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Abstrakt. V rôznych aplikáciách je potrebné identifikovať objekty v texte. 
Toto je možné robiť pomocou metód extrakcie informácií. Aby sme zistili ako 
sú tieto metódy úspešné je dôležité vyhodnotiť ich na kolekciách dokumentov, 
ktoré sú manuálne anotované. V článku opisujeme postup ako je možné 
vyhodnotiť metódy extrakcie informácií pomocou knižnice Ontea. Zároveň 
opisujeme čiastočne vykonaný experiment tvorby kolekcie anotovaných 
dokumentov a smerovanie vývoja systému tak aby bolo možné lepšie vykonať 
a vyhodnotiť experimenty extrakcie informácií.  
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1 Úvod 

Extrakcia informácií pozná 5 základných úloh definovaných MUC (Message 
Understanding Conference) konferenciami [1]: 

• Named Entity recognition (NE) – rozpoznávanie názvoslovných entít. 
• Coreference resolution (CO) – identifikácia aliasov NE,  
• Template Element construction (TE) – popisuje NE, vlastnosti NE 
• Template Relation construction (TR) – hľadá relácie medzi TE 
• Scenario Template production (ST) – udalosti súvisiace s NE 

 Vo vyhodnotení sa zameriavame na prvú úlohu, ale čiastočne môžu byť pokryté aj 
druhá a tretia úloha. 
 Na vyhodnotenie systému potrebujeme sadu dokumentov/textov, spolu 
s metadátami o nachádzajúcich sa objektoch v texte. Tieto metadáta je nutné získať 
pomocou používateľa, tzv. doménového experta. Aby sme ich získali potrebujeme 
použiť/vytvoriť anotačný nástroj, ktorý to umožní. Metadáta vytvorené používateľom 
sa potom porovnajú s metadátami vytvorenými automatickou metódou extrakcie 
informácií. Toto porovnanie je možné vykonať automaticky a na základe neho 
vypočítať základné miery hodnotenia presnosť (precision) a úplnosť (recall). 

                                                 
* Táto práca bola podporená projektami AIIA APVV-0216-07, Commius FP7-213876, APVV 

DO7RP-0005-08, VEGA 2/7098/27. 



2 Ontea 

V tejto kapitole opíšeme knižnicu Ontea2 [2]. Pomocou knižnice Ontea je možné 
riešiť jednoduché úlohy sémantickej anotácie a extrakcie informácií. 
 Zameriame sa iba na grafické rozhranie vhodné na manuálnu anotáciu metadát. 
Ontea obsahuje grafické rozhranie (obr. 1. vľavo) v ktorom je možné prezerať 
výsledky automatickej anotácie (extrakcie informácií) ako aj vytvárať – označením 
textu – manuálne anotačné značky. Rozhranie podporuje anotácie textových 
dokumentov a emailov v .eml formáte. Ontea podporuje viacúrovňové anotácie, teda 
je možné anotovať napr. adresu zodpovedajúcu celému paragrafu textu ale aj 
konkrétnu položku adresy, napr. PSČ. Pri manuálnej anotácii potom môžeme mať 
anotačné objekty ako zoznam alebo stromovú štruktúru. (obr. 2.) 

Manuálna aj automatická anotácia generuje xml súbory s anotačnými značkami, 
kde je uložený typ objektu/vlastnosti, anotovaný text a pozícia v texte. Na základe 
automatického porovnania .xml súborov manuálnej a automatickej anotácie je možné 
vypočítať presnosť a úplnosť a teda určiť úspešnosť automatickej extrakcie 
informácií. 

  
Obr. 1. Vľavo: Grafické rozhranie Ontea slúžiace na vizualizáciu anotačných značiek ako aj 
manuálne značkovanie. Vpravo: XML vygenerované nástrojom Ontea. 

2.1 Motivácia 

Automatická extrakcia informácií má použitie v rôznych aplikáciách. Jednou z nich je 
aj spracovanie emailovej komunikácie za účelom identifikácie a extrakcie biznis 
objektov z emailovej správy. Pri takejto extrakcii sa extrahované dáta dajú použiť na 
automatické alebo poloautomatické spracovanie úlohy, ktorú email môže 
reprezentovať.  
 V rámci projektu AIIA máme dve pilotné aplikácie:  

• Helpdesk, Anasoft: podľa identifikácie produktov, problémov, modulov sa v 
organizácii identifikuje kontaktná osoba alebo sa vykoná presmerovanie 

                                                 
2 http://ontea.sourceforge.net/ 



emailov na správny kontakt. Pri identifikácii zákazníka zasa poskytnutie 
CRM informácií. 

• Odsúhlasovanie dokumentov, SANET: hlasovanie a pripomienky 
k dokumentom a úlohám. Extrakcia osôb, súhlasu a pripomienok. 

 V rámci projektu Commius sa zameriavame na úlohy medzipodnikového 
prepojenia, kde je potrebné extrahovať objekty ako firmy, produkty, transakcie 
a podobne z objednávok, faktúr alebo transakcií zaslaných emailom.  

2.2 Podobné riešenia a prístupy 

Na manuálnu anotáciu dokumentov je možné použiť niekoľko rôznych nástrojov 
(Magpie alebo CREAM), prípadne aj štandardov ako Annotea3. Jediným relevantným 
riešením, ktoré zároveň poskytuje aj prostredie na vyhodnotenie je GATE4. GATE 
je komplexný nástroj podporujúci manuálnu anotáciu, semi-automatickú anotáciu, 
extrakciu informácií a vyhodnocovanie. 
 Na vyhodnocovanie automatických metód anotovania je potrebné mať k dispozícii 
množinu manuálnych anotácií. Pri manuálnom anotovaní je možné používateľom 
špecifikovať anotačnú schému, podľa ktorej budú vykonávať anotáciu. Manuálna 
anotácia by mala byť konzistentná a čo najpresnejšia. Preto by mali byť vytvorené 
pravidlá anotovania pre používateľov.  
 GATE vyhodnocuje podľa metrík ako sú: presnosť (precision), úplnosť (recall) 
a F1 štatistika. Vyhodnocovať sa dajú buď dve množiny anotácií v rámci jedného 
dokumentu (nástroj Annotation Diff), alebo sa vyhodnocovanie robí na úrovni 
množiny dokumentov (Corpus Benchmark Tool). Nástroj Annotation Diff dokáže 
okrem výpočtu spomínaných metrík, vizuálne zobraziť rozdiely medzi 
porovnávanými množinami anotácií. 
 Corpus Benchmark Tool vyhodnocuje celú množinu dokumentov. Výsledkom sú 
celkové vypočítané metriky danej sady dokumentov a metriky pre jednotlivé typy 
anotácií. Nástroj podporuje regresné porovnanie dvoch rôznych verzií 
vyhodnocovanej množiny oproti manuálne oanotovanej množine. Výsledky 
vyhodnotení je možné exportovať vo formáte HTML a určiť tiež podrobnosť výstupu. 
 Na vyhodnocovanie extrakcie informácií založenej na ontológii je v GATE určená 
metrika BDM (Balanced Distance Metric), ktorá vyjadruje sémantickú podobnosť 
dvoch rôznych anotácií toho istého tokenu. Samotný výpočet BDM metriky je 
realizovaný pluginom BDMComputation, ktorého výstup je vstupom pre všeobecný 
plugin IAA (Inter-Annotator Agreement). 

3 Experiment 

Pomocou anotačného rozhrania opísaného v kapitole 2, sme vykonali niekoľko 
experimentov v rámci projektu AIIA a Commius.  
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3.1 Helpdesk, Anasoft 

V rámci projektu AIIA sme anotovali emaily v aplikácii Helpdesk. Anotácie boli 
tvorené autormi článku, ktorí mali základné vedomosti o IE ako tiež pracovníkmi 
helpdesku. Vybraných bolo niekoľko desiatok emailov z ktorých sa v prvom 
experimente manuálne anotovalo 15 emailových správ s vytvorenými značkami 
v celkovom počte 93 značiek. 
 
 Pri anotovaní sme sa stretli s nasledovnými problémami vytvoreného nástroja: 

• Problémy so slovenčinou: rôzne typy kódovania emailových správ. Pri 
emailoch v HTML formáte boli problémy s konverziou emailových správ, 
kde sa môže vyskytovať viacero kódovaní vrátane špeciálnych HTML 
znakov pre diakritické znaky.  

• Vytvorenie niekoľkých značiek: pri anotovaní boli často vytvárané niektoré 
jednoduché značky a potom sa už užívateľom nechcelo opakovať niektoré 
anotácie alebo anotovať zložitejšie prípady výskytu objektov. Riešením by 
bolo predanotovanie pomocou automatickej anotácie kde by užívateľ iba 
doplnil zmenil anotácie. Toto však zasa môže ovplyvniť pohľad na objekty 
v texte. 

• Zistenie typov až pri anotovaní: Často sa nový potrebný typ objektu zistil až 
pri anotovaní niektorých konkrétnych emailových správ, prípadne sa zmenil 
alebo doplnil typ objektu. Takto ale vznikli/menili sa typy objektov počas 
anotácie. Dalo by sa to vyriešiť iteratívnym prístupom, kde sa najskôr prezrú 
emailové správy a zistia sa požadované objekty na extrahovanie za pomoci 
reálnych príkladov emailovej komunikácie. 

• Časovo náročné: Anotačný proces je časovo náročný. Často mali anotátori 
pocit že zbytočne vytvárajú jednoduché značky. Toto má potom vplyv aj na 
výsledok anotácie. Je to možné vylepšiť pomocou automatického 
predanotovania. 

 Zároveň sa vyskytol aj problém viac úrovňového anotovania  
• Definovanie segmentov: Anotačná značka môže jednoznačne reprezentovať 

objekt (napríklad kód produktu) ale zároveň môže byť aj jeho vlastnosťou 
(napr. tel. číslo). Takisto napríklad hlavička na konci emailu reprezentuje 
objekt človeka alebo organizácie kde sa nachádza viac vlastností tohto 
objektu. Podobne je to napríklad so zoznamom transakcií alebo produktov, 
kde napríklad riadok v tabuľke reprezentuje objekt s viacerými vlastnosťami. 
Je teda potreba viacúrovňového anotovania – segmentov reprezentujúcich 
objekty ale aj jednotlivých vlastností.   

• Rôzne úrovne anotačných značiek: z vyššie uvedeného vyplýva tvorba 
anotačných typov pre manuálnu anotáciu do formy zoznamov alebo viac 
úrovňových stromov, ktoré komplikujú manuálnu anotáciu pre používateľa 
(viac v experimente Commius). Zároveň rovnaká vlastnosť ako napr. tel. 
číslo alebo email, môže patriť rôznym objektom ako osoba alebo firma. Toto 
spôsobuje problémy v následných algoritmoch pre automatickú anotáciu. 
V aplikácii Helpdesk sme použili iba jednoúrovňovú anotáciu.  

 Z experimentu nám vyplynuli nasledovné zmeny pre nástroj ako aj postup 
získavania dát pri manuálnej anotácii. Základom je Iteratívny prístup. Je potrebné 



zvoliť iteratívny prístup kde sa najskôr na reálnych príkladoch definujú typy objektov. 
Potom by mali byť na základe pár príkladov vytvorené vzory na extrahovanie 
jednoduchých objektov a tieto automaticky preklopené do manuálnej anotácie pre 
neskoršie použitie.  Tento postup je niekedy nutné viackrát opakovať aj s rôznymi 
užívateľmi: 
� Prezretie údajov. 
� Definovanie typov extrahovaných objektov. 
� vytvorenie vzorov (implementácie IE pre automatickú extrakciu ). 
� Preklápanie automatickej do manuálnej, kde používateľ rýchlejšie anotuje, 

doplní značky, vymaže značky. 
� Samotná manuálna anotácia užívateľom. 
� Definovanie pravidiel manuálneho anotovania viacerými používateľmi 

s cieľom dosiahnutia konzistencie výsledkov manuálnej anotácie. Konzistencia 
výsledkov prispeje k presnejšiemu vyhodnocovaniu automatických metód 
anotácie. 

Okrem uvedeného bolo potrebné riešiť rozšírenia systému na lepšiu podporu 
slovenčiny (rôzne kódovania), podporu emailov vo formáte HTML, konverziu príloh 
emailov (PDF a DOC dokumentov) a pod. 

 V rámci aplikácie HelpDesk boli navrhnuté nasledovné typy objektov a vlastností 
objektov ktoré sa anotovali a ktoré budú extrahované aj pomocou automatickej 
extrakcie informácií: 
� Organizácia: org:Name, org:ICO, org:DIC, org:IC_DPH 
� Človek: person:Name, person:Function 
� Kontaktné info: contact:Phone, contact:Email, contact:Webpage 
� Adresa: address:ZIP, address:Street, address:Settlement 
� Produkt: product:Name, product:Module, product:Component, product:BOID 
� Dokument: doc:Invoice, doc:Order, doc:Contract, doc:ChangeRequest 
� Inventár (miesnosti, počítače, ...): inventory:ResID, inventory:ResType 
� Iný biznis objekt definovaný cez ID: BOID 

 Dúfame, že do konečnej verzie článku prípadne prezentácie na WIKT, prebehne aj 
druhé kolo anotácie. 

3.2 Commius 

V rámci projektu Commius boli anotované firemné emaily a niektoré typy písomných 
dokumentov (faktúry, listy). Anotácie robili zamestnanci firmy Softeco. Pred 
procesom anotácie boli anotátori oboznámený s množinou anotačných typov Core 
Components, navrhnutou riešiteľmi projektu Commius. Ide o hierarchickú štruktúru 
anotačných typov, kde jeden anotačný typ môže mať vnorených niekoľko ďalších 
anotačných typov. Napríklad, ako vidno na obr.2, typ TradeTransaction má vnorené 
typy ID, Type, Infomation, Items a Delivery. Anotačný typ Delivery má zasa tiež 
svoje vnorené anotačné typy. Cieľom anotovania bolo okrem získania porovnávacej 
množiny (tzv. gold standard), overiť navrhovanú množinu Core Components. 
Anotátori začali s anotáciou písomných dokumentov, v ktorých podľa svojho 
uváženia vyznačovali pre nich dôležité časti textu. Týmto častiam zároveň priraďovali 



typ. Svoj postup nahlas komentovali a celý proces anotácie bol kvôli neskoršej 
analýze ich postupu zaznamenávaný videokamerou. Výsledky manuálnej anotácie 
navrhovatelia Core Compoments diskutovali s anotátormi. Spolu sa snažili spojiť 
použité anotačné typy a zaradiť ich do všeobecnejších skupín. Podobne, ako sa 
jednotlivé typy hierarchicky delia v množine Core Components. 
Ďalej nasledovala anotácia emailov pomocou nástroja Ontea. Pri anotovaní sme sa 
stretli s podobnými problémami ako pri anotovaní v rámci projektu AIIA. 
Používateľom sa najmä nechcelo anotovať dátumy, emailové adresy, telefónne čísla 
a pod. Išlo o typy, ktoré sa často vyskytujú a sú ľahko automaticky rozpoznateľné. 
Bolo by preto vhodné takéto typy predanotovať automaticky a používateľ by ich 
potom len upravil, napr. doplnením ďalšieho významu. 

 
Obr.2. Stromová štruktúra anotačných typov Core Components navrhnutých v projekte 
Commius. Anotačné typy sú špecifikované XSD schémou. 

4 Záver 

Pomocou vytvoreného riešenia je možné testovať a vyhodnocovať ľubovoľné metódy 
extrakcie informácií. Riešenie bolo čiastočne overené na reálnych dátach 
a problémoch. Toto overovanie nebolo ukončené, ale bude pokračovať. V budúcej 
práci sa zameriame najmä na implementáciu a ďalšie overenie systému v praxi. 
Implementácia bude pokračovať tak aby naplnila kroky navrhnuté v kapitole 3.1.  

Literatúra 
1. Cunningham, H. (2005). Information Extraction, Automatic. Encyclopedia of Language  and 

Linguistics, 2nd Edition  
2. Michal Laclavik, Martin Seleng, Marek Ciglan, Ladislav Hluchy: Ontea: Platform for 

Pattern based Automated Semantic Annotation; In Computing and Informatics, Vol. 28, 
2009, 555–579 

3. Michal Laclavik, Martin Seleng, Emil Gatial, Ladislav Hluchy: Future Email Services and 
Applications; Proceedings of the Poster and Demonstration Paper Track of the 1st Future 
Internet Symposium (FIS'08), CEUR-WS, ISSN 1613-0073, Vol-399, pages 33-35, 2008. 


