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ZpracovZpracováánníí úúplných textplných textůů

•• FulltextovFulltextovéé vyhledvyhledáávváánníí (3. generace)(3. generace)
•• VizuVizuáálnlníí analýzyanalýzy
•• Extrakce informacExtrakce informacíí



Podstata extrakce informacPodstata extrakce informacíí

•• nahrazovnahrazováánníí ururččitých slov (výrazitých slov (výrazůů))
•• „„nnáálepkamilepkami““ „„pojmpojmůů““
•• odkazovodkazováánníí na nna náálepky pojmlepky pojmůů

ve vyve vyššíšších vrstvch vrstvááchch
•• zzíískskáávváánníí strukturovaných faktstrukturovaných faktůů
•• za cenu ztrza cenu ztrááty (nepodstatnty (nepodstatnéého?!) textuho?!) textu



Extrakce informacExtrakce informacíí z textz textůů



Architektura systArchitektura systéémumu

•• Segmentace a preprocesorSegmentace a preprocesor
•• FiltrFiltr
•• ParserParser, Kombinace fragment, Kombinace fragmentůů
•• SSéémantickmantickáá interpretace, interpretace, 

odstranodstraněěnníí vvííceznaceznaččnostnostíí
•• GenerovGenerováánníí ššablonablon



ZZáákladnkladníí extrakceextrakce

•• mmíístasta
–– oblasti, stoblasti, stááty, mty, měěsta, ...sta, ...

•• osobyosoby
–– ststáát, instituce, organizace, firmy, ...t, instituce, organizace, firmy, ...

•• ččííslasla
–– penpenííze, datum, telefonnze, datum, telefonníí ččííslasla

•• funkcefunkce



KomplexnKomplexníí extrakceextrakce

•• obecnobecněě: entita : entita –– relace relace –– entitaentita
•• instituce (firma) instituce (firma) –– funkce funkce –– osobaosoba
•• firma firma –– obchod obchod –– zbozbožžíí
•• firma firma –– obchod obchod –– zbozbožžíí –– firmafirma
•• atd.atd.



ststáát t –– funkce funkce –– osobaosoba



ststáát t –– obchod obchod –– zbranzbraněě



ststáát t –– obchod obchod –– zbranzbraněě –– ststáátt



TestovTestováánníí extrakcextrakcíí

•• JazykyJazyky
–– AngliAngliččtinatina
–– ČČeešštinatina

•• TematickTematickéé oblastioblasti
–– BezpeBezpeččnostnost
–– CompetitiveCompetitive IntelligenceIntelligence



ZZáávvěěryry

•• FlektivnFlektivníí jazyky obtjazyky obtíížžnněěji zpracovatelnji zpracovatelnéé
nenežžli jazyky izolali jazyky izolaččnníí

•• Lingvistiku je tLingvistiku je třřeba korigovateba korigovat
•• Odhadnout kdy ukonOdhadnout kdy ukonččit rozvojit rozvoj

–– daldalšíším rozvojem m rozvojem –– zhorzhorššeneníí výsledkvýsledkůů
•• Nasadit skuteNasadit skuteččnněě na extrakcena extrakce

–– ne na kategorizaci, shlukovne na kategorizaci, shlukováánníí, atd., atd.
kde je fulltext lepkde je fulltext lepšíší
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