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Extrakce především morfologických informací 

z českého Wikislovníku do RDF:

 prozkoumat předchozí extraktory Wiktionary

 navrhnout a implementovat extraktor pro český 

Wikislovník

 otestovat výsledný RDF model

Cíle práce



 JWKTL – Java API k Wikislovníku (EN, DE, RU)

 wikokit – také Java API (EN, RU)

 Wiktionary2RDF – extrakce do RDF (6 verzí)

 DBnary – také do RDF, pro více než 20 verzí 

Problém: 

 žádné z nich se nesoustředí na morfologické 

informace (DBnary nově pro DE a FR)

Předchozí extraktory



 jazykové sekce

 výslovnost

 sekce slovních druhů

 vlastnosti slovního druhu

 skloňování / stupňování / časování

 …

 …

 sekce externích odkazů

 …

Struktura Wikislovníku



 extraktor v jazyce Java

 knihovna pro práci s RDF – Apache Jena

 ontologie na modelování struktury:

 DBnary

 Lemon

 ontologie na modelování morfologických informací:

 LexInfo

 OLiA-MTE

Implementace extraktoru



Struktura RDF modelu I.



Struktura RDF modelu II.



Struktura RDF modelu III.

 kromě morfologických informací také extrahován 

externí odkaz na článek na Wikipedii

 tento článek převeden na odkaz na DBpedii

 navázán na zdroj stránky pomocí rdfs:seeAlso



Analýza XML dumpu

Vlastnosti XML dumpu:

 celkový počet stránek:

 počet stránek o pojmech:

 počet stránek s českou jaz. sekcí:

 počet extrahovaných stránek:

 s externím odkazem na Wikipedii:

143 399

114 599

46 151

42 734

9 464



Analýza RDF datasetu

Vlastnosti RDF datasetu:

 počet trojic v modelu:

 počet stránek (dbnary:Page):

 počet zdrojů slovních druhů:

 počet slovníkových záznamů

(lemon:LexicalEntry):

 počet unikátních slovních záznamů:

5 632 208

42 734

46 156

748 457

269 212



 oprava informací na Wikislovníku

 např. počet podstatných jmen s chybějícím rodem:

Uplatnění datasetu I.



 zjištění sémantiky slov pomocí DBpedie

 RDF model využit ke zjištění základního tvaru 

slova, a ten dosazen do SPARQL dotazu na 

DBpedii

Uplatnění datasetu II.A



Uplatnění datasetu II.B

 př. SPARQL dotaz 

umožňující vyhledat 

zdroje z DBpedie pro 

slovo „Sněžku“ – i když 

existuje pouze zdroj pro 
„Sněžka“



Uplatnění datasetu II.C

 výsledky pro SPARQL dotaz:



 webová aplikace pro vylepšené vyhledávání:

Uplatnění datasetu III.



 doplnit program o extraktory dalších sekcí (dělení, 

etymologie, významy, překlady atd.)

 propojit RDF model s ostatními RDF modely 

Wikislovníku (např. DBnary či Wiktionary2RDF)

Rozvoj v budoucnu


