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Numerický common sense 

 

 Jak poznat, zda je číslo v nějakém kontextu velké, malé či 
normální? 

 

 Doposud se tomu nevěnovala příliš velká pozornost, 
výzkumy se zabývaly spíše samotnými číselnými 
hodnotami než jejich významem v určitém kontextu 

 např. najít v textu odpověď na otázku „Kolik váží Airbus A380?“ 

 

 



Příklad 

 

 t: Before long, 3b people will face a water shortage in the 
world. 

 h: Before long, a serious water shortage will occur in the 
world 

 

 3b people face a water shortage. 

 = 3,000,000,000 people face a water shortage. 

 

 => many people face a water shortage 

 => a serious water shortage 



Jak na to? 

 

 Zisk dat z webu: číselná vyjádření a jejich kontext 

 Kontext = sloveso a jeho argumenty 

 např. věta „3b people face a water shortage.“ 

 



Jak na to? 

 

 Konverze číselných vyjádření na sémantickou reprezentaci 
 „Roughly three thousand kilograms of meats have been 

provided every day.“ 

 Převod číselné hodnoty: three thousand kilograms -> 3 000 kg -> 
3 000 000 g 

 Nastavení modifikátoru: roughly -> „about“ 

 



Jak na to? 

 

 2 přístupy:  

 Odhad rozložení čísel vyskytujících se v daném kontextu a na 
jejich základě zjištění hodnoty daného čísla 

 Tato možnost vyžaduje dostatečnou „databázi hodnot“, aby bylo 
možné odhadnout, zda je daná hodnota nízká, vysoká či normální. 

 Textové vzory, kde mluvčí/pisatel explicitně vyjadřuje svůj 
názor na číselnou hodnotu 

 Ve větě se vyskytují výrazy jako „only“, „as many as“, „as few as“ apod. 

 Oba přístupy se ukazují jako efektivní 

 

 



Výsledky 

 

 Relativně vysoká přesnost odhadů 

 

 Odhad rozložení čísel je dobrý na určení „normálních“ 
hodnot 

 Textová vodítka jsou lepší v určování nízkých a vysokých 
hodnot 

 



Výsledky 



Děkuji za pozornost. 


