsou postupně popsány všechny 

jeho důležité části. 

4.1 Hlavní okno programu 

Hlavní okno programu se zobrazí po úspěšné inicializaci programu. Pokud by došlo k chybě 

už v inicializační fázi, bude zobrazeno jen dialogové okno s popisem chyby. Hlavní okno 

programu má následující části: 

 

Hlavní menu programu  Záložky pro zobrazení souborů, 

se kterými se právě pracuje, a 

dalších informací 

Textové okno pro zobrazení 

obsahu souboru přidruženého 

k právě vybrané záložce nebo 

jiných informací, zde př. 

přesnosti programu 

Informační okno pro 

hlášení o průběhu 

zpracování požadavku 

Tlačítko umožňující zrušit 

právě zpracovávaný požadavek 

Stavový řádek zobrazující 

postup zpracování požadavku 

Minimalizace, maximalizace 

a ukončení  programu 
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4.2 Hlavní menu 

Hlavní menu programu KDTagger zpřístupňuje většinu funkcí programu. Menu je členěno do 

tří částí – Trénování a testování, Nastavení a Nápověda.  

Menu Trénování a testování obsahuje nejdůležitější příkazy 

pro řízení práce programu. Vybráním položky Nové… 

dojde k zobrazení dialogu Nastavení (viz oddíl 4.4.2) 

s defaultními hodnotami všech parametrů. Příkaz Otevřít… 

způsobí zobrazení dialogu Otevřít soubor nastavení 

(viz oddíl 4.4.1), ve kterém lze vybrat konfigurační soubor, 

který má být použit. Příkaz Opakovat s aktuálním 

nastavením spustí zpracování požadavku se současným 

nastavením, je vhodný pro rychlé opakování posledního 

trénování či testování po změně některého ze vstupních 

souborů. Příkazy Uložit nastavení a Uložit nastavení jako… slouží pro uložení aktuálního 

nastavení parametrů programu do konfiguračního souboru daného jména, takovýto soubor 

pak lze kdykoli použít výběrem položky Otevřít….  

Menu Nastavení obsahuje jediný příkaz Nastavení, který způsobí zobrazení dialogového okna 

Nastavení (viz oddíl 4.4.2) s aktuálními parametry programu. Menu Nápověda umožňuje 

výběrem své položky Nápověda zobrazení dialogového okna Nápověda. Dále lze zobrazit 

okno O aplikaci, pomocí příkazu O aplikaci. 

4.3 Kontextové menu 

Kontextové menu programu se zobrazí při kliknutí pravým tlačítkem myši nad textovým 

oknem na záložce nebo informačním oknem v dolní části hlavního okna. Obsahuje dva 

příkazy Uložit a Uložit jako…, které slouží k uložení obsahu okna, nad kterým se právě 

nachází kursor, do souboru daného jména. 

4.4 Dialogová okna 

K nastavení parametrů programu uživatelem slouží několik dialogových oken. Některé 

z těchto parametrů jsou zcela zřejmé a nepotřebují další vysvětlení, pokročilé parametry nebo 

parametry, jejichž význam není zřejmý, jsou objasněny v kapitole 5. 

Kdekoli je třeba zadat jméno souboru nebo seznam jmen souborů, není nutné ho vypisovat 

ručně, ale je možné stisknutím tlačítka Najít… napravo textového okna zobrazit dialogové 

okno pro otevření souboru a potřebné soubory v něm standardně najít v adresářové struktuře. 

V případě výběru souborů pomocí dialogového okna se musí všechny soubory nacházet 

v jediném adresáři, při vypisování jmen souborů do textového okna lze uvést i soubory 

z různých adresářů. V takovém případě je ovšem nutné u souborů, které se nenachází 

v aktivním adresáři, uvést i absolutní cesty k nim. 
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4.4.1 Otevřít soubor nastavení 

Dialogové okno Otevřít soubor nastavení 

slouží k otevření konfiguračního souboru 

s nastavením programu. Nejprve je nutné 

vybrat jméno konfiguračního souboru a až 

poté, pokud je to nutné, změnit soubory 

trénovacích či testovacích dat.  

Pokud je konfigurační soubor nastaven pro 

testování s výstupem ohodnocených dat, je 

možné změnit i jména souborů 

ohodnocených dat ve třetím textovém poli, 

které je jinak znepřístupněno. 

Formát konfiguračního souboru je popsán v oddílu 8.1. 

4.4.2 Nastavení 

Dialogové okno Nastavení slouží z zadání parametrů programu společných pro trénování i 

testování. Nejprve je nutné vybrat fázi práce programu, pak další parametry. 

 

Parametry logovacího souboru jsou podrobněji popsány v oddílu 5.1, vstupní slovník 

pro trénovací fázi v oddílu 6.1.1, vstupní slovník pro testovací fázi v oddílu 6.2.1 a formáty 

trénovacích a testovacích dat v kapitole 8.  

V závislosti 

na zvolené 

fázi zadejte 

seznam 

souborů 

trénovacích 

nebo 

testovacích 

dat a jejich 

formát 

Zvolte 

parametry 

logovacího 

souboru 

Zadejte 

parametry 

vstupního 

slovníku, 

způsob 

jeho 

použití 

opět závisí 

nazvolené 

fázi 

Nejprve 

zvolte fázi 

práce 

programu 

Zobrazí 

dialogové 

okno s 

dalšími 

parametry 

zvolené fáze 
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4.4.3 Další parametry trénování 

Dialogové okno Další parametry trénování umožňuje uživateli zadat další doplňující 

parametry trénovací fáze programu. Tento dialog je zobrazen po stisknutí tlačítka Další 

nastavení… v dialogovém okně Nastavení při vybrané trénovací fázi práce programu. 

 

Parametry generovaného slovníku jsou podrobněji popsány v oddílu 5.2, soubory četností pro 

fázi trénování v oddílu 7.1.2. 

Zadejte, zda 

chcete 

z trénovacích dat 

vytvořit slovník, 

a případně jeho 

jméno 

Zadejte jména a 

cesty 

k souborům 

četností, které 

budou 

programem 

vytvořeny 

Zadejte, zda 

má být do 

slovníku 

vygenerován 

záznam pro 

neznámá 

slova 
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4.4.4 Další parametry testování 

Dialogové okno Další parametry testování umožňuje uživateli zadat další doplňující 

parametry testovací fáze programu. Tento dialog je zobrazen po stisknutí tlačítka Další 

nastavení… v dialogovém okně Nastavení při vybrané testovací fázi práce programu. 

 

Typ výstupu testovací fáze je vysvětlen v oddílu 7.2, formát ohodnocených dat v oddílu 8.5, 

soubory četností pro testovací fázi v oddílu 6.2.2, způsob práce s neznámými slovy v oddílu 

5.3 a vyhlazovací konstanty v oddílu 5.4. 

4.5 Stavový řádek a informační okno 

Dolní část hlavního okna má za úkol informovat uživatele o stavu právě probíhající akce. 

Do informačního okna jsou během zpracování požadavku vypisována hlášení o tom, která 

část procesu právě začíná či končí, a dále veškerá chybová hlášení a varování, 

např. o chybách ve vstupních souborech. Stavový řádek zobrazuje postup zpracování 

požadavku a poskytuje uživateli odhad, jak dlouho bude akce ještě trvat. Tlačítko Zrušit akci 

umožňuje zrušit právě zpracovávaný požadavek a pokračovat v práci s programem, 

např. změnit některá nastavení a zpracovat požadavek znovu.  

Zadejte jména 

souborů 

četností, které 

mají být 

použity 

Zvolte způsob 

práce 

s neznámými 

slovy 

Zvolte typ 

výstupu 

testovací fáze 

Pokud zvolíte 

za typ výstupu 

ohodnocená 

data, zadejte 

jména souborů 

ohodnocených 

dat a jejich 

formát 

Zadejte 

hodnoty 

vyhlazovacích 

konstant 
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5 Pokročilá nastavení programu 

Funkce některých parametrů programu zmíněných v předchozí kapitole nemusí být zřejmá, 

jejich vysvětlení je náplní této kapitoly. 

5.1 Logovací soubor 

Logovací soubor slouží k výpisu hlášení o průběhu zpracování jednoho požadavku uživatele. 

Tato hlášení se částečně shodují s těmi, které jsou vypisovány do informačního okna v dolní 

části hlavního okna programu, ale jsou oproti nim podrobnější a zahrnují i čas začátků a 

konců jednotlivých etap zpracování. Logovací soubor musí být zadán zvlášť pro každý 

požadavek, pokud během jednoho spuštění programu probíhá několik samostatných trénování 

či testování, je nutné pro každý z nich zadat zda má být logovací soubor vytvářen a do jakého 

souboru. Pokud pro některý požadavek zadáte jméno existujícího souboru, bude přepsán, 

pokud zadáte jméno neexistujícího souboru, bude vytvořen. 

Program umožňuje zvolit, zda do logovacího souboru budou vypisována varování 

při duplicitách ve vstupních datech. Duplicitou je míněna situace, kdy program v souborech 

četností nebo slovníku nalezne duplicitní řádky, přesněji řádky týkající se stejných slov a 

značek, třeba i s jinou četností nebo jiným seznamem povolených značek. Toto program 

nepovažuje za chybu a výsledná četnost je součtem všech četností nalezených v souboru, 

výsledný seznam povolených značek je jejich sjednocením. Takovéto chování programu 

umožňuje vytvářet větší soubory četností pouhou konkatenací jiných souborů četností. Pokud 

ale soubory četností nevznikly takto, ale např. manuálně, je přítomnost takovýchto 

duplicitních řádků spíše znakem chyby, a je proto vhodné zapnout jejich kontrolu. 

5.2 Generovaný slovník a omezení pro neznámá slova 

Pokud si to uživatel přeje, může být výstupem trénovací fáze kromě souborů četností i 

slovník. Ten obsahuje pro každé slovo trénovacích dat seznam značek, které s ním byly 

pozorovány. V testovacích datech se ale typicky vyskytují i tzv. neznámá slova, která nebyla 

v trénovacích datech. Pro tato slova existuje speciální označení - řetězec .:UNK:.. Tento 

řetězec se může jako kterékoli jiné slovo vyskytovat i ve slovníku programu KDTagger, čímž 

lze omezit množinu značek, které mohou být v testovací fázi přiřazeny neznámým slovům. 

Programu KDTagger lze v trénovací fázi zadat, aby do výstupního slovníku toto omezení 

automaticky vygeneroval zaškrtnutím této volby v dialogovém okně Další nastavení 

trénování (dále viz oddíl 4.4.3). Program vygeneruje takové omezení, které umožní přiřazovat 

neznámým slovům pouze značky, které byly pozorovány se vzácnými slovy, neboli se slovy, 

které se v trénovacích datech vyskytly pouze jedenkrát. 

5.3 Způsob práce s neznámými slovy 

Jak bylo popsáno v předchozím oddíle, v testovacích datech se typicky vyskytují 

tzv. neznámá slova. U těchto slov je nutné nějakým způsobem odhadnout pravděpodobnost, 

že dané slovo má být označkováno určitou značkou. Tento odhad je možné provést několika 

způsoby – uniformně, unigramem přes všechna slova a unigramem přes tzv. vzácná slova.  

Uniformní způsob práce s neznámými slovy spočívá v přidělení konstantní pravděpodobnosti 

všem značkám, které se mohou vyskytovat spolu s neznámým slovem. Unigram přes všechna 

slova přiřadí každé značce, která se může vyskytovat spolu s neznámým slovem, právě 
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takovou pravděpodobnost, která odpovídá její relativní četnosti v trénovacích datech. 

Unigram přes tzv. vzácná slova také přiřazuje značkám, která se mohou vyskytovat spolu 

s neznámým slovem, pravděpodobnosti na základě jejich relativní četnosti, ale tyto četnosti 

počítá pouze u vzácných slov, neboli slov, které se v trénovacích datech vyskytly právě 

jedenkrát. Značkám, které se nemohou vyskytovat spolu s neznámým slovem, přiřazují 

všechny metody nulovou pravděpodobnost. 

Úspěšnost těchto metod se liší řádově o několik málo procent úspěšnosti, ale závisí 

na trénovacích i testovacích datech o kolik. Většinou platí, že nejúspěšnější je unigramní 

metoda přes vzácná slova. 

5.4 Vyhlazovací konstanty 

Obecným problémem statistických metod je, že v trénovacích datech se nemusí vyskytnout 

všechny možné varianty a konstrukce, které daný jazyk připouští. Aby tyto varianty, které 

jsou sice správné, ale mají příliš řídký výskyt než aby se objevily v trénovacích datech, mohly 

být s alespoň malou pravděpodobností použity při ohodnocování testovacích dat, musí 

nastoupit tzv. vyhlazování. Vyhlazování zajistí, že každá varianta, i ta, která nebyla nikdy 

viděna v trénovacích datech, obdrží určitou malou pravděpodobnost, že bude použita. 

Hodnotu této pravděpodobnosti lze nastavit pomocí tzv. vyhlazovacích konstant. Smysluplné 

hodnoty vyhlazovacích konstant jsou reálná čísla z intervalu <0,1>. Program KDTagger 

umožňuje nastavit zvlášť hodnotu vyhlazovací konstanty pro dvojice slovo-značka, která je 

aplikována na pravděpodobnost, že danému slovu je přiřazena daná značka, a pro dvojice 

značka-značka, která je aplikována na pravděpodobnost, že daná značka je ve větě 

následována určitou značkou. 

6 Vstup programu 

Program KDTagger používá několik druhů vstupních souborů, které se navíc liší 

pro trénovací a testovací fázi programu. Tato kapitola shrnuje, které soubory jsou nebo 

mohou být vstupem jednotlivých fází. Všechny vstupní soubory programu lze po zpracování 

požadavku zobrazit výběrem příslušné záložky na hlavním okně aplikace. V tomto okně je lze 

i editovat a případně uložit pomocí kontextového menu. 

6.1 Trénovací fáze 

Trénovací fáze slouží k přípravě programu na vlastní ohodnocování dat během testovací fáze.  

6.1.1 Slovník 

Soubor slovníku je nepovinným vstupem trénovací fáze. Pokud není zadán, program se naučí 

slova z trénovacích dat a neprovádí žádnou selekci trénovacích dat. Pokud je zadán, program 

ignoruje každou větu z trénovacích dat, která obsahuje slovo, které nevyhovuje slovníku. 

Slovo nevyhovuje slovníku, pokud je v trénovacích datech spolu se značkou, kterou slovník 

pro dané slovo nepovoluje. Varianta trénovací fáze se slovníkem je poměrně ojedinělá. Popis 

formátu slovníku lze nalézt v oddílu 8.2. 
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6.1.2 Trénovací data 

Trénovací data jsou povinným vstupem trénovací fáze, pro pohodlí se mohou vyskytovat 

v libovolném počtu různých souborů z jednoho adresáře. Program se z nich naučí množinu 

slov jazyka, množinu značek a četnosti dvojic slovo-značka (neboli slovo věty označkované 

určitou značkou) a dvojic značka-značka (neboli značka následovaná ve větě určitou 

značkou). Trénovací data mohou být v jednoduchém i SGML formátu, jejich popis lze nalézt 

v oddílu 8.3. 

6.2 Testovací fáze 

Vstupem testovací fáze jsou výstupy trénovací fáze a data určená k ohodnocení. 

6.2.1 Slovník 

Slovník je nepovinným, ale důrazně doporučeným, vstupem testovací fáze. Výhodou 

testování se slovníkem je řádově kratší čas nutný k ohodnocení dat a větší přesnost programu. 

Čím kvalitnější a rozsáhlejší co do počtu slov slovník je, tím jsou tyto výhody znatelnější. 

Použitý slovník může, ale nemusí být výstupem trénovací fáze programu KDTagger. Popis 

formátu slovníku lze nalézt v oddílu 8.2. 

Při testování se slovníkem může každé slovo, které je ve slovníku (včetně neznámých slov, 

pokud se ve slovníku nachází i omezení pro neznámé slovo), dostat jen některou 

ze slovníkem pro něj povolených značek. Slova, která se ve slovníku nevyskytují mohou 

dostat libovolnou značku. Při testování bez slovníku může libovolné slovo dostat libovolnou 

značku.  

6.2.2 Soubory četností 

Soubory četností jsou povinným vstupem testovací fáze a opět mohou být použity výstupní 

soubory četností trénovací fáze. Program KDTagger používá dva druhy souborů četností – 

soubor četností dvojic slovo-značka a značka-značka. Popis jejich formátů lze nalézt v oddílu 

8.6. 

6.2.3 Testovací data 

Testovací data jsou povinným vstupem testovací fáze, jsou to data určená k označkování. 

Pokud mají být výstupem programu ohodnocená data, budou typicky testovací data 

neohodnocená, ale nemusí to být pravidlem, např. pokud chceme vygenerovat soubor 

s ohodnocením pocházejícím od několika různých taggerů. Pokud má být výstupem programu 

přesnost KDTaggeru, musí být testovací data již ohodnocená. Testovacími daty může být 

běžný text i data v SGML formátu, jejichž popis lze nalézt v oddílu 8.4. Jediným omezením 

je, že pokud jsou testovací data ve formátu běžného textu, lze generovat ohodnocená data 

pouze v jednoduchém formátu. 

7 Výstup programu 

Program KDTagger používá několik druhů výstupních souborů, které se navíc liší pro 

trénovací a testovací fázi programu. Tato kapitola shrnuje, které soubory jsou nebo mohou být 

výstupem jednotlivých fází. Všechny výstupní soubory programu lze po zpracování 
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požadavku zobrazit výběrem příslušné záložky na hlavním okně aplikace. V tomto okně je lze 

i editovat a případně uložit pomocí kontextového menu. 

7.1 Trénovací fáze 

Trénovací fáze slouží k přípravě programu na vlastní ohodnocování dat během testovací fáze. 

Tomu odpovídá fakt, že její výstupy jsou vstupem testovací fáze. 

7.1.1 Slovník 

Slovník je nepovinným, ale doporučeným, výstupem trénovací fáze. Program do slovníku 

vygeneruje záznam pro každé slovo viděné v trénovacích datech. Každému slovu přiřadí 

takovou množinu povolených značek, která obsahuje právě ty značky, které byly 

v trénovacích datech spolu s daným slovem viděny. Program volitelně umožňuje vygenerovat 

i omezení pro neznámé slovo, viz oddíl 5.2. Popis formátu slovníku lze nalézt v oddílu 8.2. 

7.1.2 Soubory četností 

Soubor četností dvojic slovo-značka a značka-značka je povinným výstupem trénovací fáze. 

Do těchto souborů budou vygenerovány všechny dvojice slovo-značka, resp. značka-značka, 

viděné v trénovacích datech, spolu s jejich četností. Popis formátu souborů četností lze nalézt 

v oddílu 8.6. 

7.2 Testovací fáze 

Testovací fáze je produktivní fází programu, jejím výstupem je to, co od programu skutečně 

čekáme – ohodnocená data, nebo přesnost programu. 

7.2.1 Mod ohodnocování dat 

Tento mod zajišťuje hlavní účel programu – ohodnocení dat, u nichž ohodnocení zatím 

neznáme, a výstup těchto ohodnocených dat v požadovaném formátu.  

7.2.1.1 Ohodnocená data 

V případě, že byla vstupní testovací data v SGML formátu, mohou být výstupní ohodnocená 

data v jednoduchém i SGML formátu. V případě, že testovací data byla ve formátu běžného 

textu, mohou být ohodnocená data pouze v jednoduchém formátu. Popis obou formátů lze 

nalézt v oddílu 8.5. 

7.2.2 Mod testování přesnosti programu 

Tento mod slouží především k diagnostice programu KDTagger, ke zjišťování jeho přesnosti 

nad daty, jejichž správné ohodnocení známe. Může také sloužit k odhadu kvality či relevance 

výstupů trénovací fáze – souborů četností a případně i slovníku. 

7.2.2.1 Přesnost programu 

Základním výstupem modu testování přesnosti je statistika přesnosti programu, která je 

zobrazena na záložce Přesnost po ukončení zpracování požadavku. Tato statistika zahrnuje 

celkový počet zpracovávaných slov, přesnost programu, procento neznámých slov a přesnost 
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programu nad neznámými slovy. Do těchto statistik nejsou pro větší relevanci započítávány 

správně ohodnocené tečky za větou. 

7.2.2.2 Zobrazení výsledku a chyb programu 

Druhým typem výstupu je 

zobrazení výsledku a chyb 

programu, který je obsahem 

záložky Zobrazení výsledku a 

chyb. Tento výstup je formátován 

do tabulky a umožňuje přehledné 

znázornění programem 

vybraných značek a jeho chyb. 

Informace o každém 

ohodnocovaném slovu je 

na vlastním řádku a jednotlivé 

věty jsou odděleny čarou. 

Na řádku je nejprve uvedeno 

slovo, následuje informace, zda 

jde o neznámé slovo, a 

programem vybraná značka 

pro toto slovo. Pokud program 

nevybral pro slovo správnou značku, je tato chyba zdůrazněna červenou barvou a následuje 

za ní pravdivá značka slova. Řádek ukončují případné restrikce na dané slovo, pokud nějaké 

v testovacích datech byly. 

8 Formáty souborů používaných programem 

Program KDTagger umožňuje některé typy souborů načítat či vypisovat v různých formátech, 

některé z nich jsou obecně rozšířené a jiné jsou specifické pro tento program. Tato kapitola 

podává jejich přehled. 

8.1 Konfigurační soubor 

Konfigurační soubor je běžný textový soubor, který obsahuje kompletní nastavení programu 

KDTagger. Soubor je členěn na řádky, z nichž některé mohou být komentářové. Komentářové 

řádky začínají znaky /** a jsou programem ignorovány. Prázdné řádky jsou taktéž 

ignorovány.  

Ostatní řádky mohou vypadat následujícím způsobem. Každý řádek může začínat libovolným 

počtem bílých znaků, které budou ignorovány. Následovat může jediná posloupnost znaků 

bez mezer či tabelátorů, ta je celá brána jako jediný argument. Nebo může následovat 

posloupnost znaků tvořících úvodní slovo, dále libovolný počet mezer či tabelátorů a pak 

zbytek řádku. V tomto případě je úvodní slovo bráno jako přepínač a zbytek řádku jako jeho 

jediný parametr. Jedinou výjimkou je, pokud úvodním slovem je přepínač –r nebo –t. Pak je 

zbytek řádku ještě  parsován na seznam jmen souborů. Seznamem jmen souborů může být 

libovolná posloupnost názvů souborů, pokud název souboru nebo cesta obsahují mezeru, musí 

být celý název souboru uzavřen do uvozovek. Všechny tyto parametry jsou pak předány 

programu, jako kdyby šlo o příkazovou řádku. Parametry, které se mohou vyskytovat 
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v konfiguračním souboru, jsou shodné s parametry příkazové řádky, popsanými v kapitole 

3.2. 

Příklad: 
/** mod prace 

-m test 

 

 

/** vstupni slovnik 

-id C:\Data\HMM Tagger\cmpr9406_001_slovnik.txt  

 

/** soubor cetnosti dvojic slovo-znacka 

-csz C:\Data\HMM Tagger\cmpr9406_001_CS.txt  

 

/** soubor cetnosti dvojic znacka-znacka 

-czz C:\Data\HMM Tagger\cmpr9406_001_CZ.txt   

 

/** soubor testovacich dat 

-t “C:\Data 1\cmpr9406_033.csts” “C:\Data 1\cmpr9406_033.csts” 

 

/** format testovacich dat 

-tf sgml  

 

/** typ testovani - spocitat presnost 

-out accuracy 

 

/** konstanty pro vyhlazovani 

-ssz 0.1 

-szz 0.1 

 

/** logovaci soubor, vypisovat do nej varovani o duplicitach 

-l log.txt 

-lwod 

8.2 Soubor slovníku 

Soubor slovníku umí program KDTagger načítat a ukládat pouze v tzv. jednoduchém formátu. 

Takový slovník je soubor v běžném textovém formátu, členěný na jednotlivé řádky, kde 

každý řádek popisuje jedno slovo. Na řádku je nejprve slovo, následuje oddělující znak „|” a 

seznam značek, které jsou s daným slovem povoleny. Tyto značky jsou navzájem odděleny 

libovolným počtem mezer či tabelátorů. Libovolný počet mezer či tabelátorů může být i 

na začátku řádku a před i za znakem „|”. Prázdné řádky a komentářové řádky začínající znaky 

/** jsou ignorovány. Ve slovníku se může vyskytovat i omezení pro neznámá slova, v tom 

případě je místo úvodního slova uvedeno speciální slovo .:UNK:.. Ve slovníku se nesmí 

vyskytnout slovo <START>, které je vyhrazeným slovem programu. 

Příklad: 
spoje | NNIP1-----A---- 

spojení | NNNS1-----A---- NNNS6-----A---- NNNS2-----A----  

spojených | NNNP6-----A---- 

.:UNK:. | NNNS1-----A---- NNNS6-----A---- 

8.3 Soubor trénovacích dat 

Pro soubory trénovacích dat lze použít dva formáty. Program KDTagger u obou využívá 

pouze slova a jejich značky, ačkoli ve formátu SGML se vyskytují i další informace. 

V trénovacích datech v žádném z formátů se nesmí vyskytnout slovo <START>, které je 

vyhrazeným slovem programu. 

Komentářový 

řádek 

Řádek tvaru 

přepínač -

parametr 

Řádek 

s jediným 

parametrem 

Řádek se 

seznamem 

souborů 
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8.3.1 Jednoduchý formát 

Trénovací data v jednoduchém formátu jsou v běžném textovém formátu. Každá věta je 

na samostatném řádku, slova mají za sebou svoji značku, která je od vlastního slova oddělená 

znakem „_“. 

Příklad: 
Potřebujete_VB-P---2P-AA--- rychle_Dg-------1A---- poradit_Vf--------A---- 

?_Z:------------- 

8.3.2 SGML formát 

SGML formát je formát zápisu dat textového charakteru, který k odlišení různých typů 

informací o větách a slovech používá tagy uzavřené do znaků „<” a „>”. Kvůli stručnosti zde 

není uveden kompletní popis jeho tagů, ale pouze těch, které jsou používány programem 

KDTagger.  

Tag <s id=...> uvozuje větu, vše od něj až do dalšího tagu stejného typu je výčet slov jedné 

věty a informací o nich. Tento tag se často vyskytuje s parametrem id, který udává 

identifikační řetězec dané věty, usnadňující orientaci v SGML souboru. Tag <f id=...> 

uvozuje slovo, jehož větný tvar následuje bezprostředně za tímto tagem a končí začátkem 

libovolného dalšího tagu. Obdobně tag <d id=...> uvozuje interpunkční znak, jehož tvar opět 

následuje bezprostředně za tímto tagem a končí začátkem libovolného dalšího tagu. Oba tyto 

tagy také často obsahují parametr id pro identifikaci daného slova, resp. interpunkčního 

znaku. Určení značky, náležející k danému slovu nebo interpunkčnímu znaku, následuje 

bezprostředně za tagem <t> a končí začátkem libovolného dalšího tagu. 

Příklad: 
<s id=cmpr9406-009-p5s1> 

<f id=cmpr9406-009-p5s1w1>Potřebujete<l>potřebovat_:T<t>VB-P---2P-

AA--- 

<f id=cmpr9406-009-p5s1w2>rychle<l>rychle_^(*1ř)<t>Dg-------1A---- 

<f id=cmpr9406-009-p5s1w3>poradit<l>poradit_:T_:W<t>Vf--------A---

- 

<D> 

<d id=cmpr9406-009-p5s1w4>?<l>?<t>Z:------------- 

8.4 Soubor testovacích dat 

Pro soubory testovacích dat lze použít dva formáty. Pro testování s výstupem ohodnocených 

dat lze použít oba z nich, protože program v tomto modu práce využívá pouze slova a členění 

do vět. Pro testování s výstupem přesnosti lze použít pouze formát SGML, protože běžný text 

neobsahuje pravdivé ohodnocení značkami, nutné pro spočítání přesnosti. V testovacích 

datech v žádném z formátů se nesmí vyskytnout slovo <START>, které je vyhrazeným 

slovem programu. 

8.4.1 Běžný text 

Jde o běžný neformátovaný text, členěný do vět. Lze použít pouze výstup ohodnocených dat 

v jednoduchém formátu, nikoli v SGML formátu. 
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8.4.2 SGML formát 

Popis SGML formátu lze nalézt v oddíle 8.3.2. Pro testování navíc program využívá i 

informace o tzv. restrikcích. Restrikce vždy platí pouze pro to slovo, za jehož tagem <f> jsou 

uvedeny. Jde o omezení množiny značek, které mohou být danému slovu přiřazeny pouze 

na ty, které jsou vyjmenovány v části restrikcí.  

8.5 Soubor ohodnocených dat 

Ohodnocená data lze programem generovat ve dvou formátech. 

8.5.1 Jednoduchý formát 

Popis jednoduchého formátu lze nalézt v oddíle 8.3.1. 

8.5.2 SGML formát 

Popis SGML formátu lze nalézt v oddíle 8.3.2. Tento formát lze generovat, pouze pokud byla 

vstupní testovací data taktéž v SGML formátu. Program KDTagger totiž provádí pouze 

doplnění ohodnocení do stávajícího souboru testovacích dat. 

8.6 Soubory četností 

Program KDTagger používá dva druhy souborů četností. Oba druhy jsou textové soubory 

členěné na řádky, kde každý řádek obsahuje jednu dvojici a její četnost, která je vyjádřena 

přirozeným číslem. Oba také mohou obsahovat komentářové řádky začínající znaky /**, které 

jsou ignorovány. U obou může být mezi prvním a druhým členem dvojice a četností libovolný 

počet mezer a tabelátorů. 

8.6.1 Soubor četností dvojic slovo-značka 

Soubor obsahuje řádky s trojicemi slovo, značka a četnost. Tento soubor nemůže obsahovat 

speciální symboly .:UNK:. ani <START>. 

Příklad: 
spoje NNIP1-----A---- 1 

spojení NNNS1-----A---- 1 

spojení NNNS6-----A---- 1 

spojení NNNS2-----A---- 2 

8.6.2 Soubor četností dvojic značka-značka 

Soubor obsahuje řádky s trojicemi první značka, druhá značka a četnost. Tento soubor 

nemůže obsahovat speciální symbol .:UNK:., ale na pozici první značky může obsahovat 

symbol <START>. 

Příklad: 
<START> PQ--4---------- 1 

AAFP1----1A---- NNFP1-----A---- 5 

AAFP1----2A---- Z:------------- 1 

AAFP2----1A---- NNFP2-----A---- 11 

 


