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Abstrakt

Obsahom bakalárskej práce je návrh a implementácia modulu na rozpoznáva-
nie pomenovaných entít pomocou pravidlového prístupu. Bakalárska práca tiež
ponúka prehľad využívaných prístupov a nástrojov, najmä v českom prostredí
a pri extrahovaní entít z naskenovaných dokumentov, prevedných pomocou
metódy optického rozpoznávania znakov.

Klíčová slova rozpoznávanie pomenovaných entít, pravidlový prístup, optic-
ké rozpoznávanie znakov, Java, Surmon

Abstract

The aim of this bachelor thesis is to design and to implement a module for Na-
med Entity Recognition using rulebased approach. Another part of bachelor
thesis describes existing approaches and tools used by Named Entity Recog-
nition task, especially in Czech environment and in the extraction task in
scanned documents transformed into text using Optical Character Recogni-
tion method.

Keywords Named Entity Recognition, rulebased approach, Optical Cha-
racter Recognition, Java, Surmon
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Úvod

V dnešnej informatizovanej spoločnosti sa stretávame s množstvom textových
dokumentov, ktoré je potrebné spracovávať a vyťažovať z nich rôzne informá-
cie, preto bežné spôsoby spracovania ľudskou silou začínajú byť nedostaču-
júce. Automatizované vyťažovanie informácií z textov pomocou metód Text
Miningu urýchľuje a skvalitňuje proces spracovávania informácií. Obzvlášť
zaujímavá oblasť pre automatizovanú extrakciu údajov sú naskenované doku-
menty pochádzajúce z rôznych archívov, napríklad novinové články, zmluvy
či identifikačné doklady. Pracujem v účtovníckej firme, preto viem, o koľko by
urýchlilo prácu napríklad automatizované spracovanie prijatých faktúr, kde by
sa extrahoval názov firmy, číslo faktúry, dátum vystavenia, dátum daňového
plnenia, celková suma a ostatné potrebné informácie pre evidovanie. Nehovo-
riac o potrebe extrahovať informácie v dôležitých oblastiach zasahujúcich do
nášho života, napríklad tajné služby pri hľadaní teroristov, finanční analytici
pri posudzovaní zmien na burze, či biomedici napríklad pri skúmaní interakcie
rôznych proteínov, ktorí by ručne museli spracovať neskutočné kvantá doku-
mentov.

Ciele práce

Cieľom teoretickej (rešeršnej) časti práce je získanie prehľadu o používaných
metódach a prístupoch pre úlohu rozpoznávania pomenovaných entít v textoch
a identifikovanie problémových oblastí v procese rozpoznávania, rovnako zana-
lyzovanie už existujúcich softvérových riešení pre túto úlohu. Keďže bakalár-
ska práca sa zaoberá návrhom modulu pre extrakciu údajov z naskenovaných
dokumentov (v českom jazyku) spracovaných metódou na optické rozpozná-
vanie znakov (OCR), v rešeršnej časti nebudú chýbať kapitoly o rozpoznávaní
pomenovaných entít v českom prostredí a z pomocou OCR prevedných do-
kumentov. Bakalárska práca sa však nezameriava na metódy transformácie
naskenovaných dokumentov (obrázkov, pdf) do textovej formy.
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Úvod

Cieľom praktickej časti je návrh modulu, voľba vhodného implementač-
ného prostredia pre tento modul, ktorý bude schopný rozpoznávať pomenované
entity v dokumentoch, implementácia základných metód a jeho otestovanie na
relevantnej množine pomocou OCR prevedných dokumentov, zhodnotenie vý-
sledkov a navrhnutie ďalších postupov pre zlepšenie úspešnosti extrakcie.
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Časť I

Teoretická časť
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Kapitola 1
Základné pojmy

Táto kapitola definuje súvisiace pojmy a nadradené domény k extrakcii údajov
z dokumentov.

1.1 Spracovanie prirodzeného jazyka (NLP)

Doména spracovania prirodzeného jazyka (NLP) si kladie za cieľ využiť vý-
počtovú techniku tak, aby vykonávala užitočné úlohy týkajúce sa ľudského
jazyka, ako je napríklad komunikácia medzi človekom a strojom alebo spraco-
vanie hovorenej reči či písaného textu [1].

Medzi typické NLP úlohy patria: strojový preklad textu z jedného jazyka
do druhého, automatizované rozpoznávanie reči, kontrola pravopisu alebo zís-
kavanie informácií z textu [1].

1.2 Text Mining

Väčšina súčasnej literatúry sa prikláňa k tomu, že Text Mining je možné de-
finovať v závislosti od pridruženej domény Data Miningu, analogicky s Data
Miningom sa textminingový systém snaží extrahovať užitočné informácie z dá-
tových zdrojov pomocou identifikácie a skúmania zaujímavých vzorov. Líšia
sa však v tom, že kým dataminingový systém spracováva údaje uložené vo
formálnych databázových záznamoch, pre textminigový systém sú zdroje dát
neštruktúrované textové dokumenty [2],[3],[4].

Doména Text Miningu je však tak široká, že nie je jednoduché ho jedno-
značne definovať a skrz literatúru je možné naraziť na jeho rôzne alternatívne
definície. Staršie zdroje zvyknú doménu Text Miningu definovať užšie, zatiaľ
čo novšie širšie. Albrecht a Merkl [5] tvrdia, že Text Mining je možné chápať
ako nadväzovanie predtým neznámych a netušených vzťahov medzi jednotli-
vými funkčnosťami v texte. Lucas [6] ho vidí ako cestu ako preskúmať zbierku
dokumentov a vyťažiť z nej informácie, ktoré nie sú jasné v jednotlivých indi-
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1. Základné pojmy

viduálnych dokumentoch. Poukazuje na to, že si ho nemáme zamieňať s domé-
nou vyhľadávania informácii (Information Retrieval), ktoré má za úlohu nájsť
v dokumente známu informáciu vloženú doň autorom.

1.3 Extrakcia informácií (IE)

„Extrakcia informácií je identifikácia a následná resp. súbežná klasifikácia
a štruktúrovanie do sémantických tried konkrétnej informácie nachádzajúcej
sa v neštruktúrovaných zdrojoch dát, ako sú texty v prirodzenom jazyku, tak,
že danú informáciu robí jednoduchšie spracovateľnú nasledujúcimi úlohami pre
spracovávanie informácií.“ [7]

Úlohou IE je teda extrahovanie informácii ako sú napríklad pomenované
entity (vlastné mená, časové údaje. . . ), vzťahy medzi entitami a atribúty po-
pisujúce jednotlivé entity z neštruktúrovaného textu.

Podľa Ben-Dova a Feldmana [8] je IE dokonca pravdepodobne najpromi-
nentnejšia technika Text Miningu 90. rokov minulého storočia. Do 80.–90. ro-
kov sa datuje aj vznik tohto pojmu, konferencie MUC (Message Understan-
ding Conference – konferencie zaoberajúce sa pochopením správ) prebiehajúce
v tomto období položili základ IE domény [7].

1.3.1 Fázy IE

Moldovan a Surdeanu [9] prezentujú typický IE systém ako kaskádu modulov
(viď. obrázok 1.1). Popisujú však len určité, nimi zvolené moduly a konkrétny
IE systém môže obsahovať aj ďalšie, respektíve niektoré neobsahovať.

Úlohou Tokenizeru je rozdeliť dokument do lexikálnych entít, tzv. toke-
nov. Token je slovo, interpunkčné znamienko vety, ale v niektorých prípadoch
to môže byť dokonca celá veta alebo len časť slova [9].

Lexikón sa snaží identifikovať slová a slovné spojenia, ktoré majú lexi-
kálny a sémantický význam, využíva pri tom slovníky bežných slov a tzv.
Gazetteers, ktoré obsahujú všeobecne známe pomenovania, napríklad loka-
lity [9].

Preprocesor identifikuje položky, ktoré lexikón neidentifikoval, pretože
to nie sú slovníkové údaje, aj tak však majú svoju špecifickú štruktúru, ako
napríklad telefónne čísla či dátumy [9].

Named Entity Recognizer sa snaží identifikovať v texte entity ako
mená, lokality, organizácie či adresy a priradiť im lexikálny význam. Je to
jeden z najdôležitejších modulov IE [9].

POS Tagging určuje a označuje slovné druhy vo vetách [9].
Vetný parser identifikuje o aký typ vety sa jedná, napr. menná, slovesná

a rozdeľuje ju na časti, podľa toho, či sa v danej časti nachádzajú iba podstatné
mená alebo sloveso s predmetom atď. [9].
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1.3. Extrakcia informácií (IE)

Obr. 1.1: Fázy IE podľa [9]

V rozlíšení koreferencie ide o určenie či konkrétna vyextrahovaná entita
ukazuje na rovnaký objekt ako iná. Napríklad či entita „prezident Zeman“
a „Miloš Zeman“ určujú jednu a tú istú osobu [9].

Pattern Matching je základná metóda pre extrahovanie informácie špe-
cifickej pre nejakú doménu na naplnenie definovaných šablón. Najčastejšie sa
používa vzor SVO (podmet, prísudok, predmet), každý z jednotlivých kom-
ponentov musí spĺňať určité sémantické pravidlá. Napríklad jeden z možných
vzorov môže byť: <človek, spôsobil, jav> [9].

V doménovej koreferencii ide o vyplnenie voľných miest v šablóne vďaka
predtým rozlíšeným vzorom [9].

Zlučovanie je proces, ktorý sa snaží zlúčiť šablóny hovoriace o rovnakom
jave. Je to viacúrovňový proces, začína pri vetách, pokračuje dokumentami
a končí pri kolekciách dokumentov [9].

7



1. Základné pojmy

1.4 Optické rozpoznávanie znakov (OCR)
Definícia OCR podľa [10]: „OCR je proces, ktorý transformuje rastrový obrázok
tlačeného textu do strojovo čitateľného textového kódu.“

Využíva sa napríklad na prevod naskenovaných dokumentov ako sú novi-
nové články, historické dokumenty či faktúry.

Fázy OCR prevodu [10]:

• Identifikácia oblastí (textu a obrázkov)

• Rozpoznanie znakov

• Rozpoznanie slov

• Oprava chýb

• Uloženie do výstupného formátu

Faktory ovplyvňujúce kvalitu OCR prevodu [10]:

• Kvalita použitého hardvéru a softvéru

• Skenovacie rozlíšenie

• Pôvod, kvalita a formátovanie skenovaného dokumentu

8



Kapitola 2
Rozpoznávanie pomenovaných

entít (NER)

Nasledujúca kapitola popisuje časť IE zaoberajúcu sa rozpoznávaním entít ako
sú napríklad dátumy, rodné čísla, adresy či mená osôb vyskytujúce sa v texte.

2.1 Pomenovaná entita

Pojmom entita sa v IE označuje vyextrahovaný konkrétny údaj, obvykle je
zložená z jedného alebo viacerých tokenov neštruktúrovaného textu [11].

Sarawagi [11] tvrdí, že: „Najpopulárnejšou formou entít sú pomenované
entity ako mená, miesta a organizácie.“ Rovnako uvádza, že pojem rozpoz-
návanie pomenovaných entít (NER) bol zavedený na šiestej MUC konferencii
v roku 1995 a v tom období pozostával z troch podúloh:

• ENAMEX, čo je rozpoznanie mien osôb, lokalít a organizácií.

• TIMEX, čo je rozpoznanie časových entít.

• NUMEX, čo je rozpoznanie peňažných entít a iných číselných údajov.

V súčasnosti sa za entity považujú už rôzne ďalšie pojmy, podľa doménovej
špecifikácie, napríklad choroby. Rovnako sa pojem entita už nešpecializuje len
na atomické entity, ale môžu tam patriť aj rôzne tabuľky, zoznamy či stromy.

Otázkou rozpoznávania pomenovaných entít sa zaoberali napríklad konfe-
rencie MUC (šiesta a siedma, MUC-6, MUC-7), CoNLL (Conference on Natu-
ral Language Learning) alebo program ACE (Automatic Content Extraction).
Súčasťou týchto konferencií boli ligvistami vytvorené označkované korpusy dát
vhodné pre vývoj a testovanie NER aplikácií. [12].
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2. Rozpoznávanie pomenovaných entít (NER)

2.2 Úlohy NER systému
Proces rozpoznávania pomenovaných entít pozostáva podľa [13] z dvoch úloh:

• Detekcia pomenovanej entity

• Klasifikovanie pomenovanej entity do kategórie

Prvá úloha spočíva v rozpoznaní či daný token reprezentuje pomenovanú
entitu v texte alebo nie. Druhou úlohou je rozhodnúť o aký typ pomenovanej
entity sa jedná. Niektorým entitám môžu byť priradené viaceré kategórie, pre-
tože ich tvar zodpovedá rôznym typom, je viacznačný. Príkladom je napríklad
krstné meno „Martin“ a slovenské mesto „Martin“. Bežný človek pri čítaní
textu dokáže z kontextu pochopiť aký sémantický význam má daná entita. Pri
automatizovanom rozpoznávaní entít to však je jeden z problémov, s ktorým
sa musí extraktor vysporiadať a pokúsiť sa entite priradiť správny typ. Viac
o problémoch s nejednoznačnosťou hovorí kapitola 2.4.1.

2.3 Používané prístupy
Na používané prístupy v NER je možné podľa [11] pozerať z dvoch pohľadov:

• Či je ručne vytvorený (hand-coded) alebo využíva metódy strojo-
vého učenia (machine learning)

• Či je založený na pravidlách (rule-based) alebo je štatistický (statis-
tical)

Na ručné vytvorenie kvalitného NER systému je potrebné byť programá-
torom s dostatočnými vedomosťami v oblasti lingvistiky a NLP.

Vytváraniu NER systému s použitím metód strojového učenia predchádza
proces ručnej anotácie dát vhodných pre trénovanie rozpoznávača, preto je
vhodné, aby sa programátor orientoval v doméne a vedel vybrať vhodné dáta,
a rovnako mal dostatočný prehľad v metódach strojového učenia.

Pravidlový prístup rozhoduje na základe vopred definovaných predikátov,
zatiaľ čo štatistický prístup svoje rozhodnutie odvodí na základe štatistických
výpočtov.

Prvé systémy boli čisto založené na ručne napísaných pravidlách, ale keďže
spisovanie pravidiel je pomerne nudná činnosť, ľudia vymysleli prvé algoritmy
na automatizované učenie sa pravidiel z príkladov. V momente, keď sa začali
extrahovať špecifické informácie z textov s veľmi nejasnou štruktúrou (ako je
napríklad prepis hovoreného prejavu či blogový príspevok), sa zistilo, že pra-
vidlá prestávajú byť vyhovujúce a preto sa začali využívať štatistické metódy.

Vhodnosť použitia štatistického prístupu a prístupu založeného na pra-
vidlách sa však odvíja od povahy extrakčnej úlohy. Rovnako sa využívajú aj
hybridné modely, ktoré sa snažia využiť výhod obidvoch prístupov [11].
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Viac o vhodnosti využitia jednotlivých prístupov hovorí kapitola 2.3.3.

2.3.1 Prístup založený na pravidlách

Jeden zo základných prístupov k NER je vytvorenie pravidiel za pomoci re-
gulárnych výrazov a pomocných zoznamov, ktoré obsahujú často používané
mená či známe lokality, názvy mesiacov či dní v týždni, ktoré zjednodušujú
proces a zlepšujú presnosť identifikácie jednotlivých entít [14]. Rovnako uži-
točné môžu byť aj výstupy predspracovania textu, ako je určenie slovných
druhov POS taggingom či prevod slova na jeho základný (lemmatizing), res-
pektíve koreňový (stemming) tvar, ktoré pridávajú dodatočné informácie pre
komplexnejšiu tvorbu pravidiel.

2.3.1.1 Regulárne výrazy

Pojem regulárny výraz zaviedol Kleen v roku 1956 [1]. Regulárne výrazy slúžia
na jednoduché vyhľadávanie reťazcov v texte. Formálne sa jedná o algebraický
zápis, ktorý charakterizuje určitú množinu reťazcov. Na vyhľadávanie pomo-
cou regulárnych výrazov je potrebný vzor (pattern), ktorý bude vyhľadávaný
a korpus textov, v ktorých sa bude vyhľadávať [1]. Pri procese vyhľadávania
sa vytvorí množina reťazcov vyhovujúca danému vzoru (match).

Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov je často implementované po-
mocou metód konečných automatov. Neexistuje jednoznačný globálny predpis
ako musí regulárny výraz vyzerať, preto sa syntax regulárnych výrazov v jed-
notlivých programovacích jazykoch či vyhľadávacích aplikáciách môže líšiť,
ale väčšinou sa ponáša na syntax regulárnych výrazov v operačnom systéme
UNIX [1].

Regulárny výraz je na text aplikovaný zľava doprava. Akonáhle je vyhovené
nejakému vzoru a nájdený hľadaný reťazec, tak jeho znaky už nie sú znovu
využité v aktuálnom vyhľadávaní.

Regulárne výrazy využívajú metaznaky, ktoré nesú špeciálny význam pre
interpreter, napríklad znak „.“ znamená jeden akýkoľvek znak. Viac informá-
cií o tvorbe regulárnych výrazov pre určené programovacie jazyky (napríklad
knižnica java.util.regex1 pre Javu) sa dá nájsť v ich dokumentácii.

Príklad regulárneho výrazu v súlade s formátom v knižnici java.util.regex
na rozpoznávanie rodných čísel (bez kontroly ich validity):
[0-9]{6}\s*/\s*[0-9]{3,4}.

2.3.1.2 Slovníky

Využitie slovníkov je jedna z najstarších metód rozpoznávania pomenovaných
entít, samostatný slovníkový anotátor implementovala napríklad práca [15].

1http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/package-
summary.html
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2. Rozpoznávanie pomenovaných entít (NER)

Slovníky môžu byť rôznych typov, často sú voľne prístupné, napríklad zo-
znamy krstných mien, priezvisk či geografických pomenovaní.

Rovnako je možné využiť aj zoznamy slov špecifických pre určitú doménu,
napríklad zoznamy liekov, proteínov či značiek automobilov.

Časté je aj využitie zoznamov tzv. stopwords [1], ktoré je vhodné pre
efektívnosť vylúčiť z procesu rozpoznávania. Jedná sa o bežné spojky a pred-
ložky, či iné často sa vyskytujúce slová, ktoré neobsahujú výraznú sémantickú
informáciu, napríklad všetky formy slovesa byť. Pri tvorbe stopwords zozna-
mov je potrebné byť opatrný, pretože niektoré spojky a predložky môžu byť
súčasťou entity a ich vynechanie by spôsobilo problémy pri rozpoznávaní.

2.3.1.3 Tvorba pravidiel

Typický NER systém založený na pravidlách pozostáva z dvoch častí [11]:

1. Pravidlá využívané na extrakciu entít

2. Súbor politík potrebných na kontrolu využitia jednotlivých pravidiel
(zjednodušene povedané, akú váhu majú jednotlivé pravidlá, kedy sa
použije ktoré pravidlo)

V bežnej reči je možné pravidlo zapísať napríklad ako:
R1: Vyhľadaj v texte akademické tituly (ako Ing., Mgr.) nasledované slovami
začínajúcimi veľkými písmenami

Text vyhovujúci pravidlu R1 bude považovaný za kandidáta na anotáciu
typu Osoba. V prípade, že text, ktorý vyhovel pravidlu R1, vyhovie ešte inému
pravidlu iného typu, nastane situácia, kedy je potrebné použiť súbor politík
na rozlíšenie akým typom daný text anotovať.

Pravidlá je možné formulovať s využitím bežných programovacích jazykov
ako je napríklad Perl, Java a C++ či pomocou regulárnych výrazov. Exis-
tujú však aj špeciálne formáty vyvinuté presne pre úlohu extrakcie informácií
a používané v rôznych nástrojoch.

Podľa [11] sú známe formáty IE pravidiel napríklad tieto:

• Pravidlá ako triedy a metódy programovacích jazykov

• Rôzne typy regulárnych výrazov

• SQL databázové výrazy [16] (pre ukladanie anotácií sa využíva datá-
baza)

• Datalogové výrazy [17]
Datalogový výraz je pravidlo v tvare p : q1, . . . , qn, kde p, qi sú pre-
dikátové atómy, časť p sa nazýva hlavou pravidla, časť q1, ..., qn telom
pravidla. Hlava pravidla je výstupom. Predikátový atóm je predikátový
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symbol, ktorý je aplikovaný na svoje atribúty (premenné alebo kon-
štanty), preto aby pravidlo bolo bezpečné, je nutné, aby sa všetky pre-
menné nachádzajúce v hlave pravidla nachádzali aj v jeho tele, inak by
nemuseli byť definované.

• Jazyky na tvorbu pravidiel

– Common Pattern Specification Language (CPSL) [18]:
CPSL definuje IE pravidlá ako pravidlá regulárnej gramatiky, po-
mocou ktorých je možné poskladať konečný automat na realizáciu
extrakcie. Pravidlo má ľavú a pravú stranu. Pravá strana zodpovedá
akcii, ktorá sa má vykonať. Na ľavej strane sa nachádza anotačný
vzor, pozostávajúci z jedného alebo viacerých označených vzorov,
ktoré zachytávajú rôzne vlastnosti entít v texte a kontext, v ktorom
sa objavujú.
Pravidlo má tvar:
Rule: <názov pravidla>
Priority: <Integer>
<Anotačný vzor> → <Akcia>
Priorita je nepovinný údaj, využíva sa však pri rozhodovaní, ktoré
pravidlo použiť v prípade konfliktu. Uprednostnené je pravidlo s vyš-
šou prioritou, v prípade rovnakej priority pravidlo, ktoré bolo uve-
dené v zozname pravidiel skôr.
Ľavá strana pravidla, vzor, sa ešte delí na 3 časti, voliteľný prefix,
voliteľný postfix a povinné telo vzoru, časť definovaná v prefixe
a postfixe nebude oanotovaná, slúži len ako pomocný kontext.

– Java Annotation Pattern Engine (JAPE) [19]:
JAPE je derivátom CPSL, preto pravidlá majú podobnú štruktúru,
využíva sa v nástroji GATE, má tri moduly Tokenizer, Gazetteer
(slovníkový anotátor) a gramatiku. Pravidlá gramatiky využívajú
výstup z modulov Tokenizer a Gazetteer.
Od CPSL sa JAPE odlišuje napríklad tým, že nepovoľuje prefix
a postfix kontext a volanie funkcií na ľavej strane pravidla, ale
povoľuje ľubovoľný Java kód na pravej strane, vrátane vymaza-
nia predchádzajúcich anotácii. JAPE gramatiky sú skompilované
a uložené ako serializované Java objekty.
Existujú tri základné spôsoby ako vyjadriť vzor:
1. Špecifikovaním presného reťazca

{Token.string == “želaný reťazec”}
2. Špecifikovaním atribútu tokenu, prípadne inej anotácie

{Token.kind == number}
3. Využitím anotácie z modulu Gazetteer

{Lookup.majorType == location}
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2.3.1.4 Metódy strojového učenia

Okrem ručného spisovania pravidiel je možné využiť aj metódy strojového
učenia na získanie množiny pravidiel. Je potrebné mať množinu dokumentov so
správne označenými entitami. Pomocou tejto trénovacej množiny sú pravidlá
tvorené.

Základný postup [11] pre tvorbu pravidiel je:
RSet: množina pravidiel, na počiatku prázdna
while existuje entita x, ktorá nie je pokrytá žiadnym pravidlom v RSet
do

vytvor nové pravidlo;
pridaj ho do množiny RSet;

end
odstráň redundantné pravidlá;
V prípade, že sa použije jedno pravidlo pre jeden výskyt entity, je možné

dosiahnuť 100% presnosť na trénovacích dátach, ale takto vytvorené pravidlá
budú mať nízku presnosť na náhodných dátach. Preto je vhodné vytvoriť
množinu čo najvšeobecnejších pravidiel s čo najväčším pokrytím.

Existuje viacero rôznych heuristík na riešenie tohto problému, algoritmy
spadajú najmä do dvoch kategórií [11]:

• Bottom-up tvorba pravidiel: Pravidlá sú tvorené od špecifických,
so 100% presnosťou, ale nízkym pokrytím, ku všeobecnejším s väčším
pokrytím, ale možnou stratou presnosti. Algoritmus využívajúci bottom-
up stratégiu je napríklad algoritmus (LP)2 [20].

• Top-down tvorba pravidiel: Štartovacie pravidlo má 100% pokrytie,
ale nízku presnosť a toto pravidlo je postupne špecializované do pravidiel
s nižším pokrytím, ale vyššou presnosťou. Algoritmus využívajúci top-
down stratégiu je napríklad algoritmus FOIL [21].

Ukázalo sa [11], že najúspešnejšie pravidlové systémy využívajú kombiná-
ciu automatických a manuálnych metód. Je možné využiť anotované dáta na
získanie pravidiel, ktoré sú vylepšené a dotvorené človekom.

2.3.1.5 Usporiadanie množiny pravidiel

Neusporiadaná množina pravidiel so špeciálnymi politikami na rie-
šenie konfliktov: Pravidlá sú aplikované nezávisle jedno od druhého. V prí-
pade, že nastane konflikt – viacero pravidiel označí tú istú časť textu, prípadne
sa v nejakej časti prekryjú, je potrebné využitie špeciálnej politiky na vyrie-
šenie konfliktu.

Príkladmi týchto politík je napríklad preferovanie toho pravidla, ktoré po-
kryje väčšiu časť textu alebo spojenie označených prekrývajúcich sa entít do
jednej entity, v prípade, že sa jedná o ten istý typ.
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Výhodou je, že je možné definovať nové pravidlá bez hlbokej znalosti pred-
chádzajúcich [11].

Usporiadaná množina pravidiel: Pravidlá sú aplikované v presne urče-
nom poradí a v prípade konfliktu sa použije pravidlo s vyššou prioritou.

Výhodou určenia poradia pre aplikovanie pravidiel je, že pravidlá apliko-
vané neskôr môžu využívať výstupy predchádzajúcich pravidiel [11].

2.3.2 Štatistický prístup

Štatistický prístup využíva pre extrakciu entít tzv. klasifikátory. Klasifikátor
sa pozrie na každý token a rozhodne, či sa jedná o začiatok entity, pokračo-
vanie entity alebo vôbec nie je súčasťou nejakej entity [14]. Inak povedané,
označkuje jednotlivé tokeny a zaradí ich do kategórií. Používané typy značko-
vania sú IOB a BCEO značkovanie.

IOB [1]:

• B = začiatok entity

• I = pokračovanie entity

• O = netvorí súčasť entity

BCEO [11]:

• B = začiatok entity

• C = pokračovanie entity

• E = koniec entity

• O = netvorí súčasť entity

Klasifikácia pomocou štatistických metód využíva strojové učenie, klasifi-
kátor obvykle býva trénovaný na pomerne veľkej množine dát s ručne rozkla-
sifikovanými entitami (seed) a vhodne zvolenými pomocnými atribútami (viac
o atribútoch v kapitole 2.3.2.1). V tomto prípade sa jedná o učenie s učite-
ľom (supervised learning) [1].

Rovnako je možné zvoliť metódu bootstrappingu, ktorá na trénovanie
klasifikátora nepotrebuje veľkú ručne označkovanú množinu dát. Pri využití
Yarowskeho algoritmu je klasifikátor natrénovaný na malej sade trénova-
cích dát a následne použitý na množinu neoznačených dát. Z tejto množiny
vyberie príklady, pri ktorých si je pomerne istý zaradením (vzhľadom na zvo-
lený prah dôveryhodnosti), vymaže ich z množiny neoznačených dát a pridá
do sady trénovacích dát. Klasifikátor je potom trénovaný na doplnenej tréno-
vacej sade a znova aplikovaný na množinu neoznačených dát. Tento postup sa
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opakuje až do dosiahnutia nízkej chybovosti na trénovacej sade alebo pokiaľ
sa už v neoznačenej sade nenachádza viac príkladov, ktoré by bol klasifikátor
schopný zaradiť pri zvolenom prahu dôveryhodnosti [1].

Postup pri tvorbe štatistického NER systému je možné vidieť na obrázku 2.1.

Obr. 2.1: Základné kroky pri tvorbe štatistického NER systému [1]

2.3.2.1 Atribúty

Atribúty (features) sú popisovače slov navrhnuté pre algoritmické spracova-
nie [12]. Pred voľbou štatistického modelu je vhodné navrhnúť aké atribúty
budú pri klasifikácii používané.

Atribúty môžu byť zaradené do rôznych kategórií a môžu nadobúdať rôz-
nych hodnôt. Podľa [7] môžu mať numerickú, nominálnu či ordinálnu hodnotu,
alebo ich hodnota môže byť vyjadrená pomerom či intervalom.

Taktiež je možné ich prevádzať vzájomne na iné typy hodnôt. Rozdeliť
do skupín sa dajú aj podľa pozície v texte, to znamená, atribúty týkajúce sa
konkrétnej informačnej jednotky (napr. token, slovo, veta), jej okolia – kon-
text, vzťahu medzi entitami, celého dokumentu alebo kolekcie dokumentov [7].

Rozdelenie atribútov podľa [12]:

• Lexikálne atribúty

• Syntaktické atribúty

• Sémantické atribúty
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• Rozpravové atribúty

Rozdelenie a príklady atribútov podľa [7]:

• Atribúty na úrovni slova (Word-level features)

1. Veľkosť písmen – slovo začína veľkým písmenom, je celé veľkými
(malými) písmenami, obsahuje malé aj veľké písmená

2. Interpunkcia – slovo končí bodkou, vo vnútri slova je bodka, ob-
sahuje apostrof, pomlčku

3. Čísla – slovo obsahuje číslice, základné a poradové číslovky, čís-
licové vzory – napríklad 2 až 4 číslicové číslovky môžu byť roky,
1 až 2 číslicové môžu byť mesiace

4. Znaky – grécke písmená, privlastňovacia značka (’s v angličtine)

5. Morfológia – predpony, prípony, základný tvar slova, koreň slova,
rovnaké zakončenia slova (napríklad profesie často končia na „ista“,
spoločnosti na „ex“, „tech“, „soft“), podreťazce

6. slovné druhy, gramatické kategórie, cudzie slová

• Atribúty ohľadom vyhľadávania v zoznamoch (List lookup featu-
res)

1. Všeobecné zoznamy – všeobecné slovníky (napríklad slovník čes-
kého pravopisu), stopwords, bežné skratky

2. Zoznamy entít – organizácie, vlády, letecké spoločnosti, vzdeláva-
cie inštitúcie, krstné mená, priezviská, známe osobnosti, kontinenty,
štáty, mestá

3. Zoznamy narážok na entitu – tituly, oslovenia, slová typické pre
organizácie (závod, škola, ministerstvo), slová typické pre lokalitu
(pobyt, adresa), svetové strany

• Atribúty ohľadom dokumentu a korpusu dokumentov (Docu-
ment and Corpus features)

1. Viacnásobný výskyt – koreferencia, alias, anafora

2. Lokálna syntax – vymenovanie, apozícia (prístavok), pozícia vo
vete, texte a dokumente

3. Meta informácie – Uri, časť v XML, hlavička emailu, odrážky,
tabuľky, grafy

4. Frekvencia výskytu v korpuse – frekvencia výskytu slova a vety,
súvislosti, štatistiky pre výrazy zložené z viacerých slov
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2.3.2.2 Používané klasifikátory a pravdepodobnostné modely

Niektoré používané klasifikátory podľa [7]:

• Hidden Markov Model (HMM) – generatívny kontextovo-závislý
klasifikátor

• Support Vector Machines (SVM) – diskriminatívny binárny klasi-
fikátor

• Maximum Entropy Markov Model (MEMM) – diskriminatívny
kontextovo-závislý klasifikátor využívajúci princíp maximálnej entropie

• Conditional Random Fields (CRF) – diskriminatívny kontextovo-
závislý klasifikátor využívajúci princíp maximálnej entropie, ktorý je po-
važovaný v súčasnej dobe za state-of-art metódu pre NER [11],[13]

Generatívny klasifikátor sa pre dané vstupy x a ich označenia y na-
učí model združenej pravdepodobnosti p(x, y), potom pre svoje odhady vy-
počítava pomocou Bayesovho pravidla podmienenú pravdepodobnosť p(y|x)
a rozhodne o najpravdepodobnejšom označení y [7].

Diskriminatívny klasifikátor priamo vymodeluje p(y|x) a podľa nej
rozhodne o najpravdepodobnejšom označení y alebo sa rovno naučí cesty zo
vstupov x do priradených tried [7].

Rozhodnutia kontextovo-závislého klasifikátora nezávisia len od mno-
žiny atribútov k jednotlivej informačnej jednotke, ale berie do úvahy aj hod-
noty atribútov iných informačných jednotiek a existujúce vzťahy medzi jed-
notlivými klasifikačnými triedami [7].

Problémom SVM ako binárneho klasifikátora je, že rozpoznávanie po-
menovaných entít je viac-triedna klasifikačná úloha, preto je nutné pospájať
viacero SVM klasifikátorov pre vytvorenie jedného viac-triedneho SVM [7].

Využitie princípu maximálnej entropie znamená, že rozhodovanie na
základe neúplnej informácie by malo byť vyvodené z toho rozdelenia pravde-
podobnosti, ktoré má maximálnu entropiu (mieru neurčitosti) [7].

Niektoré používané algoritmy dekódovania (inference):

• Greedy inference [13] – Pozícia sa posúva zľava doprava a klasifikátor
na každej pozícii označkuje informačnú jednotku. Označkovanie závisí
od uskutočnených predchádzajúcich rozhodnutí a získaných vedomostí
z trénovacích dát. Výhodou tohto algoritmu je jeho rýchlosť a jedno-
duchá implementácia. Nevýhodou sú uskutočnené značkovacie chyby,
z ktorých nie je možné sa spätne dostať.

• Beam inference [13] – Tento algoritmus využíva okná (beam) vopred
definovanej veľkosti k (často 3–5 informačných jednotiek). Na každej po-
zícii sa pozrie všetkými dostupnými smermi a podľa toho sa rozhodne
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o označení a posunutí okna. Výhodou je, že nie je potrebné implemen-
tovať techniky dynamického programovania. Nevýhoda je nepresnosť,
správna sekvencia sa nemusí vyskytnúť v okne.

• Viterbi inference [13] – Využíva techniky dynamického programova-
nia. Výhodou je jeho presnosť, nájde globálne najlepšiu sekvenciu infor-
mačných jednotiek. Nevýhodou je náročnejšia implementácia.

2.3.3 Vhodnosť využitia prístupov

Podľa [11] je prístup založený na pravidlách rýchlejší a ľahšie optimalizovateľný
ako štatistický prístup. Je vhodný ak je úloha jasne zadaná, ako napríklad
extrakcia telefónnych čísiel z e-mailovej komunikácie.

Použitie pravidlového prístupu je vhodné v uzavretých doménach, na za-
šumené neštrukturované dáta je vhodnejší šťatistický prístup [22].

Problémy, ktoré nastávajú pri využití pravidlového prístupu podľa [14]:

• Udržovanie zoznamov je prácne a tieto zoznamy sú neflexibilné

• Transformácia systému, aby bol využiteľný pre iné jazyky alebo domény
vyžaduje mnoho opakovanej práce

• Modelovanie závislostí medzi entitami v dokumente s využitím pravidiel
založených na regulárnych výrazoch je náročné

• Riešenie nejednoznačnosti je náročné („Will“ – vlastné meno, „Will“ –
budúci čas slovesa byť v angličtine)

• Niektoré vlastné mená sú zložené z iných vlastných mien, ktoré by mohli
existovať aj samé o sebe, je teda náročné určiť, kde pomenovaná entita
začína a kde končí

• Pomenovania osôb a miest sú častokrát rovnaké („Martin“ – mesto,
„Martin“ – meno)

Problémy ktoré nastávajú pri použití štatistického prístupu podľa [14]:

• Klasifikátor musí byť trénovaný na dostatočne veľkej vzorke ručne ano-
tovaných dát (korpuse) a túto vzorku je časovo a prácnosťou náročné
získať

Problémom, ktorým je potrebné čeliť pri procese rozpoznávania entít sa
podrobne venuje kapitola 2.4.

Podľa [23] sú komerčné prístupy k NER založené na vhodnej kombinácii
zoznamov, pravidiel a strojového učenia s učiteľom.
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Praktická NER architektúra, dosahujúca dobré výsledky, sa podľa [1] skladá
zo štyroch fáz postupne aplikovaných na vstupný text, pričom výstup jednej
fázy je vstupom ďalšej.

1. Aplikovanie pravidiel, ktoré dosahujú vysokú presnosť pre identifikovanie
entít, ktoré nie sú nejednoznačné.

2. Vyhľadanie entít, ktoré zodpovedajú podreťazcom entít rozpoznaných
v predchádzajúcej fáze, pomocou štatistických metód.
(Entita osoba z predchádzajúcej fázy: „Ing. Peter Jedľa“, slovo „jedľa“
reprezentuje strom, preto napríklad vo vete „Jedľa povedal, že. . . “ by
pomocou základných pravidiel nemuselo byť rozpoznané, že „Jedľa“ na
začiatku vety je odkaz na osobu „Ing. Peter Jedľa“.)

3. Použitie zoznamov slov typických pre špecifickú doménu, pomocou kto-
rých sa identifikujú kandidáti na entitu danej domény.
(Pokiaľ sa vyhľadáva v biologických dokumentoch, tak napríklad zoznam
proteínov, pokiaľ je systém nasadený na dokumenty týkajúce sa mesta
„Praha“, tak zoznam jej častí „Roztyly, Dejvice, Anděl...“.)

4. Využitie štatistických metód na označkovanie viet, pričom výstupy pred-
chádzajúcich fáz sú pridané do množiny atribútov.

2.4 Problémy
Úspešný proces extrakcie entít čelí viacerým problémom, jedná sa najmä
o problémy spojené s nejednoznačnosťou entít – rozpoznaním hraníc viacslov-
ných entít a priradeným správnej kategórie entitám, ktoré by mohli patriť do
viacerých kategórií. Ďalšími možnými problémami sú problémy spojené s roz-
poznávaním pomenovaných entít v špecifických jazykoch (napríklad v arabčine
nemajú malé a veľké písmená, preto fakt, že vlastné meno často začína veľkým
písmenom, platný pre európske jazyky, je nemožné využiť pri rozpoznávaní en-
tít v arabských textoch).

2.4.1 Nejednoznačnosť

Existujú dva typy jednoznačnosti, s ktorými je možné sa stretnúť pri NER
úlohe. Prvým typom nejednoznačnosti je štrukturálna nejednoznačnosť [24],
ktorá súvisí s určovaním hraníc pri rozpoznávaní viacslovných entít. Druhým
typom je sémantická nejednoznačnosť [24], ktorá súvisí s určením typu entity.

2.4.1.1 Štrukturálna nejednoznačnosť

Určenie hranice entity pri strojovom spracovaní je náročné, v niektorých prí-
padoch môže byť rozlíšenie hranice entity ťažkou úlohou dokonca aj pre člo-
veka [24].
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Napríklad pri pomenovaní „České vysoké učení technické v Praze“ nie je
jednoznačné, či „v Praze“ je súčasť názvu školy alebo len upresnenie lokality.
Bez znalosti presného názvu školy je nemožné rozlíšiť, či sa jedná o jednu
alebo o dve entity.

Nejednoznačnosť spôsobuje aj použitie spojok. Spojka „a“ je súčasťou
názvu knihy „Peter a Lucia“, ale môže spájať aj dve úplne nezávislé entity,
napríklad „Spoločnosti IBM a Apple sa rozhodli. . . “, v tomto prípade sa jedná
o dve entity „IBM“, „Apple“.

2.4.1.2 Sémantická nejednoznačnosť

Sémantickú nejednoznačnosť je možné rozdeliť na dva druhy.
Prvý druh sémantickej nejednoznačnosti môže nastať medzi entitami rov-

nakého typu [1]. Je možné sa s ňou stretnúť v prípade, že je potrebné presne
identifikovať entitu a nielen jej typ, napríklad „Praha“ môže byť mesto v Čes-
kej republike, rovnako aj obec na Slovensku. Iným príkladom je rozpoznávanie
mien známych osobností, kedy je potrebné odlíšiť, že „Karel Gott“ je český
spevák a nie študent ČVUT.

Pri rozlišovaní tejto nejednoznačnosti je možné čerpať informácie z témy
textu [24], v prípade článku, ktorý hovorí o nových hudobných albumoch pôjde
skôr o speváka ako o študenta. Rovnako môže pomôcť iný kontext, napríklad
ak je v článku spomenuté slovné spojenie „Česká republika“, pravdepodobne
pôjde o Prahu v Českej republike.

Druhý druh sémantickej nejednoznačnosti môže nastať medzi entitami rôz-
neho typu [1]. Príkladom je slovenské mesto „Martin“ a krstné meno „Martin“.
Techniky na riešenie tejto nejednoznačnosti sú podobné ako v prvom prípade,
často sa využíva kontext, tituly pre mená osôb, slová a slovné spojenia ako
„býva v“, „adresa“ pre lokality. V slovanských jazykoch môže pomôcť aj sk-
loňovanie, „v Martine“ a „v Martinovi“.

Ďalším sémantickým problémom sú slová na začiatku vety [24], v tomto
prípade je nejednoznačné, či slovo začínajúce veľkým písmenom je pomeno-
vaná entita alebo nie. Tento problém sa vyskytuje najmä pri rozpoznávaní
priezvisk, pretože priezviská sú často slová s bežným významom (Čierny, Kráľ,
Zeman). Pomôcť pri extrahovaní priezvisk zo začiatku vety môže iný výskyt
tohto priezviska v texte, prvýkrát je meno zvyčajne uvedené v plnom tvare
(tituly, krstné meno, priezvisko) [24].

2.4.2 Problémy s NER v slovanských jazykoch

Dva najzávažnejšie problémy slovanských jazykov podľa [25] pre strojové spra-
covanie textu sú skloňovanie a voľný slovosled.

Zatiaľ čo skloňovanie, môže v niektorých prípadoch pridať dodatočnú in-
formáciu (viď. kapitola 2.4.1.2) a pomôcť tak pri riešení nejednoznačnosti,
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2. Rozpoznávanie pomenovaných entít (NER)

voľný slovosled do istej miery zabraňuje využívať vzory založené na pozíciách
slov vo vete.

Problémy skloňovania je možné vyriešiť napríklad pomocou prevodu slova
do jeho základného tvaru (lemmatizácia), alebo vytvorením slovníkov obsahu-
júcich okrem základného tvaru slova aj všetky jeho vyskloňované tvary.

2.5 Vyhodnocovanie úspešnosti NER nástrojov
Úspešnosť výstupov NER nástrojov je zvyčajne vyhodnocovaná v závislosti
na výstupoch, ktoré ručne vytvorili lingvisti [12].

Vyhodnocuje sa presnosť (precision) a pokrytie (recall), z ktorých sa
vypočíta harmonický priemer označený ako F-miera (F-measure) [26].

• Presnosť (P)
je definovaná ako počet správnych rozpoznaní (TP) ku celkovému počtu
rozpoznaní, súčtu správnych rozpoznaní (TP) a nesprávnych rozpoznaní
(FP).

P = TP

TP + FP

• Pokrytie (R)
je definované ako počet správnych rozpoznaní (TP) ku celkovému počtu
výskytov rozpoznávaných elementov v texte, súčtu správnych rozpoznaní
(TP) a nerozpoznaných elementov (FN).

R = TP

TP + FN

• F-miera (F)
je harmonickým priemerom presnosti a pokrytia.

F = 2PR

P + R

Pri vyhodnocovaní systému je dôležité určiť si, čo bude považované za TP,
FP a FN vzhľadom na typ chyby vzniknutej pri rozpoznávaní.

Typy chýb vzniknutých pri rozpoznávaní [12]:

• Systém nesprávne označil nepomenovanú entitu ako pomenovanú entitu.

• Systém nerozpoznal pomenovanú entitu.

• Systém rozpoznal pomenovanú entitu, ale priradil jej nesprávny typ.

• Systém rozpoznal pomenovanú entitu, priradil jej správny typ, ale neoz-
načil správne hranice (kde entita začína a kde končí).
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• Systém rozpoznal pomenovanú entitu, ale priradil jej nesprávny typ a ne-
označil správne hranice.

Na MUC je úspešnosť systému hodnotená v dvoch rovinách: schopnosť sys-
tému rozpoznať správny typ entity, bez ohľadu na jej hranice (TYPE) a jeho
schopnosť rozpoznať správne hranice entity, bez ohľadu na jej typ (TEXT).
Dve roviny vyhodnocovania boli zavedené z dôvodu lepšieho rozlíšenia závaž-
nosti jednotlivých chýb [12].

Prístup CoNLL vyhodnocovaniu je prísnejší, za TP považuje len presnú
zhodu (nesmie obsahovať žiadne chyby) [12].

Vyhodnocovanie v programe ACE je komplexnejšie. Jednotlivým typom
entít priraďuje váhu (napríklad správne rozpoznanie osoby má váhu 1, správne
rozpoznanie organizácie 0,5). Rovnako je váha priradená aj jednotlivým chy-
bám. Tento typ ohodnotenia je vysoko prispôsobiteľný, ale správne určenie
váh jednotlivých entít a chýb môže byť náročné [12].

2.6 NER a OCR

Rozpoznávanie pomenovaných entít sa uskutočňuje aj v doménach, kde sa
pracuje s naskenovanými dokumentami, ktoré je potrebné previesť na text
pomocou OCR metód. Príkladom sú napríklad novinové archívy či historické
dokumenty. Náročnou úlohou je automatizované rozpoznanie pomenovaných
entít z ručnej písaných dokumentov.

V dnešnej dobe dosahujú najkvalitnejšie komerčné OCR systémy úspeš-
nosť rozpoznania okolo 99%, čo znamená, že približne jedno slovo zo 100 je
rozpoznané nesprávne (nerozpoznané alebo rozpoznané s chybou) [27].

Chyby vzniknuté OCR prevodom ovplyvňujú úspešnosť a kvalitu NER
v prevedených textoch. Udáva sa, že pre kvalitný prevod OCR dokumentu je
nutné dosiahnuť úspešnosť rozpoznania aspoň 98% [10].

Pereda a Taghva vo svojej práci [28] experimentovali s rozpoznávaním dá-
tumov narodenia v textoch prevedených metódou OCR. Využili metódu tzv.
Fuzzy extrakcie, ktorá využíva pri extrahovaní Levenshteinovu vzdiale-
nosť, ktorá určuje do akej miery sa líšia dva porovnávané textové reťazce.
Textový reťazec sa môže líšiť od druhého tým, že:

• obsahuje znaky naviac

• obsahuje menej znakov

• niektoré znaky sú zamené za iné

Príklad Slovo mačka má Levenshteinovu vzdialenosť 1 ku slovu kačka, pre-
tože písmeno m je zamenené za písmeno k.
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Vzor 1 Vzor 2
TP 35 36
FP 29 109
FN 0 3
presnosť 54,69% 24,83%
pokrytie 100% 92,31%

Tabuľka 2.1: Výsledky experimentu extrahovania dátumov narodenia z OCR
dokumentov [28]

Príklad 2 Slovo pes má Levenshteinovu vzdialenosť 2 ku slovu päsť, pretože
písmeno e je zamenené za písmeno ä a druhé slovo obsahuje naviac písmeno ť.

Pereda a Taghva [28] využili na rozpoznávanie dva vzory, prvý vzor bol
regulárny výraz [0-9]+.{0,40}[-].{0,40}[0-9]+ .

Druhý vzor využíval faktu, že dátumu narodenia často predchádzajú kľú-
čové slová ako „birth“ alebo „born“. Za správne rozpoznanie sa považovalo aj
rozpoznanie slov s Levenstheinovu vzdialenosťou maximálne 2 od kľúčových
slov (napríklad slovo „bom“).

Množinu testovacích dokumentov tvorilo 50 dokumentov nízkej kvality
a použitý OCR systém bol nastavený tak, aby chyboval viac než je bežné.

Zámerom bolo dosiahnuť vysoké pokrytie aspoň 95% pri zachovaní pres-
nosti aspoň 30%.

Tento zámer sa podarilo splniť len pre prvý vzor, výsledky experimentu sa
nachádzajú v tabuľke 2.1.

Extrakciou mien osôb z historických OCR textov sa zaoberá práca [15].
Množina testovacích dokumentov bola zložená z rôznych typov dokumentov
vzťahujúcich sa k rodokmeňu.

Na prevod trénovacej sady dát boli využité tri rôzne OCR aplikácie, na
prevod testovacej sady aplikácia PrimeOCR2, ktorá pri ladení podávala naj-
kvalitnejšie výsledky.

Mená osôb v prevedených dokumentoch boli ručne oanotované, pričom
mená, ktoré obsahovali viac ako 50% nesprávne rozpoznaných znakov boli
z testovania vynechané.

Vyhodnocovacie metriky boli dve, prvá za TP považovala len presnú zhodu
s manuálnou anotáciou. Druhá metrika ohodnotila ako TP každý správne roz-
poznaný token (príklad: entita v texte zložená z troch tokenov „Ing. Peter
Smrek“, rozpoznané bolo „Peter Smrek“, 1 FN a 2 TP).

3 nezávisle vyvíjané metódy boli využité na rozpoznávanie:

2http://www.primerecognition.com/
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• Extraktor využívajúci slovníky – Využité boli 4 slovníky – krstné
mená, priezviská, iniciály a tituly. Dĺžka mena bola obmedzená na 5 toke-
nov a meno nemohlo obsahovať viac ako 2 iniciály. Počas testovania bol
výkon tohto extraktora vylepšený vyradením málo používaných priez-
visk, ktoré spôsobovali časté FP.

• Extraktor využívajúci regulárne výrazy – Tento extraktor využí-
val slovníky krstných mien, priezvisk a titulov, z ktorých boli vyradené
položky spôsobujúce časté FP a rovnako zoznam stopwords. Na extra-
hovanie bolo využitých 5 regulárnych výrazov:

– nepovinný titul, krstné meno, nepovinná iniciála, priezvisko
– titul, priezvisko
– titul, 1–3 tokeny začínajúce veľkým písmenom alebo iniciály
– priezvisko, nepovinný titul, 1–2 krstné mená alebo iniciály
– 1–2 iniciály, priezvisko

• MEMM extraktor – Využíval slovníky predchádzajúcich extraktorov
a množina atribútov k jednotlivým tokenom (tokenom bolo jedno slovo
textu) bola tvorená:

– aktuálnym tokenom
– výskyt tokenu v niektorom zo slovníkov (pre každý slovník vlastný

atribút)
– anotácia predchádzajúceho tokenu
– anotácia tokenu, ktorý predchádza aktuálny token o 2 pozície
– spojenie dvoch predchádzajúcich anotácii
– nasledujúci token
– normalizovaný tvar aktuálneho tokenu (token malými písmenami)
– príznak či token začína veľkým písmenom
– príznak či token začína veľkým písmenom a zároveň nie je prvý vo

vete
– príznak či nasledujúci token začína veľkým písmenom
– príznak či predchádzajúci token začína veľkým písmenom
– príznak či aktuálny token obsahuje číslo
– príznak či aktuálny token obsahuje pomlčku

Jednotlivé extraktory boli otestované samostatne a rovnako aj súčasne, kde
pri označení za entitu musela nastať zhoda aspoň dvoch extraktorov, výsledky
testovania sa nachádzajú na obrázku 2.2.
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Najlepšie výsledky pri samostatnom teste dosiahol extraktor založený na
regulárnych výrazoch. MEMM extraktor bol pre porovnanie natrénovaný a otes-
tovaný aj na CoNLL dátach, kde dosiahol F-mieru 83.1%, ale pri rozpoznávaní
osôb v historických OCR dokumentoch sa ukázal ako nevhodný.

Tiež bolo zistené, že úspešnosť rozpoznávania v jednotlivých dokumentoch
sa líšila vzhľadom na kvalitu dokumentu (čistý alebo zašumenený dokument)
a F-miera sa pohybovala v rozmedzí 0-64% pre presnú zhodu a 28-89% pre
správne rozpoznanie tokenov.

Obr. 2.2: Graf znázorňujúci F-mieru jednotlivých extraktorov [15]

2.7 NER v českom a slovenskom prostredí

Pozornosť rozpoznávaniu pomenovaných entít sa v českom a slovenskom pro-
stredí začala dostávať v nedávnej dobe.

V roku 2007 bol vytvorený prvý český NER systém založený na rozho-
dovacích stromoch [29]. Vytvoreniu systému predchádzalo vytvorenie korpusu
českých pomenovaných entít CNEC 3 (Czech Named Entity Corpus). Zákla-
dom bolo 2000 náhodne vybratých viet z Českého národného korpusu4. Vety
boli ručne anotované dvoma anotátorkami a doplnené morfologickými znač-
kami a základnými tvarmi slov pomocou nástroja Prague Dependency Tree-
bank 2.0 5. Korpus bol rozdelený do 3 skupín v pomere 8:1:1 na trénovaciu

3http://ufal.mff.cuni.cz/cnec
4http://ucnk.ff.cuni.cz/
5https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/
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2.7. NER v českom a slovenskom prostredí

(training), vývojovú (development) a testovaciu (evalutation) sadu a hierar-
chicky delil typy entít na dve úrovne. Prvá úroveň sú tzv. supertypy, obsahu-
júca globálne typy ako adresa, osoba, inštitúcia. Druhou úrovňou je podrob-
nejšie členenie jednotlivých supertypov ako krstné meno a priezvisko [29].

Prvý český NER systém dosahoval F-mieru 68% pri rozpoznávaní super-
typu a F-mieru 62% pri rozpoznávaní všetkých typov [29].

Korpus bol rozšírený na 6000 viet a zverejnený na internete pod Creative
Commons licenciou ako CNEC 1.0 pre účely vývoja ďalších NER systémov
[30].

V súčasnosti posledná verzia korpusu CNEC 2.0 6 z roku 2014 obsahuje
8993 viet s celkovým počtom 35220 pomenovaných entít rozdelených do 46 ka-
tegórií.

Systém vyvinutý v roku 2009 [30] bol založený na SVM a dosiahol o 3 per-
centá lepšiu F-mieru pri rozpoznávaní supertypov ako systém založený na
rozhodovacích stromoch, pri rozpoznávaní typov dosiahol zlepšenie o 6 per-
cent. Oproti systému založenému na rozhodovacích stromoch dosiahol horšiu
presnosť, za cenu zvýšenia pokrytia.

V roku 2011 bol na korpuse CNEC 1.0 trénovaný a testovaný ďalší systém
[31] založený na princípe maximálnej entropie, tento systém rozpoznával su-
pertypy a dosiahol zlepšenie v podobe F-miery 72,94% a opätovnom zvýšení
pokrytia na 76,78% pri znížení presnosti na 69,58%.

V roku 2013 bol vytvorený systém [32] dosahujúci zatiaľ najlepšie výsledky
na korpuse CNEC 1.0. Tento systém využíval Maximum Entropy Markov Mo-
del (MEMM) s dekódovaním pravdepodobností pomocou Viterbiho algoritmu.
Dosiahol rapídneho zvýšenia F-miery na 82,82% pri zachovaní vysokej pres-
nosti i pokrytia. Tento systém je dostupný na internete pod názvom Name-
Tag7, jeho zdrojový kód je dostupný pod LGPL licenciou, zhrňujúce informácie
o tomto systéme sa nachádzajú v kapitole 2.8.1.

V tom istom roku bol tiež vyvinutý systém [33] založený na CRF a dosiahol
F-mieru 79,50% pri zhovievavom ohodnotení a F-mieru 74,08% pri striktnom
ohodnotení.

Diplomová práca z roku 2014 [34] použila 1000 viet z CNEC 1.0 na ladenie
vyvíjaného pravidlového systému a iných 1000 viet tohto korpusu na jeho tes-
tovanie. Dosiahnutá F-miera na testovacích dátach bola 67,58%. Aplikácia je
dostupná na stránkach Centra spracovania prirodzeného jazyka Masarykovej
Univerzity8.

Študent ČVUT vo svojej diplomovej práci [35] z roku 2013 využil zaují-
mavý prístup postavený na znalostiach vyextrahovaných z Wikipedie, inšpi-
ráciou mu bol systém DBpedia Spotlight, ktorý je opísaný v kapitole 2.8.8.
Aplikácia dosiahla F-mieru 41,41% pri presnosti 35,45% a pokrytí 54,92%,

6http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-1B22-8
7http://ufal.mff.cuni.cz/nametag
8https://nlp.fi.muni.cz/projekty/ner/v2/
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2. Rozpoznávanie pomenovaných entít (NER)

Systém F-miera Presnosť Pokrytie
2007 – Rozhodovacie stromy 68 (62) 81 (74) 59 (54)
2009 – SVM 71 (68) 75 (75) 67 (62)
2011 – Maximálna entropia 72,94 69,58 76,78
2013 – MEMM 82,82 (79,23) 88,27 (84,46) 78 (74,61)
2013 – CRF 79,50 80,46 78,56
2014 – DP – pravidlá 67,58 69,93 65,38

Tabuľka 2.2: Hodnotiaca tabuľka systémov (hodnoty sú uvedné v percentách)
využívajúcich korpus CNEC 1.0 na supertypoch (v zátvorkách typoch)

respektíve pri inom nastavení F-mieru 30,19% pri presnosti 22,96% a pokrytí
85,58%.

Systém Ex [36] (zhrňujúce informácie o systéme sa nachádzajú v kapitole
2.8.2), vyvíjaný od roku 2006 pod LGPL licenciou, s poslednou zverejnenou
verziou z roku 2009, využíva extrakčné ontológie, ktorých cieľom je extra-
hovať samotné pomenované entity a tzv. instancie, entity, ktoré majú nejaký
vzťah. Systém funguje tak, že pre doménu záujmu si užívateľ napíše extrakčnú
ontológiu. Extrakčná ontológia môže byť vnímaná ako množina definícií en-
tít, tried a axiómov. Pri tvorbe extrakčnej ontológie je možné využiť 3 typy
extrakčných znalostí: „Pravidlá ručne zadané expertom, znalosti indukované
z trénovacích dát pomocou algoritmov strojového učenia a čiastočne sú využité
znalosti nesupervizovane indukované na základe opakujúcej sa formátovacej
štruktúry (napr. tabuľky).“ [37]

Systém využíva externé klasifikátory zo systému Weka9 a voľne dostupnú
implementáciu CRF, CRF++10.

Systém využil vo svojej diplomovej práci [37] študent VŠE na extrakciu
produktových ponúk (notebooky), kde dosiahol F-mieru 84,6% pri využití
ručne nadefinovaných pravidiel a F-mieru 89,41% pri využití kombinovaného
modelu využívajúceho CRF++ a pravidlá. Pri extrakcii pracovných ponúk
dosiahol F-mieru 70,52% pri využití pravidlového modelu, resp. 71,07% pri
využití kombinovaného modelu.

Prvý systém na rozpoznávanie pomenovaných entít v slovenskom jazyku
bol vyvinutý v rámci bakalárskej práce v roku 2012, text tejto bakalárskej
práce bohužiaľ nie je verejne prístupný, vyvinutá aplikácia11 však áno.

Rozpoznávanie pomenovaných entít zahrňuje aj vyvíjaný NLP systém na
Technickej Univerzite v Košiciach [38]. NER v tomto systéme využíva pravid-
lový prístup využívajúci regulárne výrazy a slovníky, v budúcnosti sa plánuje
implementovať podobný prístup [39] ako využili v českej state-of-art práci
využívajúcej MEMM model [32].

9http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
10http://taku910.github.io/crfpp/
11http://mus.fiit.stuba.sk/ner/

28

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://taku910.github.io/crfpp/
http://mus.fiit.stuba.sk/ner/


2.8. Prehľad NER nástrojov

2.8 Prehľad NER nástrojov
Nasledujúca kapitola podáva prehľad o niektorých dostupných nástrojoch umož-
ňujúcich NER v textoch.

2.8.1 NameTag

Informácie prevzaté z [40],[32].
Forma: Samostatne spustiteľná aplikácia, knižnica pre rôzne programovacie
jazyky, web-demo12, webová služba s REST rozhraním13.
Programovací jazyk: C++
Dostupný zdrojový kód: Áno
Licencia: GNU General Public License v3
Využité prístupy:MEMM, Viterbiho dekódovanie, pomocné slovníky (ručne
zostavené, informácie z Wikipédie). . .
Rozpoznávané entity: Pre angličtinu CoNLL entity – osoby, organizácie,
lokality, iné. Pre češtinu CNEC entity – 7 supertypov a 42 podtypov.
Podporované jazyky: Angličtina, čeština
Výsledky: F-miera 89,16% pre CoNLL 2003 zdieľanú úlohu (testovací a tréno-
vací korpus), F-miera 82,82% pre CNEC 1.0, 81,01% pre CNEC 1.1 a 80.30%
pre CNEC 2.0 pri rozpoznávaní supertypov.

2.8.2 Ex information extraction system

Informácie prevzaté z [36],[37].
Forma: Samostatne spustiteľná aplikácia
Programovací jazyk: Java
Dostupný zdrojový kód: Áno
Licencia: GNU General Public License v3
Využité prístupy: Extrakčné ontológie, Weka14 klasifikátory, open-source
implementácia CRF++15

Rozpoznávané entity: Užívateľ si musí nadefinovať extrakčnú ontológiu pre
každú svoju želanú entitu.

2.8.3 Stanford CoreNLP

Informácie prevzaté z [41],[42],[43].
Forma: Samostatne spustiteľná aplikácia, knižnica pre rôzne programova-
cie jazyky, web-demo16. Poskytuje rôzne NLP nástroje, okrem NER modulu
napríklad POS tagger, moduly pre analýzu sentimentu či extrakciu relácií.

12http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/
13http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api-reference.php
14http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
15http://taku910.github.io/crfpp/
16http://nlp.stanford.edu:8080/corenlp/
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2. Rozpoznávanie pomenovaných entít (NER)

Programovací jazyk: Java 1.8
Dostupný zdrojový kód: Áno
Licencia: GNU General Public License v3, komerčná licencia možná
Využité prístupy: CRF s Viterbiho dekódovaním natrénovaný na korpusoch
CoNLL, MUC-6, MUC-7 a ACE, pravidlový prístup pre numerické entity,
regulárne výrazy
Rozpoznávané entity: Pre podporované jazyky sa rôznia, pre angličtinu en-
tity patriace do ENAMEX, NUMEX a TIMEX kategórií a entity ako ideológie,
národnosti, náboženstvá a tituly.
Podporované jazyky: Angličtina, nemčina, čínština, španielčina, francúz-
ština, arabčina
Výsledky: F-miera 92,99% na CoNLL 2003 anglickom trénovacom korpuse,
F-miera 87,94% na CoNLL 2003 anglickom testovacom korpuse
Doplňujúce informácie: NER modul využívajúci CRF dostupný aj samos-
tatne ako Stanford Named Entity Recognizer17

2.8.4 Illinois NLP Curator

Informácie prevzaté z [44],[45],[46],[47].
Forma: Server-klient architektúra, spustiteľná klientská aplikácia alebo Java
knižnica, web-demo18, pomocou Apache Thrift19 frameworku server ponúka
rozhrania pre aplikácie písané v rôznych programovacích jazykoch (napríklad
C++, Python, PHP, Ruby). Obsahuje rôzne NLP nástroje, okrem NER na-
príklad syntaktický parser alebo POS tagger.
Programovací jazyk: Java
Dostupný zdrojový kód: Áno
Licencia: Vlastná licencia, umožňuje voľné používanie pre akademické a vý-
skumné účely, pri úpravách kódu je nutné o tom upovedomiť University of
llinois20 a licencia upravenej verzie musí byť kompatibilná s touto licenciou.
Využité prístupy: Štatistický prístup, ako externé znalosti využíva slovníky
získané z Wikipedie a model tried jednotlivých slov získaný z neoznačkovaného
textu.
Rozpoznávané entity: V základnej verzii 4 kategórie: osoby, lokality, orga-
nizácie a ostatné pomenované entity. V rozšírenej 18 typov entít.
Podporované jazyky: Angličtina
Výsledky: F-miera 93,50% na CoNLL 2003 anglickom trénovacom korpuse,
F-miera 90,57% na CoNLL 2003 anglickom testovacom korpuse. V súčasnosti
sa jedná o anglický state-of-art klasifikátor.

17http://nlp.stanford.edu/software/CRF-NER.shtml
18http://cogcomp.cs.illinois.edu/curator/demo/index.html
19http://thrift.apache.org/
20danr@cs.uiuc.edu
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2.8. Prehľad NER nástrojov

Doplňujúce informácie: NER modul dostupný aj samostatne ako Illinois
Named Entity Tagger21

2.8.5 Smart OCR:Text Miner Pro

Informácie prevzaté z [48],[49].
Forma: Aplikácia pre operačný systém Android. Umožňuje OCR prevod,
z textmingových funkcií je dostupná okrem NER napríklad analýza senti-
mentu.
Dostupný zdrojový kód: Nie
Verzie: Platená a voľná
Rozpoznávané entity: Mená, lokality, organizácie, časové výrazy, peňažné
hodnoty, množstvá, percentá. . .
Podporované jazyky: V bezplatnej verzii: angličtina, nemčina, španielčina,
francúzština, kórejčina, taliančina, ruština. V platenej verzii 38 jazykov vrá-
tane češtiny a slovenčiny.

2.8.6 Semantria

Informácie prevzaté z [50],[51].
Forma: Súčasť do Excelu alebo API (rozhranie pre programovanie aplikácií),
poskytuje C++, JAVA, PHP, .NET, Python, Ruby a JavaScript knižnice.
Funkcie okrem NER sú napríklad analýza sentimentu alebo clustering.
Dostupný zdrojový kód: Nie
Licencia: Komerčný produkt
Rozpoznávané entity: Osoby, lokality, organizácie, značky a povolania. Uží-
vateľ si môže nadefinovať pravidlá pre extrakciu ďalších entít.
Podporované jazyky: Základné: angličtina, francúzština, portugalčina, špa-
nielčina, nemčina, holandčina, taliančina, mandarínčina, japončina, kórejčina.
Za príplatok: malajčina, indonézčina, singapúrska angličtina, arabčina, ruš-
tina.

2.8.7 Open Calais

Informácie prevzaté z [52].
Forma: Webová služba, požiadavky prebiehajú cez REST rozhranie, do-
stupné web-demo22. Okrem pomenovaných entít extrahuje aj vzťahy medzi
entitami, udalosti, témy a fakty.
Dostupný zdrojový kód: Nie
Licencia: Komerčná služba

21http://cogcomp.cs.illinois.edu/page/software_view/NETagger
22http://new.opencalais.com/opencalais-demo/
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2. Rozpoznávanie pomenovaných entít (NER)

Rozpoznávané entity: 42 typov entít, napríklad osoby, organizácie, mestá,
krajiny, kontinenty, telefónne čísla, e-mailové adresy, url, filmy, hudobné sku-
piny, hudobné albumy, lieky. . .
Podporované jazyky: Angličtina, francúzština, španielčina

2.8.8 DBpedia Spotlight

Informácie prevzaté z [53],[54].
Forma: Webová služba, požiadavky prebiehajú cez REST rozhranie, do-
stupné web-demo23.
Programovací jazyk: Java, Scala
Dostupný zdrojový kód: Áno
Licencia: Apache License 2.0, niektoré súčasti licencované pod Royalty Free
License, GPL a LGPL.
Využité prístupy: Štatistický prístup využívajúci znalosti z Wikipédie, v jadre
programu využité voľne dostupné nástroje a knižnice ako napríklad Apache
OpenNLP24, LingPipe25, ScalaNLP26, Weka27.
Rozpoznávané entity: Mnoho typov entít aj s podtypmi. Napríklad osoby,
organizácie, lokality, programovacie jazyky, ocenenia, farby, názvy jedál. . .
Podporované jazyky: Angličtina, nemčina, holandčina, francúzština, talian-
čina, ruština, španielčina, portugalčina, maďarčina, turečtina, možnosť rozšíriť
pre vlastný jazyk

23http://spotlight.dbpedia.org/demo/
24https://opennlp.apache.org/
25http://alias-i.com/lingpipe/
26http://www.scalanlp.org/
27http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Kapitola 3
Návrh a implementácia

vlastného riešenia

3.1 Voľba implementačného prostredia
Prvý krokom pri návrhu riešenia pre extrakciu pomenovaných entít z doku-
mentov je zvoliť si či bude vyvíjaná samostatná aplikácia alebo bude táto
funkcionalita zakomponovaná do nejakého prostredia.

Výhodou samostatnej aplikácie je slobodná možnosť voľby programova-
cieho jazyka (napríklad C++, Java, Perl) a to, že na programátora nie sú
kladené žiadne obmedzenia ohľadom dodržiavania architektúry. Nevýhodou
však je nutnosť zaoberať sa metódami predspracovania textu ako sú naprí-
klad tokenizácia alebo lemmatizácia, rovnako načítaním a ukladaním doku-
mentov a návrhom ich vnútornej reprezentácie v systéme. Vývoj kompletného
samostatného riešenia je časovo náročný, preto v rámci bakalárskej práce je
vhodnejšie funkcionalitu extrakcie pomenovaných entít zakomponovať do pro-
stredia.

V súčastnosti existuje viacero prostredí implementujúcich NLP a textmi-
ningové metódy, do ktorých (resp. pomocou ktorých) je možné implemento-
vať modul na extrakciu pomenovaných entít. Takýmto robustným prostredím
je napríklad prostredie GATE [55], ktoré je založené na platorme Eclipse28

(programovací jazyk Java) a na extrakciu informácií využíva platformu Apa-
che Lucene29.

Pre extrakciu pomenovaných entít z českých dokumentov je však vhodné
sa poobzerať po prostredí, ktoré implementuje metódy predspracovania textu
pre český jazyk. Takýmto prostredím je prostredie Surmon, ktoré je dostupné
pod licenciou Berkeley Software Distribution (BSD) a je založené na platforme
NetBeans30 (programovací jazyk Java).

28http://eclipse.org/
29http://lucene.apache.org/core/
30https://netbeans.org/
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3. Návrh a implementácia vlastného riešenia

Toto prostredie sa používa na rôzne textminingové a webminingové úlohy,
rovnako na spracovanie obrazu, klasifikáciu dát a ich vizualizáciu [56]. Jedná sa
o modulárnu aplikáciu, každej vyššie spomenutej úlohe prislúcha svoj vlastný
modul.

Po diskusii s vedúcim práce som ako implementačné prostredie zvolila pro-
stredie Surmon.

3.2 Analýza zvoleného implementačného
prostredia

3.2.1 Architektúra

Nasledujúce informácie sú prevzaté zo sprievodcu platformou [57].
Základnou jednotkou prostredia Surmon je abstraktná trieda Block, z po-

hľadu dátovej štruktúry je odvodená od uzlu (Node). Predávanie informácií
medzi dvoma blokmi je umožnené vďaka vstupným a výstupným konektorom
bloku (Pin), ktoré sú spojené spojnicami (Edge), viď. obrázok 3.1.

Obr. 3.1: Dátová štruktúra Node – Pin – Edge – Pin – Node [57]

Blok je prepojením medzi platformou, knižnicami pre algoritmické spraco-
vanie a grafickým užívateľským rozhraním (GUI) (obrázok 3.2).

Obr. 3.2: Schéma zobrazujúca architektúru bloku [57]

Použitým návrhovým vzorom je vzor MVC (Model-view-controller), čo
znamená, že je nutné oddeľovať výkonný kód od grafického rozhrania a od
bloku (blok je v tomto prípade modelom).
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3.2. Analýza zvoleného implementačného prostredia

Pre implementovanie konkrétneho bloku je vyžadované implementovať 3 me-
tódy abstraknej koreňovej triedy Blocks.

1. activate – Stará sa o výkonnú zložku (volanie metód z algoritmických
knižníc), zároveň v nej prebieha načítanie vstupu z medzipamäte (pokiaľ
existujú vstupné konektory) pomocou metódy (args(int)) a uloženie
do medzipamäte (pokiaľ existujú výstupné konektory) pomocou metódy
setCache.

2. getSerializedPropertyNames – Každý blok môže obsahovať properties
(parametre), ktoré popisujúce jeho vnútorný stav. Táto metóda slúži na
ich zobrazenie v GUI.

3. getDockComponent – Pomocou tejto metódy blok poskytuje svoje GUI.

Bloky sa v platforme zobrazujú v palete dostupných blokov a pokladajú
sa na kresliace plátno (canvas), kde je vhodným pospájaním blokov možné
zostrojiť systém, ktorý bude schopný riešiť želané úlohy.

3.2.2 Triedy implementované v prostredí Surmon využiteľné
pri realizácii riešenia na rozpoznávanie pomenovaných
entít

Interným formátom prostredia Surmon pre reprezentáciu dokumentov je dá-
tový typ Document, jedná sa o XML dokument, ktorý môže obsahovať na-
príklad textový obsah TextContent, tokenizovaný text TokenChainContent
alebo tokenizovaný text umožňujúci pridávať anotácie k jednotlivým toke-
nom AnotatedTokenContent. Viacero dokumentov je možné pridať do kolek-
cie Documents.

Token je reprezentovaný ako základný dátový typ Javy String, anotovaný
token je reprezentovaný špeciálnym dátovým typom AnnotatedToken, ktorý
k textovému reťazcu pridáva mapu anotácií HashMap<String, String>, prvý
reťazec je názov anotácie, druhý jej priradená hodnota. Unikátnosť kľúča za-
braňuje k tokenu pridávať viac anotácií rovnakého typu (s rovnakým názvom).

Nasleduje prehľad blokov, ktoré je možné využiť pri predspracovaní textu
alebo manipulácií s dokumentami.

• ImportDocument – Blok slúžiaci na vkladanie dokumentov. Dokument
môže byť v rôznom formáte (napr. txt, docx, pdf), pomocou tohto bloku
je prevedený na jednotný XML formát reprezentovaný dátovým typom
Document a vložený do kolekcie Documents.

• ResourceList – Ak je pripojený k bloku ImportDocument umožňuje
vkladanie viacerých dokumentov naraz.
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• DocumentViewer – Slúži na zobrazovanie dokumentov v kolekcii Docu-
ments. Je schopný zobraziť aj anotácie k jednotlivým tokenom alebo
meta-informácie vzťahujúce sa k celému dokumentu.

• TableLight - Slúži na zobrazenie tabuľky reprezentovanej dátovým ty-
pom TableModel.

• TableSave - Slúži na ukladanie tabuľky reprezentovanej dátovým typom
TableModel.

• Tokenizer - Rozdelí text na jeho jednotlivé tokeny podľa zvolenej stra-
tégie.

• Lemmatizer - Tokeny v dokumente nahrádza ich základným tvarom.

3.3 Návrh a implementácia NER modulu

3.3.1 Voľba prístupu

Vzhľadom na rešerš ohľadom existujúcich prístupov (kapitola 2.3) a ohľadom
extrakcie entít z OCR textov (kapitola 2.6) som sa po konzultácii s vedúcim
práce rozhodla implementovať extraktor využívajúci pravidlá pre rozpoznáva-
nie pomenovaných entít.

Dôvodom tejto voľby je to, že formálne dokumenty, na ktoré má byť moje
riešenie použité, majú pomerne jasnú štruktúru, mená osôb a adresy sa väč-
šinou vyskytujú v plnom tvare, preto je možné väčšinu ich výskytov pokryť
množinou pravidiel.

Ďalším dôvodom voľby prístupu založeného na pravidlách je, že sa štatis-
tické metódy v pomocou OCR prevedených dokumentoch neosvedčili (experi-
ment s 3 extraktormi, kde MEMM dosiahol najhoršie výsledky, napriek tomu,
že na čistých dátach mal vysokú F-mieru [15]).

Výstupom systému, okrem tabuľky vyextrahovaných entít, sú aj anotácie
o type pridané ako meta-informácie k tokenom, množinu meta-informácií je
možné rozšíriť a vytvoriť z nej množinu atribútov pre štatistický klasifikátor,
ktorý môže byť vyvinutý ako pokračovanie tejto práce.

3.3.2 Funkčné a nefunkčné požiadavky

Funkčné požiadavky:

• Schopnosť extrahovať osoby, adresy, rodné čísla, telefónne čísla, čísla
účtov, IČO (prípadne DIČ), dátumy, e-mailové adresy a webové stránky

• Rozlišovanie krstného mena a priezviska

• Podpora českého jazyka
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• Schopnosť rozlíšiť o akú entitu sa jedná pri nejednoznačnosti

• Schopnosť extrahovať v tokenizovanom aj netokenizovanom texte

• Výstup ako tabuľka alebo ako anotácia k tokenom

• Možnosť voľby, ktoré entity sa budú extrahovať

• Možnosť anotovať tokeny pomocou slovníkov

Nefunkčné požiadavky:

• Implementačné prostredie Surmon (platforma NetBeans, programovací
jazyk Java)

• MVC architekúra

• Zachovanie vzájomnej kompatibility blokov v rámci textminingového
modulu

• Riešenie navrhnúť tak, aby bolo možné jednoducho dodefinovať nové
pravidlá (pre existujúce entity)

• Riešenie navrhnúť tak, aby bolo možné jednoducho dodefinovať nové
typy entít

3.3.3 Prípady použitia

• PU1 Vloženie dokumentov – Užívateľ vloží do systému dokumenty,
z ktorých chce extrahovať entity v rôznych formátoch (napríklad pdf,
docx, txt).

• PU2 Vloženie slovníkov – Užívateľ si vyberie aké slovníky chce pou-
žívať pri extrakcii (napr. slovník českých krstných mien, slovník najpou-
žívanejších zahraničných mien) a vloží ich do systému.

• PU3 Zvolenie entít na extrahovanie – Užívateľ si zvolí typy entít,
ktoré si želá, aby boli rozpoznávané vo vložených dokumentoch.

• PU4 Zobrazenie dokumentov s anotáciami

• PU5 Zobrazenie tabuľky s vyextrahovanými entitami

• PU6 Uloženie tabuľky s vyextrahovanými entitami
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3.3.4 Obecný návrh

V predchádzajúcich kapitolách som uviedla zvolený prístup, požiadavky na
systém a jeho prípady použitia. Pred návrhom jednotlivých tried je nutné sa
ešte zoznámiť s tým, ako bude extrakcia prebiehať. Tento priebeh je zachy-
tený na procesnom diagrame 3.4, diagram obsahuje časť, ktorú má na starosti
užívateľ a časť, ktorú má na starosti systém.

Systém bude realizovaný ako sekvencia blokov na kresliacom plátne. Mnou
implementované bloky (po diskusii s vedúcim práce) nebudú tvoriť nový mo-
dul, ale budú zakomponované do už existujúceho modulu pre Text Mining
(pretože niektoré bloky z tohto modulu budú pri mojom riešení využité, kapi-
tola 3.2.2). Niektoré mnou implementované triedy (na predspracovanie textu)
budú začlenené do existujúcich balíčkov, pre triedy realizujúce NER bude vy-
tvorený nový balíček.

Proces extrakcie sa dá rozdeliť do 4 fáz (obrázok 3.3):

1. Načítanie dokumentov

2. Predspracovanie textu

3. Rozpoznanie pomenovaných entít

4. Zobrazenie a uloženie výsledkov

Obr. 3.3: Znázornenie jednotlivých fáz extrakcie ako idú za sebou

Bloky pre prvú a poslednú fázu sú kompletne implementované v prostredí
Surmon. Pre načítanie dokumentov bude použitý blok ImportDocument s pri-
pojeným blokom ResourceList, pre zobrazenie dokumentov s anotáciami blok
DocumentViewer, pre uloženie a zobrazenie výsledkov vo forme tabuľky bloky
TableLight a TableSave (ukážky výstupov ako anotácie a tabuľka sa nachá-
dzajú v prílohe C). Pre fázu predspracovania textu vo svojom riešení využijem
niektoré existujúce bloky, iné bude nutné navrhnúť a naimplementovať (viac
v kapitole 3.3.5). Pre fázu rozpoznania pomenovaných entít bude nutné navr-
hnúť a implementovať nový blok (viac v kapitole 3.3.6).

3.3.5 Predspracovanie dát

Prvým krokom predspracovania dát je tokenizácia načítaných dokumentov. Vo
svojom riešení som využila blok Tokenizer, ako stratégiu som zvolila rozdele-
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Obr. 3.4: Diagram znázorňujúci proces extrakcie pomenovaných entít z doku-
mentov

nie textu na jednotlivé slová a oddelenie väčšiny interpunkcie ako samostatný
token (nerozdeľuje bodky v strede slova), rovnako som sa rozhodla ako to-
ken ponechať znak konca riadku pre lepšie rozlišovanie hraníc entít, keďže
dokumenty, na ktoré bolo riešenie aplikované, obsahovali text v odstavcoch.
Ostatné biele znaky ako medzery a tabulátory boli z textu odstránené. Pri
zmene kategórie vstupných dokumentov je možné zmeniť stratégiu tokenizá-
cie.

Ďalším krokom bolo pridanie užitočných informácií ako anotáciu k toke-
nom. Na to, aby bolo možné pridávať anotácie som naimplementovala jedno-
duchý blok AnnotatedTokenContentCreator, ktorý prevádza TokenChain-
Content na AnnotatedTokenContent.

Následne som využila blok Lemmatizer, ktorý z pôvodných tokenov uro-
bil ich základné tvary a pomocou mnou naimplementovaného bloku Word-
FormAnnotator som ich pridala ako anotácie k jednotlivým tokenom (pokiaľ
už token nebol v základnom tvare). Funkcionalita bloku WordFormAnnotator
je pridávať rôzne tvary tokenov, je možné ho použiť napríklad aj s blokom
Stemmer, ktorý prevádza tokeny na ich korene. Nastavenie mena anotácie je
možné v záložke s parametrami properties, hodnotou je želaný tvar slova.

Základný tvar slova neskôr využíval najmä blok DictionaryAnnotator,
pretože slovníky, ktoré som použila, obsahovali len slová v základnom tvare
a nie ich vyskloňované verzie.

Pre určovanie druhu tokenu, to znamená, token je sekvencia číslic, bielych
znakov, písmen, ostatných znakov (napríklad interpunkcia) alebo je zložený
z viacerých typov znakov, a jeho pridanie ako anotácie k tokenu, som imple-
mentovala blok KindAnnotator. V prípade, že token je sekvenciou písmen je
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pridaná aj informácia o veľkosti písmen (token je malými/veľkými písmenami,
začína veľkým písmenom, prípadne je zložený z malých aj veľkých písmen).

Asi najdôležitejším a najzložitejším blokom predspracovania textu, ktorý
som naimplementovala je DictionaryAnnotator, preto jeho popisu venujem
nasledujúcu kapitolu.

3.3.5.1 Blok DictionaryAnnotator

Blok DicitonaryAnnotator má dva vstupné konektory, prvý konektor slúži
na predanie slovníkov, ktoré sa načítavajú pomocou bloku ImportDocument
s pripojeným blokom ResourceList. Druhý predáva dokumenty z predchá-
dzajúcich fáz predspracovania. Výstupný konektor ukladá do medzipamäte
dokumenty obsahujúce tokeny s pridanými slovníkovými anotáciami.

Diagram tried realizujúcich slovníkový anotátor sa nachádza na obráz-
ku 3.6.

Tvar slovníkov, s ktorými anotátor pracuje je:
name="názov anotácie"
value="hodnota anotácie"
prvá položka slovníku
druhá položka slovníku
. . .
posledná položka slovníku

Snaha pracovať so slovníkmi v inom formáte končí výnimkou Dictionary-
Exception.

V záložke properties je možné nastaviť parametre slovníkového anotátora
(viď. obrázok 3.5).

Obr. 3.5: Záložka properties bloku DictionaryAnnotator

Popis jednotlivých parametrov:

• Entry Case – Určuje do akého tvaru majú byť prevedené položky na-
hratých slovníkov. Možnosti sú original – ponecháva sa tvar ako je
v slovníku, lowercase – prevod na malé písmená, upperCase – prevod
na veľké písmená, firstUpper – prvé písmeno položky sa prevedie na
veľké, ostatné písmená na malé.

42



3.3. Návrh a implementácia NER modulu

• Ignore Case – Určuje či sa pri porovnávaní so slovníkom má brať do
úvahy veľkosť písmen.

• Method – Na výber sú dve metódy oneToken a multipleTokens. Me-
tóda oneToken porovná slovníkovú položku s každým tokenom spraco-
vávaných dokumentov, je vhodné ju zvoliť pokiaľ slovníkové položky sú
jednoslovné. Metóda multipleTokens najskôr tokenizuje slovníkové po-
ložky a potom ich porovnáva s viacerými za sebou idúcimi tokenami
v spracovávaných dokumentoch, je vhodné ju zvoliť ak sú slovníkové
položky viacslovné.

• Use Lemmas – Slovníková položka sa môže zhodovať aj s tokenu pri-
radenou anotáciou o základnom tvare (predpokladá jej existenciu).

• Use Stems – Slovníková položka sa môže zhodovať aj s tokenu prira-
denou anotáciou o koreni slova (predpokladá jej existenciu).

Obr. 3.6: Diagram tried slovníkového anotátora, diagram neobsahuje kon-
štanty používané metódami

Výkonný kód sa nachádza v triede DictionaryAnnotatorFunctions, ktorá
implementuje rozhranie INamedEntityRecognizer, pretože aj rozpoznávanie
pomocou slovníkov je jeden z používaných NER prístupov (kapitola 2.3.1.2).
Instancia tejto triedy je vytvorená v spúšťacej metóde bloku activate a sú
jej predané zvolené parametre.
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Stručný popis metód triedy DictionaryAnnotatorFunctions:

• annotate – public metóda volaná z bloku, volá metódy na spracovanie
slovníkov a na pridanie anotácie o výskyte tokenu v slovníku

• createAnnotationSettings – nastaví anotátor podľa zvolených para-
metrov

• setAnnotationNameAndValue – vyextrahuje názov a hodnotu anotácie
zo slovníka a uloží ich ako premenné

• processDictionary – spracuje slovník a vytvorí množinu jeho položiek

• processMultipleTokensDictionary – vytvorí zoznam položiek slov-
níka, každá položka je zložená z jej jednotlivých tokenov

• tokenizeDicEntry – tokenizuje jednu položku slovníka

• annotateDocumentMultipleTokensMethod – priradí anotácie o výskyte
v slovníku k jednotlivým tokenom dokumentu podľa zvolenej metódy

• annotateDocumentOneTokenMethod – priradí anotácie o výskyte v slov-
níku k jednotlivým tokenom dokumentu podľa zvolenej metódy

Aby bol blok DictionaryAnnotator použiteľný, bolo nutné vytvoriť slov-
níky. Pre účely rozpoznávania pomenovaných entít som vytvorila tieto slov-
níky:

• Slovník používaných krstných mien – informácie som čerpala zo stránky
Ministerstva vnitra České republiky31, vďaka informáciám o početnosti
jednotlivého krstného mena v populácií som do slovníka zaradila len tie
krstné mená, ktorých nositeľom bolo aspoň 10 osôb.

• Slovník používaných priezvísk – informácie som čerpala zo stránky Mi-
nisterstva vnitra České republiky32, vďaka informáciám o početnosti jed-
notlivého priezviska v populácií som do slovníka zaradila len tie priez-
viská, ktorých nositeľom bolo aspoň 10 osôb.

• Slovník českých miest a obcí33

• Zoznam krajín sveta34

• Zoznam kódov bánk35

31http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx
32http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx
33http://blok.net-vor.cz/kompletni-seznam-mest-a-obci-cr/
34http://www.zemepis.com/staty.php
35http://www.banky.cz/kody-bank
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• Zoznam titulov pred menom36

• Zoznam titulov za menom37

• Zoznam slov tvoriacich časť adresy – slová ako „ulica, náměstí“. Zoznam
som vytvorila na základe testovacej sady dokumentov a všeobecných
vedomostí.

• Zoznam navádzačov na adresu – slová ako „adresa, pobyt“. Zoznam
som vytvorila na základe testovacej sady dokumentov a všeobecných
vedomostí.

Dôvodom zúženia slovníkov pre krstné mená a priezviská bola snaha zrých-
liť proces anotácie a vyhnúť sa FP.

3.3.6 Blok NamedEntityRecognizer

Pre správnu funkčnosť rozpoznávania všetkých typov entít blok predpokladá
predspracovanie blokmi KindAnnotator a DictionaryAnnotator.

Blok som navrhla tak, že má dva vstupné konektory, vstupom prvého sú
predspracované tokenizované dokumenty, vstupom druhého pôvodné doku-
menty, prevedené do jednotného XML formátu (výstup bloku ImportDocu-
ment). Predspracované dokumenty sú predané triede RulebasedAnotator,
ktorá rozoznáva entity pomocou pravidiel. Pôvodné dokumenty sú predané
triede RegexRecognition, ktorá rozpoznáva entity pomocou regulárnych vý-
razov v neroztokenizovanom texte (diagram tried sa nachádza na obrázku
3.8).

Výstupné konektory sú rovnako dva, prvý ukladá do medzipamäte do-
kumenty s priradenými anotáciami o pomenovaných entitách, druhý tabuľku
vyextrahovaných entít s priradeným typom a číslom dokumentu, v ktorom sa
vyskytovali.

Výber entít a voľba (disambiguate) či sa systém má pokúsiť rozlíšiť o akú
entitu sa jedná pri jej viacnásobnej anotácii (označenie rôznymi typmi) sa
nastavujú v záložke properties.

Rozpoznávanie telefónnych čísiel, e-mailových adries a webových stránok
je realizované triedou RegexRecognition. V prípade, že užívateľ nezvolí roz-
poznávanie ani jednej z týchto entít, nie je nutné bloku poskytnúť netokeni-
zované pôvodné dokumenty. Rozpoznávanie mien osôb, adries, identifikátorov
IČO a DIČ, dátumov, rodných čísel a bankových účtov je realizované triedou
RuleBasedRecognizer.

36http://www.vysokeskoly.cz/clanek/prehled-akademickych-titulu-a-jejich-
spravny-pravopis

37http://www.vysokeskoly.cz/clanek/prehled-akademickych-titulu-a-jejich-
spravny-pravopis
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Obr. 3.7: Záložka properties bloku NamedEntityRecognizer

3.3.6.1 Trieda RegexRecognition

Vzhľadom na to, že niektoré entity sa lepšie extrahujú z neroztokenizovaného
textu, pomocou regulárnych výrazov, som vytvorila triedu RegexRecognition.

Trieda obsahuje statické metódy, preto nie je nutné vytvárať jej instanciu.
Základnou metódou je recognizePattern, jej parametrami je vstupný text,
želaný regulárny výraz a príznak o tom či sa má brať do úvahy veľkosti pís-
men pri porovnávanú. Metóda vracia zoznam reťazcov, ktoré vyhoveli danému
regulárnemu výrazu.

Túto metódu som využila pri extrahovaní e-mailových adries (recognize-
Email) a webových stránok(recognizeWebPage). Existenciu webovej stránky
je možné online overiť pomocou metódy controlWebPageValidity, ktorá pre
účely validácie posiela GET požiadavku na server whois38, ktorý disponuje
databázou voľných a registrovaných domén.

Metóda RecognizeTelephoneNumbers na rozpoznávanie telefónnych čísel
využíva knižnicu libphonenumber [58] (licencia – Apache License Version 2.0),
ktorá zvláda rozpoznávanie čísel v medzinárodnom formáte a rovnako v ná-
rodnom formáte pre zvolenú krajinu.

Pomocou metódy prepareEnityLists sú z rozpoznaných entít vytvorené
slovníky/zoznamy EntityList, ktoré neskôr môžu byť predané vytvorenej
instancii triedy RuleBaseRecognizer, ktorá obsahuje pravidlo pre označko-
vanie tokenov položkami zo zoznamu. EntityList je dátový typ obsahujúci
typ entity (tak ako má byť anotovaná), prioritu (pretože je vyžadovaná trie-
dou RuleBaseRecognizer, viac o priorite v kapitole 3.3.6.2) a zoznam entít
vyextrahovaných pomocou regulárnych výrazov.

3.3.6.2 Trieda RulebasedRecognizer

Hlavnou triedou realizujúcou rozpoznávanie pomenovaných entít je trieda Ru-
lebasedRecognizer implementujúca rozhranie INamedEntityRecognizer. Na
extrahovanie entít využíva pravidlá, pri návrhu pravidiel som sa inšpirovala ja-

38http://www.whois.com/
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Obr. 3.8: Diagram tried pre NamedEntityRecognizer, diagram neobsahuje kon-
štanty používané metódami, rovnako uvádza iba abstraktnú triedu Rule, kon-
krétne pravidlá sú na obrázku 3.9

zykmi CPSL a JAPE popísanými v kapitole 2.3.1.3, napriek tomu, že pravidlá
sú realizované ako Java triedy.

Abstraktná trieda Rule deklaruje 4 základné metódy annotateCandidate-
Entity, annotateCandidateSubEntity, controlValidity a recognize. Me-
tódu recognize je možné chápať ako ľavú stranu pravidla, zvyšné 3 metódy
ako pravú stranu. Rovnako ako jazyky CPSL a JAPE má každé pravidlo defi-
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novanú svoju prioritu rulePriority, svoj názov ruleName a typ extrahovanej
entity anName. Premenná usageCount reprezentuje počet použití pravidla.

Metódy recognize a controlValidity sú abstraktné, lebo ich implemen-
tácia pre jednotlivé typy entít sa rôzni.

Metóda recognize slúži na rozpoznanie daných vzorov (napríklad rodné
číslo je zložené z troch tokenov, prvý token je 6-miestne číslo, druhý token je
lomítko a tretí token je 3 alebo 4-miestne číslo). Rozpoznávaných vzorov môže
byť viac a sú zoradené podľa dôležitosti, ako prvý sa aplikuje najdôležitejší
vzor, ak je rozpoznanie úspešné, ďalší vzor sa už neaplikuje. Tento prístup sa
snaží využiť výhod zoradenej kolekcie pravidiel popísanej v kapitole 2.3.1.5.
V prípade, že nie je jasné, ktorý vzor je dôležitejší, je možné vytvoriť nové
pravidlo (novú triedu), pretože jednotlivé pravidlá sú aplikované nezávisle.

Metóda controlValidity slúži na overenie, či sa naozaj jedná o danú
entitu (napríklad algoritmus na kontrolu rodného čísla).

Metódy annotateCandidateEntity a annotateCandidateSubEntity slú-
žiace na označkovanie typu a podtypu entity, ktoré abstraktná trieda Rule im-
plementuje, sú navrhnuté dostatočne obecne, aby boli využiteľné konkrétnymi
pravidlami.

Vstupnými parametrami sú názov anotácie, začiatočná pozícia v zozname
tokenov jednotlivého dokumentu, počet tokenov, ktoré majú byť označkované
a priorita, ktorá bude priradená ako hodnota anotácie. Každý token je označ-
kovaný jeho pozíciou v rámci entity a prioritou. Prvý token je ešte označkovaný
dĺžkou entity.

Okrem toho sa v týchto metódach pri prekrytí entít rovnakého typu pre-
počítavajú hranice entity, tj. entity sa spoja dohromady a v prípade, že token
už je označkovanými daným typom, priority sa sčítajú. To znamená, že ak
entita vyhovie rôznym pravidlám pre rozpoznávanie rovnakého typu, je dô-
veryhodnejšie, že sa naozaj jedná o daný typ a táto informácia pomôže pri
riešení nejednoznačnosti.

Implementácie konkrétnych pravidiel využívajú výstupy predspracovania
textu, tj. anotácie hovoriace o druhu entity, výskyte v slovníku a jej základnom
tvare.

Rovnako využívajú triedu RuleUtils, ktorá obsahuje statické metódy pre
vyhľadávanie resp. vymazanie predchádzajúcich anotácií.

Základná priorita pravidla je 10, táto priorita môže byť zvýšená a znížená.
Zvýšená je napríklad v prípade, že sa v okolí rozpoznaného mena nachádza
titul, znížená ak je rozpoznané samotné priezvisko bez titulov, bez krstného
mena, pretože priezviská sú často tvorené bežnými pomenovaniami.

Pravidlá sú aplikované kaskádovo a v rámci triedy RulebaserRecognizer
sú zaradené do 3 zoznamov:

• simpleRules – najskôr sú aplikované jednoduché pravidlá, ktoré pri roz-
poznávaní využívajú výstupy predspracovania textu. Potom je ešte ap-
likované pravidlo, ktoré priradzuje k tokenom anotácie na základe roz-
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poznanania pomocou regulárnych výrazov v triede RegexRecognition
ak existujú vytvorené zoznamy EntityList.

• contextRules – Následne sa aplikujú pravidlá využívajúce kontext a ano-
tácie jednoduchými pravidlami.

• creditRules – Ako posledné sa aplikujú tzv. kreditové pravidlá, ktoré
už nerozpoznávajú nové entity, ale pri nejednoznačnosti rozpoznaným
entitám zvyšujú priradenú hodnotu (prioritu), napríklad na základe po-
čtu využití predchádzajúcich pravidiel.

Zoznamy pravidiel sú vytvorené v konštruktore podľa zvolených typov en-
tít, ktoré sú predané ako mapa obsahujúca názov entity a príznak, či sa má
extrahovať, táto mapa je priradená do premennej instancie entities.

Na vytvorenie zoznamov sú určené metódy createSimpleRules, create-
ContextRules a createCreditRules.

Jednotlivé pravidlá sú volané z public metódy annotate, ak si užívateľ
nastavil rozlišovanie typov entít je stadiaľ volaná aj metóda disambiguate.

Metóda disambiguate rozlišuje typy entít tak, že uprednostňuje dlhšiu
entitu pred kratšou, pri prekryve alebo rovnakej dĺžke, tú s vyššou prioritou,
ak sa priority rovnajú ponecháva obidve anotácie. Na svoje fungovanie vy-
užíva premenné instancie possibleAnnotations – množina anotácií, ktoré je
potrebné rozlišovať a ruleUsage – mapa, ktorá obsahuje názvy jednotlivých
pravidiel a počet ich použití.

Metóda disambiguatePerson funguje na podobnom princípe ako metóda
disambiguate, ale rozlišuje krstné mená a priezviská v rámci jednej entity,
pokiaľ sú nejednoznačne určené.

Posledná metóda, ktorú poskytuje trieda RulebasedRecognizer je cre-
ateAnnotationTable, ktorá vytvorí tabuľku (základná implementácia tabuľky
DefaultTableModel programovacieho jazyka Java) rozpoznaných entít.

3.3.7 Implementácia jednotlivých pravidiel pre extrakciu
entít

Nasledujúca kapitola sa venuje implementácii konkrétnych pravidiel pre roz-
poznávanie určených typov entít, triedny diagram je na obrázku 3.9.

3.3.7.1 Rozpoznávanie mien osôb

Na rozpoznávanie mien osôb slúžia tri pravidlá PersonFirstLastRule, Per-
sonLastFirstContextRule a PersonCreditRule.

Pravidlo PersonFirstLastRule vyhľadáva mená osôb v tvare, že priez-
visku predchádza krstné meno. Najskôr sa pomocou metódy recognizeFull-
Name pokúsi nájsť sekvenciu titulov, ktoré sa nachádzajú pred menom (slov-
níková anotácia), potom sekvenciu tokenov, ktoré začínajú veľkým písmenom
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alebo sú veľkými písmenami, ak za touto sekvenciou nasleduje čiarka, pokúsi
sa ešte vyhľadať možné tituly za menom.

Rozpoznaná sekvencia tokenov, a príznaky či ju ohraničujú tituly, je pre-
daná metóde analyzeCandidateName, tá podľa príznakov sekvenciu buď predá
metóde analyzeCandidateNameWithTitles alebo analyzeCandidateName-
WithNoTitles.

V prípade, že je sekvencia ohraničená titulmi, je ako meno osoby označené
aj také meno, ktorého ani jedna časť sa nevyskytuje v slovníku.

V prípade, že nie je ohraničené titulmi pre správne rozpoznanie sú nutné
slovníkové anotácie.

Pravidlo rozpoznáva aj mená zložené z viacerých krstných mien a priezvisk.
Rovnako rozpoznáva aj mená v tvare titul + priezvisko a krstné meno

+ token začínajúci veľkým písmenom (prípadne celý veľkými písmenami).
Priorita je prideľovaná rôzne, pokiaľ meno ohraničujú tituly z obidvoch

strán je 3-násobne zvýšená, pokiaľ len z jednej strany je zvýšená 2-násobne.
V prípadoch spomenutých o odstavec vyššie je o polovicu znížená, inak ostáva
predvolená.

Pravidlo PersonLastFirstContextRule rozpoznáva mená v opačnom tva-
re, za priezviskom nasleduje krstné meno. Na rozpoznávanie využíva metódu
recognizeInverseName, rovnako využíva na rozpoznanie ohraničenie titulmi,
v tomto prípade sa tituly, ktoré predchádzajúce pravidlo hľadalo pred menom,
hľadajú za menom, oddelené čiarkou.

Toto pravidlo je zaradené medzi kontextové preto, že pre jeden vzor vy-
užíva anotáciu predchádzajúceho pravidla, resp. jej neexistenciu. Ak je náj-
dená slovníková anotácia o krstnom mene a token ešte nie je súčasťou žiadnej
entity a pred ním sa nachádza token začínajúci veľkým písmenom (prípadne
celý veľkými písmenami) sú tieto dva tokeny rozpoznané ako meno osoby.

Kreditové pravidlo PersonCreditRule rieši nejednoznačnosť poradia krst-
ného mena a priezviska. Prvá technika implementovaná metódou addCredit-
FirstNameFirst rieši nejednoznačnosť častí entít zložených z dvoch tokenov,
ktorých prvý token je jednoznačne krstné meno a druhý token je nejednoz-
načný (označený ako priezvisko aj krstné meno), tak že tento token považuje
za priezvisko (zvýši hodnotu anotácie typu priezvisko).

Metóda addCreditFirstNameFirst funguje na rovnakom princípe akurát
prvý token je jednoznačne priezvisko a druhý token, ak je nejednoznačný, tým
pádom krstné meno.

Metóda addCreditOthers skúma v prípade nejednoznačnosti prvého to-
kenu, či sa niekde v mene nenachádza jednoznačne určený a podľa toho upraví
hodnotu anotácie nejednoznačných. Napríklad posledný token je určený ako
priezvisko, pred ním sa nachádzajú dva nejednoznačne určené tokeny, prvý
token sa označí ako krstné meno, stredný ostane označený ako nejednoznačný
(nedá sa určiť, či je krstným menom a priezviskom).

Metóda addCreditUsage rozlišuje mená, ktorých všetky časti sú označené
ako nejednoznačné. Na tento účel využíva informáciou o tom, ktoré pravidlo,
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PersonFirstLastRule a PersonLastFirstContextRule, sa použilo viackrát.
Ak teda mená boli častejšie označované v tvare, že priezvisku predchádza
krstné meno, bude sa predpokladať, že aj tieto nejednoznačné sú v tomto
tvare.

3.3.7.2 Rozpoznávanie adries

Pre rozpoznávanie adries sú implementované dve pravidlá. Jednoduché pra-
vidlo AddressRule rozpoznáva adresy len pomocou predchádzajúcich anotácií
zo slovníka.

Kontextové pravidlo AddressContextRule rozpoznáva adresy pomocou
troch vzorov.

Prvý vzor implementovaný metódou recognizeAddressContext1 rozpoz-
náva adresy na základe výskytu navádzača na adresu (slovníková anotácia)
ako „trvalým pobytom“ a podobne. Za týmto navádzačom môže nasledovať
sekvencia tokenov začínajúcich veľkým písmenom, token so slovníkovou ano-
táciou, číslo, niektorý zo znakov „-,/“ (ak je posledným znakom sekvencie, tak
je z anotácie odstránený), slovo „PSČ“ alebo token v tvare číslice a posledným
znakom je písmeno, pre rozpoznanie čísiel domov ako napríklad „324A“.

Druhý vzor implementovaný pomocou metódy recognizeAddressCon-
text2 funguje podobne ako prvý vzor, akurát, že navádzač na entitu je pred-
ložka „v“ alebo „ve“ a nasledujúca sekvencia tokenov musí obsahovať aspoň
jeden token, ktorý už bol označený ako adresa.

Posledný vzor recognizeAddressContext3 využíva podobný princíp ako
predchádzajúce dva vzory. Nevyužíva však žiadny navádzač na entitu, nájde
token, ktorý začína veľkým písmenom a nie je označený iným typom a na
sekvenciu tokenov začínajúcu týmto tokenom aplikuje rovnaké podmienky ako
druhý vzor.

3.3.7.3 Rozpoznávanie dátumov

Základné pravidlo na rozpoznávanie dátumov DateRule využíva 11 vzorov,
metódy date1 až date11, pre rozpoznanie dátumov v rôznych formátoch (na-
príklad „15.5.2015“, „15. března 2015“, „2015-05-15“).

Pomocou metódy controlValidity skontroluje validitu rozpoznaného dá-
tumu (počty dní v mesiacoch, prestupné roky . . . ).

Kontextové pravidlo DateContextRule spája pomocou metódy mergeDay-
WithDate dni v týždni s dátumom nasledujúcim za nimi. Rovnako rozpoznáva
roky, ak číslu predchádza slovo „rok“ (porovnáva sa so základným tvarom
slova, ak je dostupný).

3.3.7.4 Rozpoznávanie rodných čísiel

Pravidlo BirthIdentifierRule pomocou metódy recognize rozpozná sek-
venciu tokenov (token), ktorá by sa mohla javiť ako rodné číslo a pomocou
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metód dateControl – určí či daný dátum môže existovať a formalControl
– skontroluje deliteľnosť 11timi, prípadne nulu na konci pri neexistencii kon-
trolnej číslice (len pre rodné čísla, ktoré v druhej časti obsahujú 4 číslice).

3.3.7.5 Rozpoznávanie bankových účtov

Metóda recognize pravidla BankAccountRule rozpoznáva bankové účty aj
s predčíslím pomocou vzoru – možné predčíslie (maximálne 6 číslic), pomlčka,
číslo účtu (maximálne 10) číslic, lomítko, kód banky (anotácia zo slovníka).

Algortimus39 kontroly čísla účtu implementovaný metódou weightControl
využíva fakt, že každá číslica má priradenú svoju váhu weights. Číslice ban-
kového účtu sa vynásobia so svojou váhou, sčítajú sa a výsledný súčet musí
byť deliteľný číslom 11.

3.3.7.6 Rozpoznávanie IČO

Pravidlo ICORule pomocou metódy recognize rozpoznáva identifkátory IČO
v tvare jeden token skladajúci sa z ôsmych číslic alebo tri tokeny, ktoré dokopy
obsahujú osem číslic.

Algoritmus40 kontroly IČO identifikátora spočíva vo vynásobení prvej až
siedmej číslice číslami 8 až 2, následnom sčítaní a určení zbytku po delení
11timi. Posledná číslica IČA je 11 - zbytok, resp. 0 ak je zbytok 1, prípadne
1 ak je zbytok 0 alebo 10.

Tento algoritmus je implementovaný metódou controlICOValidity.

3.3.7.7 Rozpoznávanie DIČ

Keďže formát čísla DIČ je pre fyzické osoby „CZ“ + rodné číslo a pre právnické
osoby „CZ“ + IČO, po rozpoznaní kandidátov metódami recognizePerson-
DIC a recognizeOrgDIC, pravidlo VATIDRule pre kontrolu správnosti DIČ
idenfikátora vo svojich metódach controlOrgDIC a controlPersonDIC volá
statické metódy tried BirthIdentifierRule a ICORule slúžiace na overenie
validity.

3.3.7.8 Pravidlo na rozpoznávanie pomocou zoznamov EntityList

Pravidlo EntitiesListsRule postupne pre všetky položky v zozname pomo-
cou metódy matchEntry rozpozná zodpovedajúce tokeny.

39http://www.zlatakoruna.info/zpravy/ucty/cislo-uctu-v-cr
40http://phpfashion.com/jak-overit-platne-ic-a-rodne-cislo
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Obr. 3.9: Diagram tried pre pravidlá, diagram neobsahuje konštanty používané
metódami
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Kapitola 4
Testovanie a vyhodnotenie

Zámerom testovania bolo zistiť úspešnosť extrakcie jednotlivých entít na reál-
nych dokumentoch, preskúmať ako prevod naskenovaného dokumentu pomo-
cou OCR (kvalita vstupného dokumentu, zvolený OCR softvér) ovplyvní túto
úspešnosť a následne navrhnúť postupy, ktoré by pomohli zvýšiť úspešnosť
extrakcie.

4.1 Voľba testovacích dokumentov

Keďže jedným z cieľov bakalárskej práce bolo otestovať implementované rieše-
nie na reálnych dokumentoch, bolo nutné získať relevantnú množinu naskeno-
vaných dokumentov, v ktorých sa bude nachádzať veľký počet pomenovaných
entít.

Po diskusii s vedúcim práce som zvolila ako zdroj týchto dokumentov portál
eJustice41, ktorý ponúka verejne dostupný register subjektov a zbierku listín.

Zbierka listín obsahuje množstvo naskenovaných dokumentov rôznych ty-
pov ako sú notárske zápisy, podpisové vzory, stanovy spoločnosti, zakladateľ-
ské listiny, výročné správy či účtovné uzávierky.

Na testovanie aplikácie som zostavila dve množiny dokumentov, snažila
som sa, aby obe množiny, čo sa týka počtu strán textu, mali zhruba 50 strán
a obsahovali rôzne typy dokumentov, účtovné výkazy som do testovania ne-
zahrnula, pretože pomer pomenovaných entít ku počtu strán bol malý.

Prvú množinu tvorí 10 dokumentov (47 strán textu, v ktorom sa nachá-
dza 335 pomenovaných entít), ktoré som zámerne vybrala tak, aby obsahovali
všetky typy entít a aby mali rozličné formátovanie (napríklad obsahovali ta-
buľky). Táto množina slúžila ako inšpirácia pri tvorbe pravidiel a zároveň bola
využitá na ich odladenie.

Testovacia množinu tvorí 15 dokumentov (52 strán textu a 445 pomenova-
ných entít). Obsahuje náhodne stiahnuté, zašumené, nekvalitne naskenované

41https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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aj pomerne čisté dokumenty rôznej dĺžky a rôzneho typu. Podmienkami vý-
beru bolo, aby sa jednalo o OCR dokument (pretože na portáli sa nachádzajú
niekedy aj elektronické neskenované dokumenty), rozsahom do 10 strán pre
zachovanie variability, a zároveň nešlo o účtovný výkaz. Táto množina slúžila
na otestovanie už odladeného extraktora.

4.2 Prevod dokumentov pomocou OCR
Po získaní množín dokumentov bolo pre ďalšie účely testovania nutné previesť
tieto dokumenty do strojovo čitateľného textového kódu.

Aby sa ukázalo ako kvalita OCR prevodu ovplyvní úspešnosť extrakcie,
rozhodla som sa dokumenty previesť dvoma nástrojmi.

Naskenované dokumenty boli prevedené na text pomocou komerčného ná-
stroja ABBYY FineReader 12 [59], oceného ako najlepší OCR softvér roku
2014 [60] a open-source nástroja gImageReader [61], s použitím knižnice Tes-
seract 3.02 [62]. Autori tejto knižnice tvrdia, že sa jedná o pravedpodobne
najúspešnejší open-source OCR softvér.

Nástroj ABBYY FineReader 12 prevádzal jednotlivé dokumenty do Mic-
rosoft Office .docx formátu pre zachovanie formátovania dokumentu, pretože
informácie o formátovaní pomáhajú pri určovaní hraníc entít. Voľba rozlíše-
nia bola ponechaná na predvolenú hodnotu, čo znamenalo, že softvér zvolil
najvhodnejšie rozlíšenie pre každý dokument (stranu).

Bohužiaľ gImageReader dokázal prevádzať dokumenty len na prostý text,
preto sa stratili informácie o pôvodnom formátovaní, čo sa neskôr negatívne
odzrkadlilo pri výsledkoch, nezachovával odstavce a znak konca riadku ne-
bolo možné využiť ako oddeľovač, pretože entity sa častokrát nachádzali na
viacerých riadkoch. Dokumenty boli prevedené pri 300dpi rozlíšení.

Na záver bola ešte vytvorená množina dokumentov využívajúca výstup
z nástroja ABBYY FineReader 12, ktorý bol ručne upravený tak, aby jed-
notlivé entity, prípadne kontext v ich okolí, neobsahovali syntaktické chyby.
Rovnako bola ručne vytvorená tabuľka entít, ktoré tieto dokumenty obsahujú,
v tvare, v akom sa vyskytujú v originálnych dokumentoch. Táto tabuľka bola
využitá pre porovnanie s tabuľkami vytvorenými aplikáciou.

4.3 Vyhodnocovacie metriky
V závislosti na rešerš ohľadom vyhodnocovacích metrík 2.5 som sa rozhodla
zaviesť viac ako jednu metriku pre dosiahnutie relevantnejších výsledkov a lep-
šie identifikovanie typov chýb.

Metriky:

1. Striktná – Za TP berie len entity tak ako by ich vypísal užívateľ z textu,
to znamená, že musia mať priradenú zodpovedajúcu kategóriu, musia byť
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kompletné (systém správne určí hranice), pri rozpoznávaní mien musia
byť korektne určené krstné mená a priezviská, a rozpoznané entity v sebe
nesmú obsahovať chybu (preklep) vzniknutú OCR prevodom.

2. Benevolentná ohľadom hraníc – Za TP berie všetky entity so správne
rozpoznaným typom, aj keď nie sú kompletné alebo obsahujú časť, ktorá
už do entity nepatrí. Pri rozpoznávaní osôb nerozlišuje krstné mená
a priezviská, entity však v sebe nesmú obsahovať OCR chybu.

3. Benevolentná ohľadom OCR chýb (preklepov) – Ako striktná,
entity však v sebe môžu obsahovať OCR chybu.

4. Benevolentná ohľadom hraníc a OCR chýb (preklepov) – Entity
musia mať priradenú správnu kategóriu, ale môžu obsahovať OCR chybu
a nemusia byť správne rozlíšené hranice entity.

Úspešnosť je vyhodnocovaná pre každú metriku zvlášť.

4.4 Výsledky testovania
Úspešnosť extrakcie pre ladiacu sadu sa nachádza v tabuľke 4.1, pre testovaciu
sadu v tabuľke 4.2 a pre jednotlivé entity v dodatku B. Kompletné výsledky,
množiny dokumentov aj ich pomocou OCR prevedené verzie sa nachádzajú
na priloženom CD.

Systém podáva dobré výsledky pri extrahovaní entít z dokumentov bez
OCR chýb, to sa ukázalo na ladiacej sade (F-miera 95,81% pri striktnej met-
rike, resp. 98,35% pri benevolentnej metrike ohľadom hraníc entity), rovnako
na testovacej sade (F-miera 87,2% pri striktnej metrike, resp. 94,32% pri be-
nevolentnej metrike ohľadom hraníc entity).

Najväčším problémom pri rozpoznávaní adries sa ukázalo skloňovanie, vy-
užitý lemmatizér nepriradil správny základný tvar entite, napríklad „v Čes-
kých Budějovicích“ bolo prevedené na „v Český Budějovice“ a tomuto viac-
slovnému pomenovaniu sa potom nepriradil príznak, že sa nachádza v slovníku
českých miest, kde bolo uvedené len „České Budějovice“. Podobnému prob-
lému čelilo aj rozpoznávanie osôb, aj keď tu sa tento problém prejavil v menšej
miere. Jedenkrát sa vyskytol problém so skloňovaním aj pri rozpoznávaní dá-
tumov, kde ku slovu „srpna“ bol priradený základný tvar „srpný“.

Ďalším problémom pri rozpoznávaní adries bolo určenie presných hraníc
a navrhnuté pravidlá (opísané v kapitole 3.3.7.2) sa v niektorých prípadoch
ukázali ako nedostatočné, napríklad „Nádražní 42/82 v Praze 5, k.ú. Smíchov“
systém rozpoznal ako dve adresy „Nádražní 42/82“ a „Praze 5, k.ú. Smíchov“,
respektíve „Pod lázní 745/5“ nebolo vôbec správne rozpoznané, pretože slovo
„lázní“ nezačína veľkým písmenom ani sa nenachádza v mnou zostavenom
slovníku častí adries. Rovnako sa stávalo, že ako súčasť adresy bol zaradený
token, ktorý do už nej vôbec nepatril „Praha, 24“.
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4. Testovanie a vyhodnotenie

Neúspešné bolo aj rozpoznanie telefónnych čísiel do pevnej siete vo formáte
s 0 na začiatku „0257326395“. Na druhej strane boli označené ako telefónne
číslo sekvencie, ktoré ho vôbec netvorili, napríklad „51.12.30/025“.

V testovacej sade sa nachádzali rodné čísla v tvaroch, v akých sa nenachá-
dzali v ladiacej sade, napríklad „51.12.30/025“ alebo „71-08-21/4949“ a preto
neboli rozpoznané.

Rovnako sa tam nachádzalo aj jedno číslo DIČ, ale v starom formáte (tj.
nie v tvare začínajúcom CZ), preto nebolo rozpoznané.

Rozpoznávanie krstných mien a priezvisk sa ukázalo ako úspešné, jediným
problémom bolo meno osoby „Daniel Havel“, nachádzajúce sa v testovacej
sade, keďže „Daniel“ aj „Havel“ sa nachádza v slovníku krstných mien aj
priezvisk. Zaujímavé je, že vo všetkých troch sadách (bez OCR chýb, ABBYY
a gImageReader) bolo rozpoznané inak. V sade bez OCR chýb nesprávne ako
„Daniel“ – priezvisko, „Havel“ – krstné meno, v ABBYY sade správne ako
„Daniel“ – krstné meno, „Havel“ – priezvisko a v gImageReader sade boli
obe časti mena osoby označené ako nejednoznačné. Toto bolo spôsobené fun-
govaním kreditového pravidla, ktoré pridáva nejednoznačným menám a priez-
viskám body podľa počtu použití predchádzajúcich pravidiel. OCR chyba pri
iných menách osôb a ich následné nerozpoznanie v ABBYY sade spôsobila
správne určenie mena a priezviska pre osobu „Daniel Havel“.

Testovacia sada obsahovala aj dokument týkajúci sa osoby pochádzajúcej
z Lotyšska, „Edgars Melbardis“. Ani jedna súčasť mena osoby sa nenachádzala
v použitých slovníkoch, preto táto entita vôbec nebola rozpoznaná, rovnako
sa systému nepodarilo rozpoznať ani adresu v Lotyšsku „Lotyšská republika,
Liepaja, Apšu iela 38“. Dokonca nebola rozpoznaná ani krajina „Lotyšská
republika“, pretože v slovníku je uvedená len v tvare „Lotyšsko“.

Čo sa týka testovania na ručne neopravených sadách, na ABBYY ladiacej
sade boli dosiahnuté porovnateľné výsledky ako na opravenej ladiacej sade (F-
miera nad 90%), horšie výsledky na gImageReader sade pri striktnej metrike
sú spôsobené už spomínaným faktom, že gImageReader nezachováva formáto-
vanie (problémy s prevodom tabuľky), preto je pre NER systém náročné určiť
správne hranice entity, čo sa ukazuje na až o 12% lepšej F-miere pri benevo-
lentnej metrike ohľadom hraníc (pre porovnanie na opravenej sade a ABBYY
sade bolo toto zlepšenie len o 3 respektíve 4 percentá).

Testovacie OCR sady pri striktnej metrike dopadli horšie (F-miera 74,68%
pre ABBYY a 60,63% pre gImageReader), ale pri metrike benevolentnej ohľa-
dom hraníc a OCR chýb už podávali dobré výsledky (F-miera 90,59% pre
ABBYY a 85,64% pre gImageReader), tento 15 resp. 25-percentný rozdiel bol
spôsobený najmä chybami vzniknutými pri OCR prevode, časť entity bola
prevedená s mnohými chybami a preto nebola rozpoznaná vôbec. Častým
problémom pri rozpoznávaní boli chybne prevedené akademické tituly, (napr.
„IUDr.“), čo sa prejavilo pri nesprávnom určení hranice entity alebo zámena
bodky za čiarku („15,5,2005“), čo spôsobilo, že takéto entity vôbec neboli
rozpoznané.
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4.4. Výsledky testovania

TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 320 13 15 96,1% 95,52% 95,81%
Bez OCR chýb – hranice 327 3 8 99,1% 97,61% 98,35%
ABBYY – striktné 298 25 37 92,26% 88,96% 90,58%
ABBYY – preklepy 306 17 29 94,74% 91,34% 93,01%
ABBYY – hranice 307 13 28 95,94% 92,64% 94,26%
ABBYY – hr. a prekl. 316 4 19 98,75% 94,33% 96,49%
gImageReader – striktné 239 64 96 78,88% 71,34% 74,92%
gImageReader – preklepy 256 47 79 84,49% 76,42% 80,25%
gImageReader – hranice 275 26 58 91,36% 82,58% 86,75%
gImageReader – hranice
a preklepy

295 6 38 98,01% 88,59% 93,06%

Tabuľka 4.1: Úspešnosť NER na ladiacej sade (P – presnosť, R – pokrytie)

Horšie výsledky oproti ladiacej sade boli spôsobené nižšou kvalitou doku-
mentov, niektoré boli v nízkom rozlíšení, iné zašumené.

Bohužiaľ dokumenty testovacej sady neobsahovali webové stránky, e-mailo-
vé adresy ani telefónne čísla. V ladiacej sade boli viditeľné OCR chyby pri
prevode týchto entít, ktoré spôsobili, že napríklad webové stránky neprešli
validáciou a neboli rozpoznané.

Kvalita OCR prevodu ovplyvňuje kvalitu NER, testovanie na sadách (tes-
tovacia aj ladiaca) prevedených nástrojmi ABBYY FineReader a gImageRe-
ader ukázalo, že F-miera pri striktnej metrike je pre ABBYY FineReader
zhruba o 15% vyššia, preto je dôležitá voľba softvéru pre OCR prevod pri
extrahovaní entít z naskenovaných dokumentov.

TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 385 53 60 87,9% 86,52% 87,2%
Bez OCR chýb – hranice 415 20 30 95,4% 93,26% 94,32%
ABBYY – striktné 320 92 125 77,67% 71,91% 74,68%
ABBYY – preklepy 331 81 114 80,34% 74,38% 77,25%
ABBYY – hranice 371 34 74 91,6% 83,37% 87,29%
ABBYY – hr. a prekl. 385 20 60 95,06% 86,52% 90,59%
gImageReader – striktné 251 132 194 65,54% 56,4% 60,63%
gImageReader – preklepy 269 114 176 70,23% 60,45% 64,97%
gImageReader – hranice 322 55 123 85,41% 72,36% 78,35%
gImageReader – hranice
a preklepy

352 25 93 93,37% 79,1% 85,64%

Tabuľka 4.2: Úspešnosť NER na testovacej sade (P – presnosť, R – pokrytie)
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4. Testovanie a vyhodnotenie

4.5 Návrh metód na zlepšenie úspešnosti extrakcie
Prvým krokom na zlepšenie úspešnosti je pridanie vzorov, nájdených v testo-
vacej sade, ktoré sa nevyskytovali v ladiace sade.

To znamená pridanie pravidiel pre rozpoznávanie rodných čísiel, ktoré sú
v tvare „51.12.30/025“ alebo „51-12-30/025“ a pridanie funkcionality pre roz-
poznávanie cudzokrajných mien osôb a adries.

Ďalším krokom je vyladenie pravidiel a okopírovanie vzorov z väčšej mno-
žiny dokumentov ako 10 (pôvodná ladiaca sada).

Rovnako je vhodné vylepšiť pravidlá na extrakciu adries, aby podávali
lepšie výsledky ohľadom hraníc entity. Toto je možné docieliť pridaním kon-
krétnejších vzorov ako tých, ktoré sú už implementované. Napríklad pridanie
vzoru, že ulica môže byť v tvare: token začínajúci veľkým písmenom, token
začínajúci malým písmenom, číslo, lomítko, číslo.

Ďalšou možnosťou na zvýšenie úspešnosti extrakcie (vzhľadom na kapitolu
2.3.3) je využitie štatistického klasifikátora a výstupy zo systému založeného
na pravidlách pridať do jeho množiny atribútov.

Možné je zamerať sa aj na zlepšenie prevodu slov na základný tvar (lemma-
tizácia), implementovať POS tagger pre pridanie užitočnej informácie o slov-
nom druhu a zamerať sa na korekciu chýb vzniknutých OCR prevodom.
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Záver

Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo preskúmať doménu rozpoznávania po-
menovaných entít (využívané prístupy, metódy a nástroje) a na základe týchto
poznatkov navrhnúť a implementovať modul pre rozpoznávanie pomenovaných
entít v dokumentoch.

Ako implementačná prostredie bolo zvolené prostredie Surmon, využíva-
júce platformu Netbeans a programovací jazyk Java, ktoré poskytlo funkci-
onalitu pre načítavanie a ukladanie dokumentov a predspracovanie textu.

Pri návrhu sa upustilo od vytvárania úplne nového modulu, výhodnejšie sa
ukázalo začleniť triedy a balíčky do modulu pre Text Mining (kvôli využitiu
už existujúcich tried a metód).

Implementované riešenie na rozpoznávanie využívalo výstupy predspraco-
vania textu, slovníkové anotácie, regulárne výrazy a pravidlá.

Pravidlá boli navrhnuté tak, aby ich bolo jednoduché rozšíriť, vybrať si
ktoré pravidlo používať a ktoré je už zastaralé a je vhodné ho vylúčiť, prípadne
nahradiť.

Testovanie na sadách naskenovaných dokumentov prevedených 2 rôznymi
nástrojmi ukázalo, že voľba kvalitného softvéru na OCR prevod je kľúčová.

Dosiahnutá F-miera 95,81% na známej (ladiacej) sade dokumentov a F-
miera 87,2% na neznámej (testovacej) sade dokumentov bez OCR chýb pre-
ukázala funkčnosť implementovaného riešenia.

V budúcnosti je možné úspešnosť extrakcie ešte zlepšiť navrhnutím a im-
plementovaním ďalších pravidiel. Rovnako je možné rozšíriť kategórie entít
o nové typy.

Verím, že moja implementácia do prostredia Surmon bude používaná pri
rôznych extrakčných úlohách, rovnako anotácie o pomenovaných entitách je
možné využiť ako prínosné informácie aj pri iných NLP úlohách.
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Dodatok A
Zoznam použitých skratiek

API Application programming interface

ACE Automatic Content Extraction

CoNLL Conference on Natural Language Learning

CPSL Common Pattern Specification Language

CRF Conditional Random Field

CNEC Czech Entity Named Corpus

FP False Positive

FN False Negative

GPL General Public License

GUI Graphical User Interface

HMM Hidden Markov Model

IE Information Extraction

JAPE Java Annotation Pattern Engine

LGPL Lesser General Public License

MEMM Maximum Entropy Markov Model

MUC Message Understanding Conference

MVC Model–view–controller

NER Named Entity Recognition

NLP Natural Language Processing
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A. Zoznam použitých skratiek

SVM Support Vector Machine

TP True Positive

XML eXtensible Markup Language
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Dodatok B
Výsledky testovania pre

jednotlivé entity

Úspešnosť extrakcie e-mailových adries
Ladiaca množina dokumentov

Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 2 0 0 100% 100% 100%
Bez OCR chýb – hranice 2 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – striktné 1 0 1 100% 50% 66,67%
ABBYY – preklepy 1 0 1 100% 50% 66,67%
ABBYY – hranice 1 0 1 100% 50% 66,67%
ABBYY – hr. a prekl. 1 0 1 100% 50% 66,67%
gImageReader – striktné 1 0 1 100% 50% 66,67%
gImageReader – preklepy 1 0 1 100% 50% 66,67%
gImageReader – hranice 1 0 1 100% 50% 66,67%
gImageReader – hranice
a preklepy

1 0 1 100% 50% 66,67%

Tabuľka B.1: Úspešnosť NER pri rozpoznávaní e-mailových adries, (P – pres-
nosť, R – pokrytie)
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B. Výsledky testovania pre jednotlivé entity

Úspešnosť extrakcie webových stránok
Ladiaca množina dokumentov

Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 3 0 0 100% 100% 100%
Bez OCR chýb – hranice 3 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – striktné 0 0 3 – 0% 0%
ABBYY – preklepy 0 0 3 – 0% 0%
ABBYY – hranice 0 0 3 – 0% 0%
ABBYY – hr. a prekl. 0 0 3 – 0% 0%
gImageReader – striktné 0 0 3 – 0% 0%
gImageReader – preklepy 0 0 3 – 0% 0%
gImageReader – hranice 0 0 3 – 0% 0%
gImageReader – hranice
a preklepy

0 0 3 – 0% 0%

Tabuľka B.2: Úspešnosť NER pri rozpoznávaní webových stránok, (P – pres-
nosť, R – pokrytie)
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Úspešnosť extrakcie adries
Ladiaca množina dokumentov

Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 96 8 8 92,31% 92,31% 92,31%
Bez OCR chýb – hranice 100 1 4 99,01% 96,15% 97,56%
ABBYY – striktné 90 13 14 87,38% 86,54% 86,96%
ABBYY – preklepy 91 12 13 88,35% 87,5% 87,92%
ABBYY – hranice 97 3 7 97% 93,27% 95,1%
ABBYY – hr. a prekl. 99 1 5 99% 95,19% 97,06%
gImageReader – striktné 56 35 48 61,54% 53,85% 57,44%
gImageReader – preklepy 69 22 35 75,82% 66,35% 70,77%
gImageReader – hranice 76 15 26 83,52% 74,51% 78,76%
gImageReader – hranice
a preklepy

91 0 11 100% 89,22% 94,3%

Testovacia množina dokumentov
Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 120 26 28 82,19% 81,08% 81,63%
Bez OCR chýb – hranice 139 4 9 97,2% 93,92% 95,53%
ABBYY – striktné 96 51 52 65,31% 64,86% 65,08%
ABBYY – preklepy 99 48 49 67,35% 66,89% 67,12%
ABBYY – hranice 130 10 18 92,86% 87,84% 90,28%
ABBYY – hr. a prekl. 135 5 13 96,43% 91,22% 93,75%
gImageReader – striktné 67 71 81 48,55% 45,27% 46,85%
gImageReader – preklepy 72 66 76 52,17% 48,65% 50,35%
gImageReader – hranice 109 24 39 81,95% 73,65% 77,58%
gImageReader – hranice
a preklepy

124 9 24 93,23% 83,78% 88,25%

Tabuľka B.3: Úspešnosť NER pri rozpoznávaní adries, (P – presnosť, R –
pokrytie)
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B. Výsledky testovania pre jednotlivé entity

Úspešnosť extrakcie bankových účtov
Ladiaca množina dokumentov

Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 4 0 0 100% 100% 100%
Bez OCR chýb – hranice 4 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – striktné 4 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – preklepy 4 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – hranice 4 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – hr. a prekl. 4 0 0 100% 100% 100%
gImageReader – striktné 4 0 0 100% 100% 100%
gImageReader – preklepy 4 0 0 100% 100% 100%
gImageReader – hranice 4 0 0 100% 100% 100%
gImageReader – hranice
a preklepy

4 0 0 100% 100% 100%

Testovacia množina dokumentov
Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 0 0 1 – 0% 0%
Bez OCR chýb – hranice 0 0 1 – 0% 0%
ABBYY – striktné 0 0 1 – 0% 0%
ABBYY – preklepy 0 0 1 – 0% 0%
ABBYY – hranice 0 0 1 – 0% 0%
ABBYY – hr. a prekl. 0 0 1 – 0% 0%
gImageReader – striktné 0 0 1 – 0% 0%
gImageReader – preklepy 0 0 1 – 0% 0%
gImageReader – hranice 0 0 1 – 0% 0%
gImageReader – hranice
a preklepy

0 0 1 – 0% 0%

Tabuľka B.4: Úspešnosť NER pri rozpoznávaní bankových účtov, (P – pres-
nosť, R – pokrytie)
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Úspešnosť extrakcie dátumov
Ladiaca množina dokumentov

Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 97 0 1 100% 98,98% 99,49%
Bez OCR chýb – hranice 97 0 1 100% 98,98% 99,49%
ABBYY – striktné 93 0 5 100% 94,9% 97,38%
ABBYY – preklepy 93 0 5 100% 94,9% 97,38%
ABBYY – hranice 93 0 5 100% 94,9% 97,38%
ABBYY – hr. a prekl. 93 0 5 100% 94,9% 97,38%
gImageReader – striktné 89 3 9 96,74% 90,82% 93,69%
gImageReader – preklepy 89 3 9 96,74% 90,82% 93,69%
gImageReader – hranice 89 3 9 96,74% 90,82% 93,69%
gImageReader – hranice
a preklepy

89 3 9 96,74% 90,82% 93,69%

Testovacia množina dokumentov
Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 109 4 6 96,46% 94,78% 95,61%
Bez OCR chýb – hranice 110 3 5 97,35% 95,65% 96,49%
ABBYY – striktné 86 8 29 91,49% 74,78% 82,3%
ABBYY – preklepy 88 6 27 93,62% 76,52% 84,21%
ABBYY – hranice 89 5 26 94,68% 77,39% 85,17%
ABBYY – hr. a prekl. 91 3 24 96,8% 79,13% 87,08%
gImageReader – striktné 75 12 40 86,2% 65,22% 74,26%
gImageReader – preklepy 78 9 37 89,66% 67,83% 77,23%
gImageReader – hranice 79 8 36 90,8% 68,7% 78,22%
gImageReader – hranice
a preklepy

82 5 33 94,25% 71,3% 81,18%

Tabuľka B.5: Úspešnosť NER pri rozpoznávaní dátumov, (P – presnosť, R –
pokrytie)
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B. Výsledky testovania pre jednotlivé entity

Úspešnosť extrakcie IČO
Ladiaca množina dokumentov

Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 8 1 0 88,89% 100% 94,12%
Bez OCR chýb – hranice 8 1 0 88,89% 100% 94,12%
ABBYY – striktné 8 1 0 88,89% 100% 94,12%
ABBYY – preklepy 8 1 0 88,89% 100% 94,12%
ABBYY – hranice 8 1 0 88,89% 100% 94,12%
ABBYY – hr. a prekl. 8 1 0 88,89% 100% 94,12%
gImageReader – striktné 7 1 1 87,5% 87,5% 87,5%
gImageReader – preklepy 7 1 1 87,5% 87,5% 87,5%
gImageReader – hranice 7 1 1 87,5% 87,5% 87,5%
gImageReader – hranice
a preklepy

7 1 1 87,5% 87,5% 87,5%

Testovacia množina dokumentov
Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 24 1 0 96% 100% 97,96%
Bez OCR chýb – hranice 24 1 0 96% 100% 97,96%
ABBYY – striktné 24 1 0 96% 100% 97,96%
ABBYY – preklepy 24 1 0 96% 100% 97,96%
ABBYY – hranice 24 1 0 96% 100% 97,96%
ABBYY – hr. a prekl. 24 1 0 96% 100% 97,96%
gImageReader – striktné 19 1 5 95% 79,17% 86,35%
gImageReader – preklepy 19 1 5 95% 79,17% 86,35%
gImageReader – hranice 19 1 5 95% 79,17% 86,35%
gImageReader – hranice
a preklepy

19 1 5 95% 79,17% 86,35%

Tabuľka B.6: Úspešnosť NER pri rozpoznávaní IČO, (P – presnosť, R – po-
krytie)
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Úspešnosť extrakcie mien osôb
Ladiaca množina dokumentov

Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 101 3 4 97,12% 96,19% 96,65%
Bez OCR chýb – hranice 104 0 1 100% 99,05% 99,52%
ABBYY – striktné 94 8 11 92,16% 89,52% 90,82%
ABBYY – preklepy 100 2 5 98,04% 95,24% 96,62%
ABBYY – hranice 96 6 9 94,12% 91,43% 92,76%
ABBYY – hr. a prekl. 102 0 3 100% 97,14% 98,55%
gImageReader – striktné 73 23 32 76,04% 69,52% 72,63%
gImageReader – preklepy 77 19 28 80,21% 73,34% 76,62%
gImageReader – hranice 89 5 16 94,68% 84,76% 89,45%
gImageReader – hranice
a preklepy

94 0 11 100% 89,52% 94,47%

Testovacia množina dokumentov
Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 116 19 19 85,93% 85,93% 85,93%
Bez OCR chýb – hranice 126 9 9 93,33% 93,33% 93,33%
ABBYY – striktné 101 29 34 77,69% 74,81% 76,22%
ABBYY – preklepy 107 23 28 82,3% 79,26% 80,75%
ABBYY – hranice 115 15 20 88,46% 85,19% 86,79%
ABBYY – hr. a prekl. 122 8 13 93,85% 90,37% 92,08%
gImageReader – striktné 78 46 57 62,9% 57,78% 60,23%
gImageReader – preklepy 88 36 47 70,97% 65,19% 67,96%
gImageReader – hranice 103 20 32 83,74% 76,3% 79,85%
gImageReader – hranice
a preklepy

115 8 20 93,5% 85,19% 89,15%

Tabuľka B.7: Úspešnosť NER pri rozpoznávaní mien osôb, (P – presnosť, R –
pokrytie)
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B. Výsledky testovania pre jednotlivé entity

Úspešnosť extrakcie rodných čísel
Ladiaca množina dokumentov

Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 5 0 0 100% 100% 100%
Bez OCR chýb – hranice 5 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – striktné 5 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – preklepy 5 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – hranice 5 0 0 100% 100% 100%
ABBYY – hr. a prekl. 5 0 0 100% 100% 100%
gImageReader – striktné 5 0 0 100% 100% 100%
gImageReader – preklepy 5 0 0 100% 100% 100%
gImageReader – hranice 5 0 0 100% 100% 100%
gImageReader – hranice
a preklepy

5 0 0 100% 100% 100%

Testovacia množina dokumentov
Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 16 0 5 100% 76,19% 86,49%
Bez OCR chýb – hranice 16 0 5 100% 76,19% 86,49%
ABBYY – striktné 13 0 8 100% 61,9% 76,47%
ABBYY – preklepy 13 0 8 100% 61,9% 76,47%
ABBYY – hranice 13 0 8 100% 61,9% 76,47%
ABBYY – hr. a prekl. 13 0 8 100% 61,9% 76,47%
gImageReader – striktné 12 0 9 100% 57,14% 72,72%
gImageReader – preklepy 12 0 9 100% 57,14% 72,72%
gImageReader – hranice 12 0 9 100% 57,14% 72,72%
gImageReader – hranice
a preklepy

12 0 9 100% 57,14% 72,72%

Tabuľka B.8: Úspešnosť NER pri rozpoznávaní rodných čísel, (P – presnosť,
R – pokrytie)
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Úspešnosť extrakcie telefónnych čísel
Ladiaca množina dokumentov

Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 4 1 2 80% 66,67% 72,73%
Bez OCR chýb – hranice 4 1 2 80% 66,67% 72,73%
ABBYY – striktné 3 3 3 50% 50% 50%
ABBYY – preklepy 4 2 2 66,67% 66,67% 66,67%
ABBYY – hranice 3 3 3 50% 50% 50%
ABBYY – hr. a prekl. 4 2 2 66,67% 66,67% 66,67%
gImageReader – striktné 4 2 2 66,67% 66,67% 66,67%
gImageReader – preklepy 4 2 2 66,67% 66,67% 66,67%
gImageReader – hranice 4 2 2 66,67% 66,67% 66,67%
gImageReader – hranice
a preklepy

4 2 2 66,67% 66,67% 66,67%

Testovacia množina dokumentov
Typ entity TP FP FN P R F-miera
Bez OCR chýb – striktné 0 3 0 0% – 0%
Bez OCR chýb – hranice 0 3 0 0% – 0%
ABBYY – striktné 0 3 0 0% – 0%
ABBYY – preklepy 0 3 0 0% – 0%
ABBYY – hranice 0 3 0 0% – 0%
ABBYY – hr. a prekl. 0 3 0 0% – 0%
gImageReader – striktné 0 2 0 0% – 0%
gImageReader – preklepy 0 2 0 0% – 0%
gImageReader – hranice 0 2 0 0% – 0%
gImageReader – hranice
a preklepy

0 2 0 0% – 0%

Tabuľka B.9: Úspešnosť NER pri rozpoznávaní telefónnych čísel, (P – presnosť,
R – pokrytie)
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Dodatok C
Ukážky výstupov

Obr. C.1: Ukážka výsledných anotácií k tokenom

Obr. C.2: Ukážka tabuľky vyextrahovaných entít
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Dodatok D
Obsah priloženého CD

dist.adresár s inštalačným súborom implementačného prostredia Surmon
project.......................................projekt realizujúci NER
src

impl .................................. zdrojové kódy implementácie
thesis.......................zdrojová forma práce vo formáte LATEX

data
DevSet....................................ladiaca sada dokumentov
TestSet................................testovacia sada dokumentov
Dictionaries...................................používané slovníky
Results........................................výsledky testovania

manual.pdf.......................................užívateľská príručka
BP_Krnacova_Petra_2015.pdf.............. text práce vo formáte PDF
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