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Výběr nástrojů pro analýzu textu

● UDPipe: nástroj pro analýzu textu

● 60 jazyků

● rozdělí text na věty, slova

● provede morfologickou analýzu - slovní druhy, pády, rody, vidy, ...

● provede lemmatizaci - základní tvar slova (“podzimním větrem” -> “podzimní vítr”)

● provede závislostní analýzu - gramatika (podmět, přísudek, přívlastky, …)

● http://ufal.mff.cuni.cz/udpipe
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Co budeme potřebovat

● osobní počítač s operačním systémem Unix / Windows

● webový prohlížeč

● příkazová řádka

● Linux: Start -> Terminál / Emulátor terminálu

● Windows:
• Cygwin - program napodobující chování Unixových systémů ve Windows

• nebo WSL - Windows Subsystem for Linux

7

http://www.cygwin.com/
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/wsl/about


Data
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Korpus: Czech Sociological Review 1993-2016

● Czech Sociological Review 1993-2016

●Hladik, Radim, 2018, Czech Sociological Review 1993-2016, LINDAT/CLARIN digital library at 

the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, 

Charles University, http://hdl.handle.net/11372/LRT-2703

● Korpus stáhneme a rozbalíme (nápověda: Předchozí tutoriál)

http://hdl.handle.net/11372/LRT-2703
https://lindat.cz/#education


Prohlížení korpusu

● Přípona “tsv” = tab separated value = obsahuje sloupce.

● Prohlížení v textovém editoru: Poznámkový blok, PSPad, vim, Emacs, ...

● Prohlížení z příkazové řádky: less soc_review_corpus_1993-2016.tsv
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Prohlížení korpusu

● Přípona “tsv” = tab separated value = obsahuje sloupce.

● Prohlížení v textovém editoru: Poznámkový blok, PSPad, vim, Emacs, ...

● Prohlížení z příkazové řádky: less soc_review_corpus_1993-2016.tsv
morfologické značky



Vizualizace nejčastějších slov

http://ufal.mff.cuni.cz/~strakova/nametag_tutorial/frequent_noun_evaluation.mp4


Motivace: O kom se psalo?

● Chceme analýzu pro vlastní jména -> hledáme pojmenované entity

● NameTag: nástroj pro rozpoznávání pojmenovaných entit



Příprava dat

Vyjmeme vstupní text rozdělený na slova (8. sloupec) a uložíme zvlášť:

cut -f8 soc_review_corpus_1993-2016.tsv > slova.txt 
původní text rozdělený na slova



Příprava dat

● Prohlédneme si obsah souboru slova.txt:

less slova.txt



Způsoby využití nástrojů z LINDAT
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Tři způsoby použití nástrojů

● Demo v prohlížeči

● pouze pro jednoduché příklady

● nelze zpracovat větší data
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● nelze zpracovat větší data

● Instalace nástroje (a modelů) do vlastního počítače

● Lze zpracovávat velká data

● Mohu trénovat vlastní modely

● Nástroj lze zapojit do většího frameworku

● REST API je způsob, jak snadno získávat informace z webové služby

● Nástroj “žije” na serveru jako webová služba, my (klient) posíláme dotazy a dostáváme zpět 

odpovědi od serveru

● Odpadá instalace nástroje a správa modelů



Demo
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Demo

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/


Instalace nástroje
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Instalace

Instalace probíhá stažením a rozbalením do adresáře.

Vytvoříme si nový adresář např. nametag:

● z příkazové řádky Unix: mkdir nametag

● případně jak jsme zvyklí ve správci

Stačí umístit do osobních složek uživatele, např. /home/<uživatel>/nametag.

Budeme potřebovat:

1. program NameTag

2. předtrénovaný model k programu



Instalace

http://ufal.mff.cuni.cz/nametag

http://ufal.mff.cuni.cz/nametag


Instalace

2. odkaz na program v repozitáři GitHub
1. odkaz na předtrénovaný model

http://ufal.mff.cuni.cz/nametag/install

http://ufal.mff.cuni.cz/nametag/install


Instalace - stažení modelu



Instalace - stažení programu



Instalace - rozbalení

Program i model rozbalíme a máme nainstalováno.
● z příkazové řádky Unix: 

○ unzip czech-cnec-140304.zip

○ unzip nametag-1.1.2-bin.zip

● případně jak jsme zvyklí rozbalovat zip soubory ve správci



První spuštění

Najdeme odpovídající binárku programu pro náš počítač v adresáři nametag-1.1.2-bin:
● 32-bit linux: bin-linux32, 64-bit linux: bin-linux64

● 32-bit Windows: bin-win32, 64-bit Windows: bin-win64

Spuštění programu: nametag-1.1.2-bin/bin-linux64/run_ner



Spuštění rozpoznávače - Uživatelský manuál

http://ufal.mff.cuni.cz/nametag/users/manual

http://ufal.mff.cuni.cz/nametag/users/manual


Spuštění rozpoznávače - Uživatelský manuál



Spuštění rozpoznávače - jedna věta
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Spuštění rozpoznávače - parametr

Spustíme rozpoznávač s parametrem:
nametag-1.1.2-bin/bin-linux64/run_ner --output=vertical

czech-cnec-140304/czech-cnec2.0-140304.ner veta.txt



Spuštění rozpoznávače - parametr

Spustíme rozpoznávač s parametrem:
nametag-1.1.2-bin/bin-linux64/run_ner --output=vertical

czech-cnec-140304/czech-cnec2.0-140304.ner veta.txt



Spuštění rozpoznávače na našich datech

Hladik, Radim, 2018, Czech Sociological Review 1993-2016, LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal 

and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 

http://hdl.handle.net/11372/LRT-2703

http://hdl.handle.net/11372/LRT-2703


Spuštění rozpoznávače na našich datech

nametag-1.1.2-bin/bin-linux64/run_ner --input=vertical –output=vertical

czech-cnec-140304/czech-cnec2.0-140304.ner slova.txt:jmena.txt
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Spuštění rozpoznávače na našich datech

nametag-1.1.2-bin/bin-linux64/run_ner --input=vertical –output=vertical

czech-cnec-140304/czech-cnec2.0-140304.ner slova.txt:jmena.txt



Výstup rozpoznávače



Vizualizace nejčastějších vlastních jmen

http://ufal.mff.cuni.cz/~strakova/nametag_tutorial/named_entity_evaluation.mp4


Webová služba
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REST API

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api-reference.php

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api-reference.php


REST API v prohlížeči

Do adresy v prohlížeči zadáme
http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize?data=Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky.
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REST API v prohlížeči

Do adresy v prohlížeči zadáme
http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize?data=Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky.

Vrátí se nám

formát JSON



API pomocí CURL (příkazová řádka)

Na příkazové řádce zadáme
curl --data-urlencode 'data=Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky.' 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize
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http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize

curl = Client for URLs
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API pomocí CURL (příkazová řádka)

Na příkazové řádce zadáme
curl --data-urlencode 'data=Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky.' 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize



CURL - přidání parametru



CURL - přidání parametru

CURL s parametrem:
curl -F 'data=@veta.txt' -F 'output=vertical' http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize


CURL - přidání parametru

CURL s parametrem:
curl -F 'data=@veta.txt' -F 'output=vertical' http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize


CURL - vstup ze souboru, výstup do souboru
Větu uložíme do souboru:
echo “Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky.” > veta.txt



CURL - vstup ze souboru, výstup do souboru
Větu uložíme do souboru:
echo “Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky.” > veta.txt

CURL se vstupem ze souboru:
curl -F 'data=@veta.txt' -F 'output=vertical' http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize


CURL - vstup ze souboru, výstup do souboru
Větu uložíme do souboru:
echo “Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky.” > veta.txt

CURL se vstupem ze souboru:
curl -F 'data=@veta.txt' -F 'output=vertical' http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize

Přesměrování výstupu do souboru:
curl -F 'data=@veta.txt' -F 'output=vertical' http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize

> result_json.txt

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize
http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize


CURL - vstup ze souboru, výstup do souboru
Větu uložíme do souboru:
echo “Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky.” > veta.txt

CURL se vstupem ze souboru:
curl -F 'data=@veta.txt' -F 'output=vertical' http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize

Přesměrování výstupu do souboru:
curl -F 'data=@veta.txt' -F 'output=vertical' http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize

> result_json.txt

http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize
http://lindat.mff.cuni.cz/services/nametag/api/recognize


CURL - konverze JSON výstupu do textu

cat result_json.txt | PYTHONIOENCODING=utf-8 python3 -c "import json,sys; print(json.load(sys.stdin)

['result'], end='')" > result.txt



Další příklad: Korektor
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Korpus: Restaurant Reviews CZ ABSA corpus v2

Restaurant Reviews CZ ABSA corpus v2
Hercig, Tomáš; Brychcín, Tomáš; 
Svoboda, Lukáš; et al., 2016, Restaurant 
Reviews CZ ABSA corpus v2, 
LINDAT/CLARIN digital library at the 
Institute of Formal and Applied 
Linguistics (ÚFAL), Faculty of 
Mathematics and Physics, Charles 
University, 
http://hdl.handle.net/11372/
LRT-1844

http://hdl.handle.net/11372/LRT-1844
http://hdl.handle.net/11372/LRT-1844


Prohlížení korpusu



Motivace: doplnění chybějící diakritiky



Motivace: doplnění chybějící diakritiky

Korektor: spellchecker a oprava gramatiky

http://ufal.mff.cuni.cz/korektor

http://ufal.mff.cuni.cz/korektor


Získání dat

Získáme všechny věty (řádky s obsahem <text>), značku <text> odstraníme:
grep "<text>" CzechABSA-v2_format_SemEval2016.xml | sed "s/<text>//;s/<\/text>//" > texty.txt



Korektor jako webová služba

https://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/api-reference.php

https://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/api-reference.php


Zjištění dostupných modelů

curl http://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/api/models



Zjištění dostupných modelů

curl http://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/api/models



Zjištění dostupných modelů Korektoru

curl http://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/api/models



Doplnění diakritiky pomocí Korektoru

curl -F 'data=@texty.txt' -F 'model=czech-diacritics_generator-130202' 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/api/correct | PYTHONIOENCODING=utf-8 python -c 

"import sys,json; sys.stdout.write(json.load(sys.stdin)['result'])" > opravene_texty.txt



Doplnění diakritiky pomocí Korektoru

curl -F 'data=@texty.txt' -F 'model=czech-diacritics_generator-130202' 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/api/correct | PYTHONIOENCODING=utf-8 python -c 

"import sys,json; sys.stdout.write(json.load(sys.stdin)['result'])" > opravene_texty.txt



Doplnění diakritiky pomocí Korektoru

curl -F 'data=@texty.txt' -F 'model=czech-diacritics_generator-130202' 

http://lindat.mff.cuni.cz/services/korektor/api/correct | PYTHONIOENCODING=utf-8 python -c 

"import sys,json; sys.stdout.write(json.load(sys.stdin)['result'])" > opravene_texty.txt
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