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Abstrakt
Tato	práce	se	zabývá	metodami	strojového	učení	
bez	 učitele	 pro	 měření	 sémantické	 podobnosti	
textů	 napříč	 různými	 jazyky.	 Pro	monolinguální	
reprezentaci	textu	bylo	natrénováno	několik	mo-
delů	na	korpusu	z	Wikipedie.	Pro	vytvoření	 jazy-
kově	nezávislé	reprezentace	významu	jsou	mono-
linguální	sémantické	prostory	transformovány	do	
společného	prostoru	pomocí	lineární	transforma-
ce.	Práce	zkoumá	lineární	transformace	za	pomo-
cí	metody	nejmenších	čtverců,	kanonické	korelač-
ní	 analýzy	 a	 ortogonální	 transformace.	 Kromě	
standardní	 transformace	na	 slovech práce	před-
stavuje	 dva	 nové	 přístupy,	 a	 to	 transformaci	 na	
větách	 a	 transformaci	 Paragraph2Vec	 modelu.	
Experimenty	jsou	provedeny	na	vícejazyčných	da-
tasetech	SemEval-2017	a	GoranGlavas	a	je	měře-
na	 Pearsonova	 a	 Spearmanova	 korelace	 oproti	
člověku.	Zkoumané	metody	dosahují	 slibných	vý-
sledků	na	těchto	datasetech.

Úvod

Distribuční sémantika

Tato práce se zabývá metodami učenı́ bez  učitele 

pro sémantickou podobnost textu. Navı́c se v této

práci  metody  rozšiřujı́,  aby bylo možné vyjádřit 

význam textu napřı́č různými jazyky. Cı́lem úlohy

je tedy určit, jak moc jsou dvě věty v odlišných ja-

zycı́ch významově podobné.

Distribučnı́ sémantika nabı́zı́ poměrně jednodu-

chý a praktický způsob, jak reprezentovat séman-

tiku jednotlivých slov v textu. Modely distribučnı́
sémantiky jsou založeny na předpokladu, že vý-

znam slova je dán okolı́m, ve kterém se slovo vy-

skytlo. Většina metod pro sémantickou reprezen-

taci je založena na trénovánı́ bez učitele, jediné co

potřebujı́, je velké množstvı́ textu, ze kterého se

lze naučit souvislosti mezi slovy nebo větnými

celky. Metody distribučnı́ sémantiky jsou založeny

na distribučnı́ hypotéze, která řı́ká, že dvě slova

vyskytujı́cı́ se ve stejných kontextech by měla být

sémanticky podobná.

Sémantická reprezentace textů

Transformace sémantických pro-
storů

Význam slova je reprezentován jako vektor reál-

ných čı́sel v mnoharozměrném vektorovém pro-

storu. Slova, která se vyskytla ve stejných kon-

textech, jsou si blı́zko ve vektorovém prostoru

a předpokládá se tedy, že majı́ podobný význam.

Tomuto vektorovému prostoru se řı́ká sémanti-

cký prostor a vektorům jednotlivých slov séman-

tický vektor. Podobnost dvou slov se vypočte

kosı́nem úhlu jejich vektorů.

Metody pro sémantickou reprezentaci textu se

dělı́ na dvě skupiny, prvnı́ jsou metody, kde ne-

záležı́ na pořadı́ slov v textu, pro který se sesta-

vuje vektor. Mezi tyto metody patřı́ Bag-of-Words

a lineárnı́ kombinace. Do druhé skupiny patřı́
metody, které berou v úvahu pozice jednotlivých

slov v textu. Sestavovánı́ těchto vektorů je již

složitějšı́, jedná se tedy o komplexnı́ metody

Paragraph2Vec a Skip-thoughts.

Lineárnı́ transformace vektorových prostorů je

způsob, jak jeden sémantický prostor transfor-

movat do jiného sémantického prostoru. Lineár-

nı́ transformace mohou být použity pro prove-

denı́ a�innı́ch transformacı́, jako je posunutı́, otá-

čenı́, zrcadlenı́, zkosenı́, a dalšı́ transformace.

Toho lze využı́t pro zı́skánı́ jednotné sémantické

reprezentace slov a vět napřı́č různými jazyky.

Transformace jsou trénovány na slovnı́ch vekto-

rech, které jsou transformovány do sémantické-

ho prostoru jiného jazyka. Kromě tohoto přı́stu-

pu jsou v této práci popsány nové, dosud nepub-

likované metody, jejichž myšlenska je transfor-

movat nikoliv vektory slov, ale rovnou vektory

celých vět. Tyto způsoby transformacı́ jsou po-

jmenovány jako transformace na větách a trans-

formace Paragraph2Vec modelu.

Dosažené výsledky

Závěr

Testovánı́ metod a měřenı́ experimentů bylo

prováděno na datasetech z konferencı́ SemEval

a datasetu GoranGlavas. Celkově byly metody

trénovány na porovnávánı́ těchto jazyků: anglič-

tina, španělština, italština, arabština, turečtina a

chorvatština. Většina těchto metod dosáhla na

všech jazycı́ch a dostupných datasetech velmi

dobrých výsledků.

Nejlepšı́ byla metoda Word2Vec se způsobem

transformacı́ na větách. Pro dataset SemEval-

2017 bylo nejlepšı́ trénovat transformačnı́ mati-

ci ortogonálnı́ transformacı́ nebo kanonickou

korelačnı́ analýzou, neboť oba přı́stupy jsou

srovnatelné. Pro dataset GoranGlavas byla nej-

lepšı́ ortogonálnı́ transformace.

Přı́nosem této práce jsou dva nové způsoby, jak

natrénovat transformačnı́ matici. Prvnı́ způsob

je transformace na větách. Mı́sto trénovánı́ na

vektorech slov, se trénuje rovnou na vektorech

vět, které po vynásobenı́ transformačnı́ maticı́
vyjadřujı́ význam věty v cı́lovém jazyce. Tı́m se

zı́ská sémantický reprezentace textu napřı́č
různými jazyky.

Tabulka	1:	 Shrnutí	průměrných	 výsledků	na	da-
tasetu	SemEval-2017.

Tabulka	2:	 Shrnutí	průměrných	 výsledků	na	da-
tasetu	GoranGlavas.


