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Rozdziaª 1

Wprowadzenie

Polski Internet rozwija si¦. Wpªyw na to maj¡ dwa gªówne czynniki: roz-
wijaj¡cy si¦ rynek reklamy w Internecie oraz rosn¡cy rynek handlu elek-
tronicznego. Rynek handlu elektronicznego w Polsce dzieli si¦ ze wzgl¦du
na siª¦ rynkow¡ podmiotów na rynek sklepów internetowych oraz rynek plat-
form (serwisów) aukcyjnych. Podstawowe warto±ci ekonomiczne podmiotów
uczestnicz¡cych w rynku handlu elektronicznego przedstawione w sprawozda-
niach �nansowych za rok 2007 charakteryzuj¡ si¦ siln¡ tendencj¡ wzrostow¡.
Przychody polskich sklepów internetowych wzrosªy ±rednio o 73%, ª¡czne
obroty platform aukcyjnych o ok. 53%, a caªy rynek wzrósª o 62% i osi¡gn¡ª
warto±¢ 8,1 mld zª (InternetStandard i Sklepy24.pl, 2008).

Cztery z pi¦ciu najwi¦kszych polskich sklepów internetowych, do któ-
rych nale»¡: Agito.pl, Komputronik.pl, Merlin.pl, Oponeo.pl oraz Max24.pl
zanotowaaªy w roku 2007 wzrost przychodu znacznie przekraczaj¡cy 100%
w porównaniu z rokiem 2006 (Tabela 1.1).

Badania przeprowadzone przez serwis Sklepy24.pl w dniach 16�20 grud-
nia 2007 r. w±ród przedstawicieli polskich sklepów internetowych pokazaªy,
»e jednym z gªównych czynników odpowiedzialnych za dynamiczny wzrost

Sklep Przychód 2007 w zª Wzrost przychodu
Agito.pl 120 mln 126%
Komputronik.pl 100 mln 110%
Merlin.pl 80 mln 27%
Oponeo.pl 63 mln 110%
Max24.pl 60 mln 140%

Tabela 1.1: Przychody najwi¦kszych polskich sklepów internetowych. �ródªo:
Raport e-commerce 2007, Internet Standard, Sklepy24.pl
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rynku handlu elektronicznego w Polsce jest �upowszechnienie dost¦pu do In-
ternetu�, na co wskazaªo 88,3% respondentów.

1.1 Motywacja

Handel elektroniczny (ang. e-commerce) to jedna z pierwszych dziedzin in-
formatyki ekonomicznej, która wykorzystaªa potencjaª sieci Internet. Stan-
dardy z rodziny EDI umo»liwiªy prowadzenie biznesu na niespotykan¡ wcze-
±niej skal¦. Inicjatywy standaryzacyjne na poziomie technicznym umo»liwiaj¡
sprawn¡ i efektywn¡ wymian¦ danych (Medjahed i in., 2003). Przeniesienie
handlu w ±wiat elektroniczny wymaga jednak transparentnych i bezpiecz-
nych przepªywów informacji i wiedzy. Konieczne jest zrozumienie, w jaki
sposób warstwy poj¦ciowe, które stanowi¡ przedmiot wymiany w elektro-
nicznej gospodarce, winny by¢ pozyskiwane, reprezentowane, wspóªdzielone
oraz przetwarzane zarówno poprzez ludzi, jak i inteligentne agenty.

Wizja Sieci Semantycznej (Berners-Lee i in., 2001) wyznacza fundamen-
ty dla wymiany informacji pomi¦dzy wspóªpracuj¡cymi na elektronicznym
rynku podmiotami. Wymiany, w której ontologie dostarczaj¡ wspóªdzielo-
n¡ warstw¦ poj¦ciow¡ precyzuj¡c¡ znaczenie danych, a inteligentne agenty
w imieniu u»ytkowników pozyskuj¡ i wymieniaj¡ semantycznie wzbogacone
informacje.

Osi¡gni¦cia w dziedzinie ontologii umo»liwiaj¡ jednoznaczn¡ reprezenta-
cj¦ poj¦¢ b¦d¡cych przedmiotem wymiany na rynkach elektronicznych zarów-
no poprzez ludzi, jak i odpowiednio skonstruowane programy komputerowe
(Hepp, 2008). J¦zyki ontologii RDF1 oraz OWL2 s¡ standardami organizacji
W3C3, która upowszechnia najwa»niejsze technologie zwi¡zane ze wspóªope-
ratywno±ci¡ systemów informatycznych na poziomie technicznym i seman-
tycznym4.

Semantyczny handel elektroniczny to handel prowadzony przy pomocy
±rodków elektronicznych, w którym wymiana informacji wzbogacona jest
o semantyk¦. Semantyczny handel elektroniczny to podej±cie do zarz¡dzania

1http://www.w3.org/RDF/
2http://www.w3.org/2004/OWL/
3http://www.w3.org/
4Wspóªoperatywno±¢ to cecha jako±ciowa systemów informacyjnych polegaj¡ca na zdol-

no±ci i otwarto±ci na wspóªprac¦ z innymi systemami. Wspóªoperatwyno±¢ oznacza uni-
kanie rozwi¡za« mog¡cych negatywnie wpªyn¡¢ na wspóªprac¦ z innymi systemami, pier-
wotnie nie przeznaczonymi do wspóªpracy z nimi, a wi¦c m.in. stosowanie zamkni¦tych
lub prawnie zastrze»onych standardów, wykorzystanie licencji ograniczaj¡cych swobodne
dysponowanie danymi, etc. Wspóªoperatywno±¢ jest w trakcie niniejszej pracy traktowana
jako synonim cz¦sto u»ywanego w praktyce terminu interoperacyjno±¢.
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wiedz¡ w procesach zachodz¡cych na rynkach elektronicznych poprzez syste-
matyczne zastosowanie technologii Sieci Semantycznej (Singh i in., 2005).

Handel elektroniczny skªada si¦ z segmentów, których akronimy odnosz¡
si¦ do klasy podmiotów w nim uczestnicz¡cych. Przedmiot najwi¦kszego za-
interesowania biznesu stanowi¡ segmenty B2C (biznes-konsument) oraz B2B
(biznes-biznes).

1.1.1 Rynek B2C

Segment B2C obejmuje cztery perspektywy:

• perspektyw¦ konsumenta, którego celem jest wyszukiwanie informacji
o produktach lub usªugach. W 2007 r. na polskim rynku handlu elek-
tronicznego konsumenci stanowi¡ 41,9% internautów w Polsce5 (¹ródªo:
Nettrack SMG/KRC),

• perspektyw¦ dostawcy, który dostarcza informacj¦ o produktach lub
usªugach ró»nych producentów, np. Komputronik6, Centrum Kompu-
terowe Znak7,

• perspektyw¦ producenta, który wytwarza produkty lub usªugi,

• perspektyw¦ brokera, który po±redniczy pomi¦dzy producentami i kon-
sumentami (np. serwisy aukcyjne). W 2007 r. polski rynek serwisów
aukcyjnych zostaª zdominowany przez serwis Allegro.pl, który posiadaª
ponad 80% udziaª w rynku(InternetStandard i Sklepy24.pl, 2008).

Wymienione klasy podmiotów (aktorzy) wspóªuczestnicz¡ na rynku han-
dlu elektronicznego. Charakter ich wspóªpracy oraz obecny stan rozwoju
technologii stosowanych w segmencie B2C implikuje szereg problemów, tj.:

Wyszukiwanie produktów lub usªug. Technologia stosowana na rynku
handlu elektronicznego umo»liwia szybszy i ta«szy dost¦p do produk-
tów i usªug. Bariery natury �zycznej i czasowej zostaªy zmniejszone
w porównaniu z tradycyjnym dost¦pem. Odnalezienie konkretnego pro-
duktu czy usªugi nadal jest jednak czasochªonne, zwªaszcza wtedy, gdy

5Wyró»nikiem konsumenta na rynku handlu elektronicznego jest zawarcie przynajmniej
jednej transakcji przez Internet.

6http://www.komputronik.pl/
7http://znak.pl/
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nie korzysta si¦ z serwisów znanych dostawców lub poszukiwany pro-
dukt czy usªuga posiada cechy o zaawansowanych warunkach brzego-
wych (np. konkretne warto±ci cech). Scenariusze zwi¡zane z wyszukiwa-
niem dobrze ilustruj¡ problem wieloznaczno±ci terminów oraz niejedno-
mianowo±ci poj¦¢. Wieloznaczno±¢ terminów oznacza sytuacj¦, w któ-
rej termin skªadaj¡cy sie z jednego lub kilku wyrazów, posiada wiele
znacze« (poj¦¢). Niejednomianowo±¢ oznacza zestaw ró»nych terminów
do tego samego poj¦cia. Na przykªad, szukaj¡c konkretnego urz¡dzenia
nar¦cznego mechanizm wyszukiwawczy znale¹¢ powinien urz¡dzenie nie
tylko z klasy �urz¡dzenie nar¦czne�, lecz równie»: �PDA�, �handheld� lub
po prostu �telefon�.

Filtrowanie. Mechanizmy budowania pro�lu u»ytkownika dedykowane s¡
dla konkretnych dostawców. Pro�l u»ytkownika skonstruowany w jed-
nym sklepie nie ma zastosowania w innym miejscu. Brakuje wi¦c me-
chanizmów, które s¡ w stanie ujednolici¢ proces budowania i utrzy-
mywania pro�li u»ytkowników, a w konsekwencji umo»liwi¢ obni»enie
kosztów budowania �ltrów. Szerokie opracowanie po±wi¦cone m.in. za-
stosowaniu �ltrowania informacji na rynku handlu elektronicznego zna-
le¹¢ mo»na w Abramowicz (2008).

Przejrzysto±¢ rynku. Handel elektroniczny znacz¡co zwi¦kszyª przejrzy-
sto±¢ rynku. Porównanie produktów nadal jednak jest trudne z powodu
niejednomianowo±ci poj¦¢. Odpowiednia konstrukcja strony dostawcy
lub informacje dodatkowe np. w postaci obrazka mog¡ podsun¡¢ zna-
czenie terminu. S¡ to jednak metody pomocnicze, nieskuteczne w przy-
padku przetwarzania maszynowego.

Dojrzaªo±¢ usªug. Wi¦kszo±¢ dostawców umo»liwia oprócz przegl¡dania li-
sty dost¦pnych produktów, równie» zawieranie transakcji. Do±wiadcze-
nia z dziedziny elektronicznej wymiany danych wskazuj¡, »e nast¦pnym
etapem rozwoju jest automatyzacja procesów (Medjahed i in., 2003),
np. zautomatyzowanie transakcji kupna produktów z systemem moni-
toruj¡cym stan zapasów. W celu uzyskania wspóªoperatywno±ci na po-
ziomie semantycznym nale»y produkty b¦d¡ce przedmiotem wymiany
ujednolici¢ pod wzgl¦dem wykorzystanej warstwy poj¦ciowej.

Negocjacje. Handel elektroniczny wymaga negocjacji warunków ±wiadcze-
nia usªug (np. umów SLA8) lub parametrów produktów. W niektórych

8Service Level Agreement � umowa dotycz¡ca parametrów ±wiadczenia usªug.
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przypadkach negocjacje mog¡ przebiega¢ z wykorzystaniem odpowied-
niego oprogramowania. Narz¦dzia takie musz¡ jednak posiada¢ dost¦p
do wspóªdzielonego modelu poj¦ciowego.

Perspektywa konsumenta

Z punktu widzenia konsumenta rozwi¡zaniem niektórych ze wskazanych pro-
blemów maj¡ by¢ agenty, które w jego imieniu wyszukuj¡ relewantne pro-
dukty (tzw. shopbots) (Fasli, 2007; Palopoli i in., 2006; Gar�nkel i in., 2006).
W Polsce popularno±¢ zyskaªy serwisy, które korzystaj¡ z takich agentów
na rzecz u»ytkownika np. Sk¡piec9 lub Ceneo10. Architektura takich narz¦dzi
zale»na jest od pozycji i mo»liwo±ci producenta. Je±li s¡ one znacz¡ce, np. po-
przez du»y udziaª w rynku, producent narz¦dzia mo»e pozwoli¢ sobie na wy-
muszenie modelu poj¦ciowego. Niestety nie jest on cz¦sto dostosowany do
specy�ki dziaªalno±ci wszystkich partnerów. W przeciwnym razie, dostawca
jest zmuszony do implementacji kosztownych interfejsów. Obydwie strategie
implikuj¡ znaczne bariery rozwoju.

Perspektywa dostawcy i producenta

Dostawcy informacji dotycz¡cej produktów lub usªug (np. Komputronik,
Centrum Komputerowe Znak) staj¡ przed zadaniem prezentacji oferty. Naj-
cz¦±ciej spotykany model prowadzi do dostarczenie opisu produktów przez
producenców, najcz¦±ciej w postaci tekstu w j¦zyku naturalnym11. Do zada«
dostawcy nale»y odpowiednia klasy�kacja produktów w schemacie stosowa-
nym do prezentacji oferty. W zdecydowanej wi¦kszo±ci przypadków opera-
cja ta wykonywana jest r¦cznie. W szczególno±ci na rynku produktów IT,
ze wzgl¦du na wysok¡ zmienno±¢ oferty, przeprowadzana jest do±¢ cz¦sto.

Wej±cie na nowy rynek, zmiana przedmiotu oferty lub jej rozszerzenie
odno±nie nazw produktów oraz relacji pomi¦dzy nimi zachodz¡cych wymaga
znacz¡cych nakªadów. W fazie wst¦pnej stanowi¡ one zatem barier¦ rozwoju.

Witryny internetowe dostawców prezentuj¡ oferty w sposób znacz¡co
utrudniaj¡cy pozyskanie prawdziwego znaczenia produktów. Stosowanie ter-
minologii nie posiadaj¡cej odwzorowania do modelu formalnego (np. ontolo-
gii) oznacza, »e informacje przedstawione na witrynie mog¡ by¢ zrozumiaªe
wyª¡cznie dla czªowieka. Zdarzaj¡ si¦ przypadki, w których nawet czªowie-
kowi trudno jest zinterpretowa¢ klas¦ produktu. Na przykªad, produkt o na-

9http://www.skapiec.pl/
10http://ceneo.pl/
11Pomini¦te tym samym zostaj¡ przypadki szczególne, w których producent jest równo-

cze±nie dostawc¡. Najsªynniejszym przypadkiem takiego modelu jest Dell.

5

http://www.skapiec.pl/
http://ceneo.pl/


zwie �A4-TECH Navigator Opto BW-5UP�12 to urz¡dzenie wskazuj¡ce, co
nie dla wszystkich jest oczywiste. Programy komputerowe maj¡ tym wi¦kszy
problem w prawidªowym rozpoznaniu takiego produktu. W konsekwencji wi-
tryna nie jest w stanie reagowa¢ na jakiekolwiek komunikaty wysyªane przez
agenta, który reprezentowa¢ mo»e np. pro�l u»ytkownika.

Perspektywa brokera

Segment B2C jest zdominowany przez po±redników, tzw. brokerów13, którzy
po±rednicz¡ w transakcjach zawieranych pomi¦dzy producentami i konsu-
mentami, umo»liwiaj¡c negocjacje warunków kupna/sprzeda»y.

Przed brokerem stoj¡ problemy dotycz¡ce zarówno konsumenta, jak i do-
stawcy. Poª¡czenie potrzeb konsumenta z zakresu informacji o produktach
i usªugach z potrzebami dostawcy dodatkowo pot¦guje problemy niejedno-
znaczno±ci i wielomianowo±ci poj¦¢.

1.1.2 Rynek B2B

Rynek B2B to segment handlu elektronicznego, w którym interakcja nast¦-
puje pomi¦dzy partnerami biznesowymi. Wyró»nia si¦ trzy modele rynku
B2B:

1:1 Dwa podmioty prowadz¡ handel przy pomocy ±rodków elektronicznych.
Wymagana jest zgoda w zakresie metody komunikacji oraz warstwy
poj¦ciowej. Na poziomie technicznym rozwi¡zaniem s¡ protokoªy in-
ternetowe TCP/IP oraz SOAP, natomiast w warstwie syntaktycznej
standardem staje si¦ j¦zyk XML.

1:N Jeden podmiot gospodarczy prowadzi handel z wieloma partnerami
(przewa»nie o sªabszej pozycji rynkowej). W wi¦kszo±ci przypadków
podmiot dominuj¡cy dyktuje warunki wspóªpracy, wyznaczaj¡c jej na-
rz¦dzia wraz z warstw¡ poj¦ciow¡. Taki scenariusz powoduje problemy
zwi¡zane z ograniczon¡ ekspresywno±ci¡ modelu oraz niskim dopaso-
waniem do zmian.

N:M Wiele podmiotów wspóªpracuje z wieloma partnerami. Cz¦sto (ale nie
zawsze) prowadzi to do tworzenia si¦ elektronicznych rynków (ang. e-
marketplace), które wymagaj¡ nie tylko standardów komunikacji, ale
równie» wspólnej warstwy poj¦ciowej.

12Produkt z oferty sklepu komputerowego Komputronik.
13W klasycznym handlu poj¦cie brokera ma nieco inne znaczenie, ni» w przypadku

handlu elektronicznego, gdzie poj¦cie brokera jest pojemniejsze. Broker w handlu elektro-
nicznym oznacza cz¦sto hurtownika, dystrybutora lub integratora.
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Standardy wymiany danych drog¡ elektroniczn¡ (EDI) dla segmentu B2B
umo»liwiªy przeniesienie wielu procesów w przestrze« elektroniczn¡. Stan-
dardy EDIFACT14 oraz architektury komponentowe CORBA15 lub EJB16

ust¦puj¡ miejsca standardom komunikacji opartym na j¦zyku XML, który
de�niuje wyª¡cznie struktur¦ komunikatów. Konieczne jest zatem okre±lenie
znaczenia przesyªanych danych w postaci formalnej i wspóªdzielonej warstwy
poj¦ciowej zarówno na poziomie opisu zasobów podmiotu, jak i wymiany do-
kumentów (Guo, 2006).

1.1.3 Problem badawczy

Z przeprowadzonej analizy problemów biznesowych wynika, »e kluczowym
wyzwaniem dla narz¦dzi handlu elektronicznego jest stworzenie formalnej,
wspóªdzielonej warstwy poj¦ciowej, czyli ontologii. Tez¦ t¦ potwierdzaj¡ ba-
dania zarówno w dziedzinie nauk poznawczych (Kau�man i Walden, 2001),
jak i nauk technicznych (Uschold i Gruninger, 2004; Fensel, 2003).

Ontologie stanowi¡ aktywny przedmiot bada« informatyki ekonomicznej
(Hepp i in., 2008; Hepp, 2008). Chronologicznie pierwsz¡ de�nicj¡ ontologii
w kontek±cie systemów informacyjnych uznaje si¦ de�nicj¦ Thomasa Grubera
z roku 1993 (Gruber, 1993): �ontologia to formalna, wspóªdzielona warstwa
poj¦ciowa w danej dziedzinie�. Rozwini¦cie tej de�nicji podaje Gruber (2008).

Ontologie s¡ zró»nicowane, co wynika ze ¹ródeª bada« nad ontologi¡ wy-
wodz¡cych si¦ z �lozo�i. Najcz¦±ciej wykorzystywana klasy�kacja ontologii
obejmuje trzy poziomy szczegóªowo±ci (Navigli i Velardi, 2004):

1. Ontologie wy»szego rz¦du odzwierciedlaj¡ce �lozo�czne relacje pomi¦-
dzy bytami, które s¡ mo»liwe do zastosowania w ka»dej ontologii, np.
SUMO (Niles i Pease, 2001).

2. Podstawowe ontologie dziedzinowe, które odzwierciedlaj¡ byty i zale»-
no±ci w kluczowych dziedzinach, np. IT czy biologia. Ich wykorzysta-
nie ograniczone jest tylko do zastosowa« dziedzinowych, nie s¡ jednak
na tyle specy�czne, aby zaspokoi¢ potrzeby konkretnych aplikacji.

3. Ontologie aplikacyjne, które de�niuj¡ warstw¦ poj¦ciow¡ dla specy�cz-
nej aplikacji w danej dziedzinie.

14http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm
15http://www.corba.org/
16http://java.sun.com/products/ejb/
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Istniej¡ce repozytoria ontologii, np. SchemaWeb17, biblioteka DAML18

lub Swoogle19 pozwalaj¡ na wyszukanie znacznej liczby gotowych ontologii.
Biblioteka SchemaWeb umo»liwia pozyskanie 240 ontologii20. Niestety,

znaczna ich cz¦±¢ dotyczy standardów, odnale¹¢ mo»na np. ontologie RDF,
OWL-S, vcard, bibtex, ACL, Wordnet.

Biblioteka DAML udost¦pnia 282 ontologie21. Serwis umo»liwia wygodn¡
nawigacj¦ poprzez wybrane wªa±ciwo±ci zgromadzonych ontologii, np. URI,
sªowa kluczowe, dat¦ umieszczenia lub jednostk¦ odpowiedzialn¡ za jej roz-
wój. W±ród ontologii ogólnych znale¹¢ mo»na rodzin¦ ontologii CYC(Lenat,
1995). Biblioteka DAML zawiera wi¦ksz¡ liczb¦ ontologii dziedzinowych ni»
SchemaWeb.

Swoogle nie jest klasyczn¡ bibliotek¡ � to wyszukiwarka semantycznie
zaanotowanych dokumentów, które wykorzystuj¡ poj¦cia oraz relacje b¦d¡ce
cz¦±ci¡ ontologii. Powi¡zanie jest jawne. Pozyskanie semantycznie zaanoto-
wanego dokumentu jest zatem du»ym krokiem w celu pozyskania samych
ontologii. Swoogle jest o tyle istotnym ¹ródªem, »e liczba semantycznie opi-
sanych dokumentów wynosi 878 462, a skªadaj¡cych si¦ na t¦ liczb¦ wyra»e«
jest 609 639 51722.

Wydawaªoby si¦ zatem, »e skoro istnieje potrzeba wykorzystania ontolo-
gii oraz dost¦pne s¡ repozytoria, w których znale¹¢ mo»na setki gotowych
ontologii, to wykorzystanie wªa±ciwej ontologii nie jest problemem. Niestety,
tak nie jest, co najmniej z nast¦puj¡cych powodów:

1. W wi¦kszo±ci przypadków dziedzina aplikacji jest na tyle specy�czna,
»e gotowych ontologii nie ma.

2. Nawet je±li istniej¡ ontologie dla dziedziny wªa±ciwej, to nie pokrywa-
j¡ si¦ one z oczekiwaniami odno±nie zakresu. Na przykªad ontologia
eClassOWL ma na celu stworzenie relacji pomi¦dzy poj¦ciami z dzie-
dziny produktów i usªug IT (Hepp, 2006). Pomimo tego nie nadaje
si¦ do wykorzystania w ±wietle warunków brzegowych zde�niowanych
w scenariuszach dla rynków B2C i B2B.

3. Ontologie mog¡ nie odpowiada¢ oczekiwanemu stopniowi szczegóªowo-
±ci, tj. by¢ zbyt szczegóªowe lub zbyt ogólne.

17http://www.schemaweb.info
18http://www.daml.org/ontologies/
19http://swoogle.umbc.edu/
20Stan na dzie« 4 kwietnia 2008 r.
21Stan na dzie« 4 kwietnia 2008 r.
22Stan na dzie« 4 kwietnia 2008 r.
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Pojawia si¦ zatem problem niedost¦pno±ci lub nieadekwatno±ci ontologii.
W obu przypadkach skutkiem jest potrzeba tworzenia ontologii.

Proces tworzenia ontologii nazywa si¦ in»ynieri¡ ontologii. Istniej¡ dwie
klasy metod in»ynierii ontologii: r¦czne oraz automatyczne. R¦czne metody
(Cristani i Cuel, 2005; Pinto i Martins, 2004) pozwalaj¡ na bardzo precyzyj-
n¡ de�nicj¦ ontologii, jednak s¡ bardzo kosztowne. W celu szacowania kosz-
tu r¦cznego tworzenia ontologii opracowane zostaªy nawet specjalne modele
(Simperl i in., 2006).

Proces in»ynierii ontologii mo»na w cz¦±ci lub w caªo±ci zautomatyzo-
wa¢. Póªautomatyczne lub automatyczne tworzenie ontologii nazwane zosta-
ªo uczeniem ontologii (Buitelaar i in., 2005b). Stopie« automatyzmu zale»y
od udziaªu eksperta w procesie uczenia.

Proces uczenia ontologii skªada si¦ z 6. nast¦puj¡cych po sobie faz (Ci-
miano, 2006)(por. z rysunkiem 2.1 na stronie 24):

1. Ekstrakcja terminologii23.

2. Ekstrakcja synonimów.

3. Ekstrakcja poj¦¢.

4. Ekstrakcja relacji taksonomicznych.

5. Ekstrakcja relacji nietaksonomicznych.

6. Ekstrakcja reguª.

W kontek±cie zastosowa« ontologii dla handlu elektronicznego najbardziej
krytycznymi warstwami s¡ terminologia oraz relacje, poniewa»:

1. W procesie uczenia ontologii z tekstu (opisy tekstowe produktów) ter-
minologia stanowi podstaw¦ wspólnej warstwy poj¦ciowej. Ka»dy inny
element ontologii wywodzi si¦ z terminologii.

23W literaturze polskoj¦zycznej istnieje rozbie»no±¢ w kwestii tªumaczenia angielskie-
go wyrazu term. W wi¦kszo±ci przypadków stosuje si¦ kalk¦ j¦zykow¡, u»ywaj¡c wyrazu
term w polskim znaczeniu (np. ekstrakcja termów). W niniejszej pracy wykorzystuje si¦
wyraz termin. Deklinacja rzeczownika termin w liczbie pojedynczej jest standardowa dla
rodzaju m¦skiego, natomiast w liczbie mnogiej rodzi pewne problemy. W celu wskaza-
nia konkretnych terminów, ich danej grupy, stosuje si¦ standardow¡ deklinacj¦ dla liczby
mnogiej i rodzaju m¦skiego (np. 2 terminy, dane terminy � tryb okre±lony). Nazwanie
ich grupy nast¦puje natomiast w trybie nieokre±lonym przy pomocy wyrazu terminologia
i deklinacji rzeczownikowej dla rodzaju »e«skiego (st¡d ekstrakcja terminologii). Podobne
rozumienie stosuje si¦ w normach organizacji ISO (ISO 1087-1:2000, 2000; ISO 704:2000,
2000) oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PN-ISO 1087-1:2004, 2004).
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2. Efektywno±¢ metod ekstrakcji terminologii jest propagowana na po-
zostaªe zadania uczenia ontologii. Ka»dy bª¡d popeªniony w tej fazie
ma swoje konsekwencje w nast¦pnych fazach.

3. W wielu aplikacjach zakªada si¦ równoznaczno±¢ pomi¦dzy terminami
a poj¦ciami.

4. Standardowe metody ujednoznaczniania terminologii nie s¡ problemem
naukowym � ograniczaj¡ si¦ do posiadania odpowiednio bogatych za-
sobów lingwistycznych. Przy pomocy standardowych zasobów lingwi-
stycznych de�niuj¡cych relacj¦ synonimiczno±ci, np. Aspell24 lub Word-
Net (Fellbaum, 1998), mo»na w prosty sposób uzyska¢ dobre wyniki.

5. Relacje nietaksonomiczne s¡ trudniejsze do wykrycia ni» relacje tak-
sonomiczne. Wymagaj¡ gª¦bszej wiedzy dziedzinowej oraz poznania
specy�ki ekstrahowanych relacji. Na przykªad, przedmiot relacji wy-
produkowanyPrzez ogranicza si¦ do organizacji lub osoby. Wªa±ciwo±ci
ekstrahowanych relacji cz¦sto musz¡ by¢ podane na wst¦pie procesu
ekstrakcji (por. np. Bunescu i Mooney (2007) na stronie 89). Ekstrak-
cja relacji nietaksonomicznych obejmuje wi¦kszy zakres zagadnie«, tj.
identy�kacj¦ relacji, nazwanie oraz ekstrakcj¦ wªa±ciw¡.

6. Relacje taksonomiczne mo»na traktowa¢ jako szczególne zagadnienie
ekstrakcji relacji nietaksonomicznych (relacja nazwana �is-a�).

Szczegóªowa analiza relewancji poszczególnych etapów procesu uczenia
ontologii z tekstu przeprowadzona jest w rozdziale po±wi¦conym ogólnemu
modelowi (rozdziaª 3 � por. tabel¦ 3.3 na stronie 114).

Ekstrakcja terminologii jest zadaniem trudnym, co wynika z problemów
ró»norodno±ci postaci terminów, do których nale»¡ (Okazaki i Ananiadou,
2006):

• ró»nice w pisowni (np. ortogra�czne),

• ró»nice morfologiczne (�eksja, derywacja, wieloczªonowo±¢),

• ró»nice syntaktyczne (np. skªadniowe, szyk zdania),

• ró»nice semantyczne (znaczeniowe).

Wi¦kszo±¢ metod ekstrakcji terminologii charakteryzuj¡cych si¦ dobr¡
efektywno±ci¡ niestety tworzona jest na potrzebny konkretnych aplikacji lub

24http://aspell.net/
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dziedzin (Ananiadou i Mcnaught, 2006; Okazaki i Ananiadou, 2006). Z prze-
gl¡du obecnego stanu wiedzy (rozdziaª 2) wynika, »e istnieje tylko jedna me-
toda ekstrakcji terminologii przeznaczona dla dziedziny handlu elektronicz-
nego, tj. produktów IT (Khandelwal, 2007). Niestety, dost¦pna jest wyª¡cz-
nie na zasadach komercyjnych oraz posiada znacz¡ce ograniczenia w postaci
zde�niowanych ¹ródeª ekstrakcji w postaci tabel. Klasy�kuje to metod¦ jako
ekstrakcja terminologii ze ¹ródeª ustrukturyzowanych. Standardowe metody
ekstrakcji terminologii wykazuj¡ efektywno±¢ liczon¡ miar¡ F na poziomie
30�40% (wyniki eksperymentów szczegóªowo przedstawiono w rozdziale 7,
por. zwªaszcza rysunek 7.10 na stronie 174 oraz tabele 7.4 i 7.5 na stronach
nast¦pnych).

Dodatkowo, ze wzgl¦du na klas¦ problemów w ekstrakcji terminologii,
wi¦kszo±¢ metod jest zale»na od j¦zyka naturalnego (je±li ¹ródªem jest tekst
w j¦zyku naturalnym). Problemy wynikaj¡ce z ró»norodno±ci morfologicznej i
syntaktycznej tekstu s¡ inne dla ró»nych j¦zyków. Wi¦kszo±¢ metod ekstrakcji
terminologii przeznaczona jest dla j¦zyka angielskiego. Niestety oznacza to,
»e ekstrakcja terminologii dla j¦zyka polskiego wymaga odr¦bnych metod.

Obecne metody ekstrakcji relacji charakteryzuj¡ si¦ konieczno±ci¡ znacz-
nego nakªadu pracy ekspertów w procesie ekstrakcji. Do eksperta nale»¡ takie
czynno±ci, jak de�nicja relewantnych dla dziedziny relacji, nazwanie ich, cz¦-
sto równie» de�nicja lingwistycznych warunków brzegowych dla relacji.

1.2 Przedmiot pracy

Przedmiotem pracy obj¦tej niniejsz¡ rozpraw¡ jest uczenie ontologii z tekstu
w j¦zyku naturalnym25. Aplikacj¡ opracowanych mechanizmów jest handel
elektroniczny, lecz wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz dobór ¹ró-
deª wskazuj¡ na pewn¡ ogólno±¢ opracowanych metod.

Przedmiot pracy okre±la cele pracy wywodz¡ce si¦ z motywacji, okre±lony
przez cele zakres czasowy, przedmiotowy oraz przestrzenny pracy, wynikaj¡ce
tezy, a tak»e miary osi¡gni¦cia zaªo»onych celów pracy.

1.2.1 Cele pracy

Motywacja podj¦cia bada« okre±la trzy cele pracy:

1. Opracowanie uogólnionej metody uczenia ontologii z tekstu.

25W rzeczywisto±ci chodzi o teksty (liczba mnoga). W pracy stosuje si¦ jednak liczb¦
pojedyncz¡ terminu tekst, poniewa» tak przyj¦ªo si¦ okre±la¢ t¦ dyscyplin¦ w najbardziej
licz¡cych si¦ publikacjach. Porównaj np. Buitelaar i Cimiano (2006) lub Buitelaar i in.
(2005a).
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2. Opracowanie metody ekstrakcji terminologii dla uczenia ontologii z tek-
stu.

3. Opracowanie metody ekstrakcji relewantnych relacji nietaksonomicz-
nych dla uczenia ontologii z tekstu minimalizuj¡cych udziaª eksperta
dziedzinowego.

Cel pierwszy jest celem ogólnym. Cele drugi i trzeci s¡ celami szczegóªo-
wymi i stanowi¡ jego rozwini¦cie.

Ogólno±¢ metody uczenia ontologii z tekstu wyra»a si¦ mo»liwo±ci¡ jej
zastosowania dla ró»nych tekstów, np. w ró»nym j¦zyku naturalnym, stylu
lub dziedziny. Ze wzgl¦du na rozwa»ane problemy natury biznesowej, uwaga
w szczególno±ci zostanie po±wi¦cona przetwarzaniu tekstu w j¦zyku polskim
z dziedziny elektronicznego handlu. Dla tych»e dokonana zostanie optymali-
zacji metod, tak aby wskaza¢ zwi¡zek opracowanych metod z wybran¡ dzie-
dzin¡.

Cele szczegóªowe pracy s¡ rozwini¦ciem celu ogólnego w dwóch aspektach:
ekstrakcji terminologii oraz relacji. Rozwa»ana klasa problemów sytuuje cele
szczegóªowe jako cele niezale»ne od konkretnego j¦zyka naturalnego.

1.2.2 Zakres pracy

W uj¦ciu czasowym zakres pracy obejmuje najwa»niejsze osi¡gni¦cia z ostat-
nich 15 lat z dziedziny uczenia ontologii (Hepp, 2008; Zavitsanos i in., 2006;
Buitelaar i Cimiano, 2006; Buitelaar i in., 2005a; Cimiano, 2006) oraz po-
krewnych, takich jak ekstrakcja informacji (Manning i Schutze, 1999), prze-
twarzanie tekstu naturalnego (Manning i Schutze, 1999; Jurafsky i Martin,
2000), uczenie maszynowe (Bishop, 2006) oraz reprezentacja wiedzy (Sowa,
2000a). Zakres czasowy pracy jest szczegªówo przedstawiony na rysunkach
2.5 oraz 2.6, gdzie chronologiczny ukªad pokazuje, »e pierwsze wa»ne dla ni-
niejszej pracy osi¡gni¦cia miaªy miejsce na pocz¡tku lat 90. ubiegªego wieku.

W uj¦ciu rzeczowym praca obejmuje uczenie ontologii z tekstu, w szcze-
gólno±ci poszczególne fazy, tj. ekstrakcj¦ terminologii, poj¦¢, relacji taksono-
micznych oraz nietaksonomicznych. Praca zawiera uogólnion¡ metod¦ ucze-
nia ontologii oraz modele szczegóªowe poszczególnych faz. Dodatkowo me-
tody zostan¡ dostosowane do konkretnych wªa±ciwo±ci tekstów z dziedziny
elektronicznego handlu.

W uj¦ciu przestrzennym rozprawa obejmuje ewaluacj¦ sprawdzanych tez
dla dziedzin elektronicznego handlu (korpus e-commerce) oraz aktualno±ci
z dziaªalno±ci uniwersytetu (korpus KMi-News). Dobranie dwóch dziedzin
miaªo na celu dowiedzenie pewnej ogólno±ci opracowanych metod. Zakres
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ewaluacji dotyczy tekstów w dwóch j¦zykach naturalnych, tj. j¦zyku polskim
i angielskim.

1.2.3 Tezy pracy

Pierwszy cel pracy oraz próba syntezy ró»nych metod prowadzi do postawie-
nia nast¦puj¡cej tezy ogólnej pracy:

Teza 1 Uogólniona metoda umo»liwia przeprowadzenie procesu uczenia on-
tologii z tekstu w j¦zyku angielskim oraz polskim. Opisuje równie» w sposób
abstrakcyjny elementy procesu, zale»no±ci pomi¦dzy elementami oraz wyko-
rzystywane klasy zasobów.

Ogólno±¢ metody oznacza zdolno±¢ do przetwarzania tekstu w ró»nych
j¦zykach naturalnych, stylach i dziedzinach. Abstrakcyjny charakter meto-
dy oznacza, »e musi ona do wspólnej postaci sprowadza¢ mo»liwie wiele re-
prezentatywnych podej±¢ do uczenia ontologii z tekstu. Metoda musi zatem
abstrahowa¢ od specy�cznych cech poszczególnych metod, koncentruj¡c si¦
na wspólnych elementach i zale»no±ciach pomi¦dzy nimi. Poszczególne me-
tody uczenia ontologii z tekstu powinny by¢ specjalizacjami postaci ogólnej
metody.

Drugi cel pracy oraz zakres rzeczowy prowadz¡ do wyznaczenia szcze-
góªowej tezy pracy, która ma na celu opracowanie nowej metody ekstrakcji
terminologii:

Teza 2 Nienadzorowana metoda ekstrakcji terminologii wykorzystuj¡ca dy-
namiczne okno kontekstowe jest bardziej efektywna ni» klasyczne metody eks-
trakcji terminologii dla uczenia ontologii z tekstu wykorzystuj¡ce podej±cia
lingwistyczno-statystyczne lub klasyczny model n-gram.

Wykorzystuj¡c obecny stan wiedzy proponuje si¦ wprowadzenie nowej me-
tody, która cechowa¢ si¦ b¦dzie wi¦ksz¡ efektywno±ci¡ ni» obecnie stosowane
metody.

Trzeci cel pracy oraz zakres rzeczowy pracy prowadz¡ do de�nicji szcze-
góªowej tezy pracy, która ma na celu opracowanie nowej metody ekstrakcji
relacji nietaksonomicznych:

Teza 3 Wykorzystanie sprz¦»enia zwrotnego pomi¦dzy aksjomatami dziedzi-
nowymi i informacj¡ lingwistyczn¡ prowadzi do zmniejszenia wymaga« przed-
miotowych oraz ilo±ciowych w ekstrakcji relacji nietaksonomicznych dla ucze-
nia ontologii z tekstu.
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Zbiory anotacji lingwistycznej konstruowane s¡ poprzez ekspertów dzie-
dzinowych. Wykorzystanie odpowiedniego ¹ródªa mo»e odci¡»y¢ eksperta
dziedzinowego, a w niektórych przypadkach umo»liwi¢ przeprowadzenie eks-
trakcji relacji. Proponuje si¦ zatem, aby informacja wskazuj¡ca na relewan-
cj¦ relacji w dziedzinie byªa ekstrahowana z tzw. aksjomatów dziedzinowych
okre±laj¡cych ogólne prawa istniej¡ce w dziedzinie. Dodatkowo oba te ¹ródªa
mog¡ by¢ przesªank¡ dla siebie nawzajem, tj. informacja zawarta w aksjo-
matach dziedzinowych mo»e ±wiadczy¢ o postaci funkcji ekstrakcji relacji
ze zbiorów informacji lingwistycznych i odwrotnie. Dlatego proponuje si¦ za-
stosowanie mechanizmu sprz¦»enia zwrotnego w celu minimalizacji udziaªu
eksperta dziedzinowego w procesie ekstrakcji relacji.

1.2.4 Miary osi¡gni¦cia celów

Przeprowadzanie dowodu postawionych tez pracy zale»ne jest od specy�ki
badanych problemów oraz metod prowadzonych bada«. W niniejszej pracy
badane s¡ problemy, które mo»na podzieli¢ wedªug nast¦puj¡cego schematu:

1. Problem jest znany w danej dziedzinie nauki oraz istniej¡ metody jego
rozwi¡zania. Istniej¡ce metody nie charakteryzuj¡ si¦ jednak oczeki-
wan¡ efektywno±ci¡ lub powoduj¡ kolejne problemy naukowe. Podczas
dowodu mo»na porówna¢ si¦ do istniej¡cych metod przy pomocy miary
ilo±ciowej (np. precyzja i zwrot).

2. Problem jest znany, istniej¡ równie» jego rozwi¡zania. Nie mo»na jed-
nak porówna¢ si¦ do istniej¡cych metod, poniewa» istniej¡ obiektywne
trudno±ci w odtworzeniu materiaªów pierwotnych, a rzetelno±¢ materia-
ªów wtórnych jest w¡tpliwa. Nowa metoda rozwi¡zania problemu mo-
»e równie» korzysta¢ z innego zestawu ±rodków, których zastosowanie
w sposób nieznaczny zmienia de�nicj¦ problemu.

3. Problem nie jest znany w danej dziedzinie lub zakresie pracy (np. prze-
strzennym) i nie istniej¡ znane metody jego rozwi¡zania.

Pierwsza teza pracy, tj. uogólniona metoda uczenia ontologii z tekstu
dla j¦zyka polskiego, zostaªa sklasy�kowana jako metoda dotycz¡ca trzeciego
z wymienionych problemów. Przegl¡d literatury przedstawiony w rozdziale
2. pokazuje, »e nie istniej¡ metody uczenia ontologii z tekstu dla j¦zyka pol-
skiego, a przeniesienie obecnie stosowanych podej±¢ nie jest mo»liwe (por.
wnioski przedstawione w sekcji 7.5 na stronie 176).

Druga teza pracy dotycz¡ca metody ekstrakcji terminologii dotyczy pro-
blemu pierwszego. Przegl¡d literatury przedstawiony w rozdziale 2. pokazuje,
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»e problem jest znany oraz istniej¡ metody jego rozwi¡zania. Nale»y zatem
sprawdzi¢ jako±¢ opracowanej metody ekstrakcji terminologii w porównaniu
z obecnie istniej¡cymi metodami.

Trzecia teza pracy dotycz¡ca metody ekstrakcji relacji dotyczy drugiego
problemu. Przegl¡d literatury przedstawiony w rozdziale 2. pokazuje, »e pro-
blem jest znany oraz istniej¡ metody jego rozwi¡zania. Nakªadaj¡ one jednak
dodatkowe problemy w postaci nadmiernej pracy eksperta. Brak odniesienia
do innych metod nie oznacza, »e nie nale»y wylicza¢ miar jako±ci. Dlatego
opracowana metoda ekstrakcji relacji zostanie poddana ewaluacji przy po-
mocy standardowych miar jako±ci.

W zwi¡zku z tym, »e tezy pracy wynikaj¡ bezpo±rednio z celów pracy,
miary osi¡gni¦cia tez pracy s¡ jednocze±nie miarami osi¡gni¦cia celów pracy.

Miar¡ osi¡gni¦cia szczegóªowych celów pracy s¡ standardowe miary wy-
szukiwania informacji (Baeza-Yates i Ribeiro-Neto, 1999), które s¡ odpowie-
dzi¡ na nast¦puj¡ce potrzeby:

• potrzeba posiadania tylko relewantnych poj¦¢ i relacji z dziedziny (wy-
soka precyzja),

• potrzeba pozyskania wszystkich relewantnych poj¦¢ i relacji z dziedziny
(wysoki zwrot).

1.2.5 Wykorzystane materiaªy

W pracy wykorzystano materiaªy empiryczne pierwotne oraz wtórne. Zgro-
madzone podczas pracy materiaªy wtórne to:

• metody ekstrakcji przedstawione w rozdziale 2. wraz z takimi cechami
jak efektywno±¢ (osi¡gane przez autorów wyniki),

• wykorzystane aplikacje, np. GATE (Cunningham i in., 2002), SProuT
(Piskorski i in., 2005) czy WordNet (Fellbaum, 1998),

• zasoby lingwistyczne, w tym korpus angloj¦zyczny KMi.

Niestety cz¦±ci materiaªów wtórnych nie mo»na podda¢ wery�kacji, np.
±rodowisko dochodzenia do wyników danych metod ekstrakcji jest niedost¦p-
ne, a przedstawione informacje nie daj¡ takiej mo»liwo±ci. W zwi¡zku z tym,
istniej¡ obiektywne trudno±ci w porównaniu si¦ z cz¦±ci¡ zgromadzonych ma-
teriaªów wtórnych (np. pod wzgl¦dem efektywno±ci metod).

W niniejszej pracy cz¦±¢ metod zostaªa odtworzona przy pomocy publika-
cji autorów oraz odpowiednich implementacji. W wyniku zmiany niektórych
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cech takiego procesu (np. inny korpus) materiaªy te nabieraj¡ cech mate-
riaªów pierwotnych, tj. wynikaj¡ bezpo±rednio z przeprowadzonych bada«
(implementacji). Do wykorzystanych materiaªów pierwotnych zaliczy¢ zatem
nale»y:

• reprezentatywny zbiór metod przedstawionych w rozdziale 2. wraz z ich
efektywno±ci¡, czyli osi¡gane w ±rodowisku testowym wyniki,

• aplikacje zaimplementowane w trakcie niniejszej pracy, z których bez-
po±rednio wynika efektywno±¢ zaproponowanych metod (przedstawione
gªównie w rozdziale 7.),

• wyniki przedstawionych metod (rozdziaª 2. oraz 7.),

• zgromadzone korpusy (rozdziaª 7.),

• zgromadzone zbiory zasobów lingwistycznych (rozdziaª 4. oraz 7.).

1.3 Metody badawcze

Praca uj¦ta niniejsz¡ rozpraw¡ przebiegaªa wedªug okre±lonego cyklu dzia-
ªania, w którym wyró»ni¢ mo»na faz¦ okre±lania (diagnozy problemu), faz¦
poszukiwa« oraz faz¦ realizacji.

Faza okre±lania obejmowaªa rozpoznanie i sformuªowanie problemu braku
semantyki w rozwi¡zaniach elektronicznego handlu (ang. e-commerce) wraz
ze identy�kowaniem problemów niedost¦pno±ci i nieadekwatno±ci ontologii.
Na tym etapie okre±lony zostaª temat i cel gªówny pracy oraz wst¦pny plan
pracy. Wyniki prac nad faz¡ okre±lania przedstawione s¡ w niniejszym roz-
dziale.

Faza poszukiwa« obejmowaªa ustalenie mo»liwo±ci realizacji celów pracy
na podstawie dost¦pnej literatury oraz narz¦dzi. Przegl¡d dost¦pnych metod
oraz narz¦dzi doprowadziª do szczegóªowej analizy problemów wraz ze zde�-
niowaniem tez pracy oraz wst¦pnej wizji realizacji jej celów. Wyniki prac nad
faz¡ poszukiwa« przedstawione s¡ w szczególno±ci w cz¦±ci po±wi¦conej ana-
lizie obecnego stanu wiedzy (rozdziaª 2.) oraz w cz¦±ci dotycz¡cej uogólnionej
metody uczenia ontologii z tekstu (rozdziaª 3.).

W fazie realizacji prace koncentrowaªy si¦ na implementacji prototypu
przedstawionych metod oraz uszczegóªawianiu metod ekstrakcji terminolo-
gii oraz relacji. Uzyskiwane wyniki byªy ¹ródªem interpretacji oraz kolejnych
kierunków bada«. Dopiero podczas realizacji, zarówno tezy, jak i zakres pracy
uzyskaªy ostateczny ksztaªt. Wyniki prac nad faz¡ realizacji przedstawione
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s¡ gªównie w rozdziaªach po±wi¦conych metodom ekstrakcji terminologii (roz-
dziaª 5.) oraz relacji (rozdziaª 6.), a tak»e prezentacji uzyskanych wyników
(rozdziaª 7.).

Podj¦te prace w zale»no±ci od fazy miaªy ró»ny charakter (typ pracy
naukowej). W fazie okre±lania zastosowanie miaªa gªównie praca koncepcyj-
na, która charakteryzuje si¦ wªa±ciwym opracowaniem zebranych materiaªów
oraz uªo»eniem badanych problemów w postaci logicznej kolejno±ci. W fazie
poszukiwa«, zwªaszcza w przypadku opracowywania metod ekstrakcji, zasto-
sowano prac¦ metodologiczn¡, która miaªa na celu krytyk¦ obecnie stosowa-
nych podej±¢ do ekstrakcji oraz opracowanie nowych metod.

Caªo±¢ pracy posiada charakter prac analitycznych oraz syntetycznych.
Prace analityczne, takie jak: przegl¡d literatury, analiza metod, opracowa-
nie szczegóªowych metod ekstrakcji, przeplataj¡ si¦ z pracami o charakterze
syntetycznym, np. syntez¡ obecnie stosowanych metod, modelem ogólnym
uczenia ontologii z tekstu, czy syntez¡ uzyskanych wyników.

Cykl dziaªania oraz charakter pracy spowodowaª zró»nicowanie zastoso-
wanych metod badawczych. W fazie przetwarzania materiaªów pierwotnych
i wtórnych, tj. analizy obecnego stanu wiedzy oraz dochodzenia do wyników,
wykorzystano nast¦puj¡ce metody badawcze:

1. Analiza � metoda polegaj¡ca na rozªo»eniu badanego problemu na cz¦-
±ci skªadowe i badaniu ka»dej cz¦±ci osobno (Pytkowski, 1985). Zasto-
sowano j¡ w nast¦puj¡cych etapach pracy:

• postawienie problemu, w tym okre±lenie celów oraz przedmiotu
pracy,

• przegl¡d obecnego stanu wiedzy,

• praca nad charakterystykami anotacji lingwistycznych,

• opracowanie szczegóªowych metod na podstawie ogólnego modelu
uczenia ontologii z tekstu.

2. Synteza � metoda polegaj¡ca na skªadaniu, zestawianiu, ujmowaniu
czego± jako caªo±ci (Pytkowski, 1985). Syntez¦ zastosowano gªównie
podczas przedstawienia obecnego stanu wiedzy w postaci podsumo-
wania i usystematyzowania oraz prezentacji modelu ogólnego uczenia
ontologii z tekstu.

3. Wyodr¦bnianie cech (abstrahowanie) � metoda polegaj¡ca na oddzie-
leniu jednego lub wielu skªadników i poddaniu ich badaniu (abstraho-
wanie odosobniaj¡ce) lub pomijania cech indywidualnych a wybieraniu
cech wspólnych (abstrahowanie uogólniaj¡ce) (Pytkowski, 1985). Abs-
trahowanie odosobniaj¡ce zastosowano w nast¦puj¡cych etapach pracy:
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• badanie konkretnej metody ekstrakcji w oderwaniu od innych ele-
mentów modelu ogólnego,

• badanie wpªywu poszczególnych parametrów na metody ekstrak-
cji,

• badanie efektywno±ci poszczególnych metod ekstrakcji dla caªo±ci
cyklu uczenia ontologii.

Abstrahowanie uogólniaj¡ce zastosowano w nast¦puj¡cych etapach pra-
cy:

• systematyka obecnie stosowanych metod w uczeniu ontologii z tek-
stu,

• przygotowanie reprezentatywnego zbioru obecnych metod ekstrak-
cji terminologii oraz relacji w celu przeprowadzenia analizy porów-
nawczej,

• badania nad uogólnion¡ metod¡ uczenia ontologii z tekstu,

• przygotowanie anotacji lingwistycznej (analiza oraz wykorzystanie
reprezentatywnych cech ró»nych modeli).

4. Dedukcja i indukcja � zastosowane podczas przej±cia z modelu ogól-
nego do modelów ekstrakcji (dedukcja) oraz wyprowadzanie wniosków
z uzyskanych wyników (indukcja).

5. Analogia � zastosowana przy wykorzystaniu analogicznego formatu
anotacji lingwistycznej. Analogia nie stanowi dowodu, ale daje przeko-
nanie, np. o mo»liwo±ci rzetelnej ewaluacji metod.

6. Ilo±ciowe i jako±ciowe ujmowanie problemów � zaproponowanie mo-
delu ogólnego w uj¦ciu ilo±ciowym oraz zastosowanie podej±cia jako-
±ciowego w opisie oraz interpretacji przegl¡du obecnego stanu wiedzy
i uzyskanych wyników.

Metody badawcze w fazie systematyzowania i opracowywania wyników
pracy:

1. Interpretacja � wyja±nienie znaczenia i mo»liwo±ci obecnie stosowa-
nych metod, analiza uzyskanych wyników oraz eksperymentów (np.
wydajno±¢ narz¦dzi).

2. Wnioskowanie � w pracy zastosowanie ma gªównie wnioskowanie in-
dukcyjne, np. podczas analizy uzyskanych wyników. Wnioskowanie de-
dukcyjne wykorzystane jest pomocniczo w ramach metody ekstrakcji
relacji (jednym ze ¹ródeª s¡ aksjomaty dziedzinowe).
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3. De�nicja � szerokie zastosowanie przy okazji omówienia obecnego sta-
nu wiedzy, modelu ogólnego oraz poszczególnych modeli ekstrakcji (np.
de�nicja okna kontekstowego).

4. Model � to podobizna rzeczywisto±ci mo»liwej i od nas zale»nej (Pyt-
kowski, 1985). Zastosowano w opracowaniu modelu ogólnego oraz po-
szczególnych modeli ekstrakcji.

Wykorzystane metody badawcze s¡ wzajemnie od siebie zale»ne. Na przy-
kªad abstrahowanie jest podstaw¡ analizy, synteza jest metod¡ konstrukcji
modeli. Dlatego prace na poszczególnymi fazami charakteryzowaªy si¦ zasto-
sowaniem kilku metod badawczych na raz, tj.:

• przegl¡d obecnego stanu wiedzy � analiza w formie jako±ciowego uj¦cia
problemów, nast¦pnie abstrahowanie i synteza podstaw¡ interpretacji,

• uogólniona metoda � synteza podstaw¡ modelu, dedukcja podstaw¡
analizy i modelu; de�niowanie oraz ilo±ciowe ujmowanie problemów,

• uzyskane wyniki � wnioskowanie indukcyjne i interpretacja podstaw¡
indukcji i syntezy.

1.4 Struktura pracy

Niniejsza rozprawa skªada si¦ z 8 rozdziaªów. Pierwsze dwa rozdziaªy, tj.
rozdziaª niniejszy oraz nast¦pny (przegl¡d obecnego stanu wiedzy) tworz¡
cz¦±¢ nieoryginaln¡ pracy. Przedstawione w tych rozdziaªach tre±ci s¡ znane
w dziedzinach obj¦tych zakresem pracy. Pocz¡wszy od rozdziaªu trzeciego
a» do rozdziaªu ostatniego rozprawa przedstawia nowe tre±ci, które stano-
wi¡ oryginalny wkªad autora. Granica pomi¦dzy cz¦±ci¡ nieoryginaln¡ (od-
twórcz¡) oraz oryginaln¡ (wkªadem do nauki) nast¦puje zatem po rozdziale
drugim.

Rozdziaª 1. (niniejszy) ma charakter wprowadzenia i obejmuje motywa-
cj¦ podj¦tych bada«, cele, zakres i tezy pracy, miary osi¡gni¦cia celów oraz
wykorzystane metody badawcze.

W rozdziale 2. nast¦puje przegl¡d obecnego stanu wiedzy drog¡ anali-
zy wszystkich dost¦pnych metod i narz¦dzi. Ze wzgl¦du na szeroki zakres
obszaru badawczego przegl¡d obejmuje prawie 50 metod dotycz¡cych zagad-
nie« obj¦tych zakresem pracy. Dodatkowo analiza obejmuje kilka narz¦dzi
(gotowych do wykorzystania aplikacji), których funkcjonalno±¢ zbie»na jest
z obszarem pracy. Podsumowaniem przegl¡du jest synteza obecnych metod.
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Rozdziaª 3. przedstawia uogólnion¡ metod¦ (tzw. metamodel � model
ogólny poszczególnych modeli ekstrakcji) uczenia ontologii z tekstu. Meta-
model jest ilo±ciowym uj¦ciem przeprowadzonej syntezy i stanowi odniesie-
nie do pozostaªych opracowanych i przedstawionych w rozprawie modeli. Roz-
dziaª po±wi¦cony metamodelowi jest te» zestawieniem niezb¦dnych dla caªego
procesu de�nicji.

Rozdziaª 4. pracy obejmuje, na zasadzie abstrahowania wyodr¦bniaj¡ce-
go, przegl¡d zagadnie« zwi¡zanych z anotacj¡ lingwistyczn¡. Przedstawio-
ny przegl¡d procesów anotacyjnych, standardów oraz formatów ma na celu
odpowiedni dobór cech dla zastosowanych tekstów, tj. ¹ródeª dla procesów
ekstrakcji w uczeniu ontologii.

Rozdziaª 5. oraz 6. stanowi¡ odpowied¹ na odpowiednio drugi oraz trze-
ci cel pracy, tj. konkretnych metod ekstrakcji terminologii oraz relacji. Oba
rozdziaªy w sposób szczegóªowy omawiaj¡ konstrukcj¦ modeli, ich uruchomie-
nie oraz wykorzystanie. Rozdziaª 6. powstaª przy znacznym udziale dr Marii
Vargas-Vera26 z Knowledge Media Institute w Open University w Wielkiej
Brytanii. Za ten wkªad i przyjemno±¢ wspólnej pracy serdecznie dzi¦kuj¦.

Rozdziaª 7. przedstawia wykonane eksperymenty z wykorzystaniem re-
prezentatywnych metod oraz metod opracowanych w ramach metamodelu.
Szczegóªowy opis warunków, w których dokonano badania poprzedza przed-
stawienie oraz dyskusj¦ nad uzyskanymi wynikami.

Rozdziaª ostatni zawiera podsumowanie pracy i odniesienie si¦ do proble-
mów, celów oraz tez wskazanych we wprowadzeniu.

26http://people.kmi.open.ac.uk/maria/
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Rozdziaª 2

Przegl¡d obecnego stanu wiedzy

In»ynieria ontologii wymaga znacznego udziaªu osób posiadaj¡cych odpo-
wiedni¡ wiedz¦ z analizowanej dziedziny (zwanych ekspertami dziedzinowy-
mi). Szacunki wskazuj¡, »e stworzenie prostej ontologii to 3 roboczo-tygodnie,
natomiast stworzenie bardziej zªo»onej wymaga nawet kilku osobo-miesi¦cy
(Sabou i in., 2005). W celu wspomagania procesu szacowania pracochªonno-
±ci in»ynierii ontologii opracowano dedykowane modele (Simperl i in., 2006,
2007; Simperl i Mochol, 2006). Proces ten jest wi¦c kosztowny (Wroe i in.,
2004). Ponadto, ontologie zgodnie z de�nicj¡, wymuszaj¡ zgod¦ w odniesieniu
do podstawowych poj¦¢ i mechanizmów przedstawianej dziedziny. Osi¡gni¦-
cie takiego konsensusu, równie» w grupie eksperckiej, jest cz¦sto niemo»liwe.
Przykªadem ¹ródªa, w którym konstrukcja bazy wiedzy trwaªa latami i ci¡gle
jest precyzowana jest CYC (Lenat, 1995).

Ontologie s¡ formalizacj¡ wiedzy, dlatego du»ym wyzwaniem jest zarz¡-
dzanie nimi. Je±li bowiem ontologie przedstawiaj¡ dan¡ dziedzin¦, to ju»
chwil¦ po ich zbudowaniu mog¡ by¢ nieaktualne. Rzeczywisto±¢ nie jest mo-
notoniczna, tj. nie speªnia warunku zamkni¦to±ci �wiata (ang. closed world
assuptiom), zatem same ontologie zmieniaj¡ si¦ wraz z napªywem nowych
faktów (Sowa, 2000a). O ile jednorazowy nakªad w postaci pracy eksperta,
pomimo »e kosztowny, jest realny, tak ju» staª¡ jej mody�kacj¦ uzna¢ nale»y
za wysoce niepraktyczn¡ i nierealn¡.

Tworzenie ontologii z wykorzystaniem automatycznych metod jest wi¦c
korzystne i to nawet przy zaªo»eniu, »e jako±¢ ich dziaªania (mierzona np.
miara precyzji i zwrotu, por. sekcj¦ 1.2.4 na stronie 14) jest z reguªy ni»sza
ni» pracy eksperckiej. Automatyczne lub póªautomatyczne tworzenie ontolo-
gii nazwane zostaªo uczeniem ontologii. Uczenie ontologii mo»e odbywa¢ si¦
z nadzorem (póªautomatyczne) oraz bez nadzoru (automatyczne).

Uczenie ontologii jest procesem. W odró»nieniu od ewolucji ontologii (Le-
enheer i Mens, 2008; Flouris, 2006; Haase i Sure, 2004) czy wersjonowania
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(Voelkel, 2005), proces uczenia ontologii nie wykorzystuje ontologii pocz¡t-
kowej, a przynajmniej nie jest to ¹ródªo podstawowe. Pomini¦ta zostaje tym
samym sytuacja, w której ontologia zewn¦trzna wykorzystywana jest w pro-
cesie uczenia jako dodatkowe ¹ródªo zwi¦kszaj¡ce efektywno±¢ uczenia.

Uczenie ontologii odbywa si¦ na podstawie danych wej±ciowych w postaci
¹ródeª. Ze wzgl¦du na ich charakter w dorobku dziedziny dost¦pne s¡ metody
uczenia ontologii z nast¦puj¡cych ¹ródeª:

• teksty w j¦zyku naturalnym, najcz¦±ciej w postaci kolekcji dokumentów
(korpusu),

• sªowniki, tezaurusy oraz ¹ródªa o staªej strukturze i zde�niowanym in-
terfejsie, np. WordNet (Fellbaum, 1998),

• bazy wiedzy,

• dane ze ¹ródeª ustrukturyzowanych.

Ka»de z wymienionych ¹ródeª stanowi podstaw¦ odr¦bnej grupy mecha-
nizmów. Uczenie ontologii z tekstu jest jednak najliczniej reprezentowanym
z kierunków. Jest to spowodowane trudno±ci¡ analizy j¦zyka naturalnego
w celu konstrukcji ontologii oraz olbrzymi¡ liczb¡ ªatwo dost¦pnych doku-
mentów b¦d¡cych przedmiotem analizy. Ponadto przy pomocy j¦zyka na-
turalnego najªatwiej przekazywa¢ informacje oraz wiedz¦. Bazy wiedzy, te-
zaurusy, czy nawet ontologie, pomimo wysiªków, nadal s¡ maªo przyst¦pne
dla zwykªego pracownika organizacji opartej na wiedzy. Wi¦kszo±¢ informa-
cji mo»liwych do przetworzenia przez narz¦dzia lingwistyczne ci¡gle genero-
wana jest w postaci j¦zyka naturalnego i dost¦pna jest przez standardowe
mechanizmy wyszukiwawcze (abstrahujemy tym samym od tzw. Gª¦bokie-
go Internetu, który wymaga innej klasy metod (Kaczmarek, 2007)). Do tej
pory nie udaªo si¦ stworzy¢ j¦zyka formalnego, który cho¢by w cz¦±ci byª
tak ekspresywny i zrozumiaªy, jak j¦zyk naturalny (Sowa, 2000b). W re-
zultacie zdecydowanie najwi¦ksza liczba ¹ródeª najlepiej predysponowanych
do uczenia ontologii jest opisana w j¦zyku naturalnym. Proces uczenia onto-
logii na podstawie dokumentów tekstowych nazywany jest uczeniem ontologii
z tekstu.

2.1 Proces uczenia ontologii z tekstu

Kompleksowa próba zde�niowania procesu uczenia ontologii z tekstu doko-
nana zostaªa dwa razy. Zarówno proces zde�niowany w Maedche (2002), jak
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i ten przedstawiony w Cimiano (2006) dotycz¡ sekwencji kolejnych zada«,
które nale»y wykona¢, aby uzyska¢ ontologi¦.

Proces zde�niowany w Maedche (2002) jest bardziej ogólny, tj. skªada si¦
z fazy ekstrakcji terminologii, budowania ontologii oraz przycinania ontolo-
gii (ang. ontology pruning). Proces ten dokonuje klarownego, ale sztywnego,
podziaªu pomi¦dzy faz¦ analizy lingwistycznej (ekstrakcja terminologii), faz¦
wªa±ciwego budowania ontologii oraz etap dostosowywania ontologii do rze-
czywistych potrzeb. Charakterystyczna jest zwªaszcza trzecia faza, która kªa-
dzie nacisk na dostosowanie wynikowej ontologii do konkretnego zadania,
aplikacji czy specy�ki danej dziedziny. W bardziej wspóªczesnych podej±ciach
do uczenia ontologii fazy te przenikaj¡ si¦ nawzajem, na przykªad �ltrowa-
nie terminologii nast¦puje ju» w fazie analizy lingwistycznej (Missiko� i in.,
2002) lub analiza lingwistyczna wykorzystywana jest tak»e na etapie budo-
wania ontologii (Maedche i Staab, 2000b).

Cimiano (2006) prezentuje podej±cie bardziej szczegóªowo i lepiej klasy-
�kuje zidenty�kowane i badane problemy. W skªad procesu wchodz¡ kolejno
zadania ekstrakcji nast¦puj¡cych obiektów:

• terminologii,

• synonimów,

• poj¦¢,

• relacji taksonomicznych,

• relacji nietaksonomicznych,

• reguª.

Ilustracj¡ procesu uczenia ontologii jest rysunek 2.1, który przedstawia
symboliczne zmniejszanie si¦ liczby rozwa»anych elementów. W przypadku
pierwszej warstwy analizy zbiór wyników w postaci terminów jest najliczniej-
szy, w przypadku warstwy ostatniej, elementów, czyli reguª, jest najmniej.
Wiele podej±¢ dotycz¡cych uczenia ontologii z tekstu nie przeprowadza tych
etapów w sposób sekwencyjny, lecz równolegªy. Zdarzaj¡ si¦ podej±cia, które
dokonuj¡ na przykªad ekstrakcji poj¦¢ równolegle z ekstrakcj¡ relacji (Agirre
i in., 2000). Analiza literatury dziedzinowej wykazuje równie», »e jest bardzo
maªo podej±¢ obejmuj¡cych wszystkie wymienione fazy. Przewa»nie rozwi¡-
zania skupiaj¡ si¦ na poszczególnych warstwach.

Jedyne badania z dziedziny uczenia ontologii z tekstu dla j¦zyka polskiego
pokazuj¡ wyª¡cznie wst¦pny zarys problemów i wyzwa« (Wisniewski, 2006).
Niniejsza praca stanowi rozwini¦cie obranego kierunku bada«.
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Rysunek 2.1: Warstwowe przedstawienie procesu uczenia ontologii z tekstu.
�ródªo: (Cimiano, 2006) z mody�kacjami

2.1.1 Terminologia

Terminy s¡ podstawowymi obiektami w procesie uczenia ontologii. Wyra»aj¡
one semantycznie jednorodne wyra»enie w tek±cie w postaci wyrazu lub grupy
wyrazów.

Poni»sze wyra»enie przedstawia fragment tekstu z dziedziny gospodar-
ki. Zaznaczone zostaªy w nim terminy, które s¡ wynikiem dziaªania analizy
tekstu i ekstrakcji terminologii.

UniCredito Italiano zamierza przeprowadzi¢ poª¡czenie banków
BPH i Pekao SA do ko«ca 2006 roku
wynika z komunikatu NBP.

Ekstrakcja terminologii odbywa si¦ przy u»yciu dwóch grup metod: lin-
gwistycznych oraz statystycznych. Popularne s¡ równie» podej±cia hybrydo-
we, które ª¡cz¡ ze sob¡ analiz¦ lingwistyczn¡ oraz statystyczn¡, np. Daille
(1996) (por. sekcj¦ 2.2.2) oraz Frantzi i in. (2000) (por. sekcj¦ 2.2.4). Analiza
lingwistyczna jest wtedy stosowana do ekstrakcji potencjalnych terminów,
natomiast analiza statystyczna do statystycznej oceny ich przydatno±ci.

Najbardziej popularne s¡ metody oparte wyª¡cznie na miarach statystycz-
nych, poniewa» s¡ one najªatwiejsze do opracowania oraz najbardziej znane,
a tak»e wymagaj¡ najskromniejszej anotacji lingwistycznej. Metody zalicza-
ne do drugiej grupy s¡ jednak bardziej skuteczne (Wermter i Hahn, 2006)
i coraz cz¦±ciej wykorzystuje si¦ je ª¡cznie z metodami statystycznymi.
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Metody lingwistyczne

Metody lingwistyczne polegaj¡ na zastosowaniu analizy lingwistycznej (Man-
ning i Schutze, 1999), a nast¦pnie w±ród wygenerowanej informacji lingwi-
stycznej, zastosowania wzorców ekstrakcji. Produktem analizy lingwistycz-
nej jest informacja lingwistyczna w postaci zanotowanego tekstu. Informacja
ta stanowi cenne ¹ródªo mechanizmów ekstrakcji, których podstawow¡ jed-
nostk¡ jest reguªa (tzw. wzorzec ekstrakcji). Najpopularniejszy wzorzec eks-
trakcji terminologii klasy�kuje wszystkie znalezione rzeczowniki (zanotowane
w informacji lingwistycznej) jako terminy.

W analizie lingwistycznej wykorzystuje si¦ dwie grupy metod: ekstrakcj¦
opart¡ na cz¦±ciach mowy (tzw. Part-of-Speech (POS) tagging), nazywan¡
równie» pªytk¡ analiz¡ tekstu oraz ekstrakcj¦ opart¡ na zale»no±ciach relacyj-
nych zdania zwan¡ gª¦bok¡ analiz¡ tekstu. Podziaª pomi¦dzy zakresem pªyt-
kiej i gª¦bokiej analizy tekstu mo»e by¢ jednak ró»ny w zale»no±ci od rodzaju
oraz kontekstu poszczególnych prac.

Ekstrakcja oparta na cz¦±ciach mowy wykorzystuje klasy�kacj¦ ka»dego
wyrazu. Informacja lingwistyczna w wyra»eniu:

zamierza(VB) przeprowadzi¢(VB) poª¡czenie(NN) banków(NN),

klasy�kuje pierwsze dwa wyrazy jako czasowniki (VB) oraz dwa ostatnie wy-
razy jako rzeczowniki (NN). Tak przygotowana informacja lingwistyczna jest
przedmiotem de�nicji wzorców powierzchni (ang. surface patterns). Wzorce
te, oprócz klasy�kacji cz¦±ci mowy, u»ywaj¡ równie» kolejno±ci wyst¦powania
wyrazów w zdaniu. Anotacja lingwistyczna wykorzystana dla wzorców po-
wierzchni nie zawiera jednak »adnej informacji na temat logicznych zale»no-
±ci w zdaniu. Przykªadowy wzorzec powierzchni de�niuje wyra»enie rzeczow-
nikowe jako wyst¦puj¡ce po sobie rzeczowniki (czyli NN, NN). Oczywi±cie
na dowolnym etapie tego procesu mo»na zastosowa¢ analizator morfologicz-
ny, który m.in. sprowadza sªowa do ich gramatycznej formy podstawowej.

Analiza oparta na anotacjach cz¦±ci mowy jest podstawow¡ metod¡ popu-
larnych systemów NLP (Cunningham i in., 2002; Piskorski i in., 2005; Hepple,
2000; Nadeau, 2005). Wzorce powierzchni mo»na de�niowa¢ w j¦zykach reguª,
np. JAPE (Cunningham i in., 2000).

Ekstrakcja oparta na zale»no±ciach relacyjnych wymaga znacznie bogat-
szej anotacji lingwistycznej. Oprócz informacji dotycz¡cej wyrazu, jego pozy-
cji w zdaniu i klasy�kacji POS, wymaga dodatkowo informacji dotycz¡cej wy-
ra»enia logicznego, czyli fragmentu logicznej struktury zdania, w której wyraz
ten znajduje si¦. Podstawowymi elementami wyra»e« logicznych s¡ asyme-
tryczne binarne relacje pomi¦dzy wyrazem podstawowym (tzw. gªow¡ wyra-
»enia) oraz wyrazem mody�kuj¡cym. Na przykªad omawiany fragment tekstu
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Token POS Gªowa Relacja
1 UniCredito Italiano Rzeczownik � �
2 zamierza Czasownik 1 rzeczownik-czasownik
3 przeprowadzi¢ Czasownik 2 czasownik-czasownik
4 poª¡czenie Rzeczownik 3 czasownik-rzeczownik
5 banków Rzeczownik 4 rzeczownik-rzeczownik

Tabela 2.1: Przykªadowa informacja lingwistyczna dla wyra»enia UniCredito
Italiano zamierza przeprowadzi¢ poª¡czenie banków obejmuj¡ca informacje o
cz¦±ciach mowy oraz zale»no±ciach relacyjnych

mo»e prowadzi¢ do zbioru informacji lingwistycznej przedstawionego w tabeli
2.1.

Ostatnia pozycja tabeli 2.1 powstaje poprzez relacj¦ gªowy oraz sªowa
mody�kuj¡cego, czyli dwóch powi¡zanych elementów logicznej struktury zda-
nia. Istniej¡ pewne klasy relacji, które nazywaj¡ si¦ wyra»eniami. Dla przy-
kªadu, w j¦zyku angielskim wyra»enie rzeczownikowe przy u»yciu wzorców
syntaktycznych mo»na uzyska¢ np. dla relacji rzeczownik-rzeczownik oraz
rzeczownik-przymiotnik. Wyra»enia s¡ podstaw¡ tworzenia wzorców syntak-
tycznych dla analizy lingwistycznej opartej na zale»no±ciach relacyjnych.

Ekstrakcja informacji przy pomocy de�nicji wzorców powierzchni i syn-
taktycznych jest dziedzin¡ nauki rozwijaj¡c¡ si¦ bardzo dynamicznie. Bada-
nia nad efektywno±ci¡ wzorców prowadzone s¡ dla wielu j¦zyków naturalnych.
Najliczniej reprezentowany jest j¦zyk angielski. Prace dla j¦zyka polskiego
prowadzone s¡ m.in. przez zespóª z Katedry Informatyki Ekonomicznej Uni-
wersystetu Ekonomicznego w Poznaniu (Abramowicz i in., 2006).

Metody statystyczne

Metody statystyczne polegaj¡ b¡d¹ na analizie wspóªwyst¦powania termi-
nów w korpusie dokumentów, b¡d¹ na analizie porównawczej cz¦sto±ci wy-
st¦powania terminów w dziedzinie i korpusie ogólnym. Na przykªad, terminy
komputer i stóª s¡ równie popularne, aczkolwiek ich cz¦sto±¢ wyst¦powania
w dziedzinach IT i stolarskiej jest znacz¡co ró»na.

Do najcz¦±ciej wykorzystywanych miar statystycznych nale»¡: miary Jac-
carda, Dice'a i cosinusa przy analizie wspóªwyst¦powalno±ci, miara TFIDF
oraz test χ2. Zdecydowanie najpopularniejsz¡ miar¡ metod statystycznych
jest miara TFIDF (równanie 2.1).

tfidf(w) = tf(w) ∗ log N

df(w)
, (2.1)
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gdzie:
tfidf(w) � wzgl¦dna wa»no±¢ sªowa w dokumencie,
tf(w) � cz¦sto±¢ terminu (liczba wyst¡pie« terminu w dokumen-
cie),
df(w) � cz¦sto±¢ dokumentu (liczba dokumentów z terminem),
N � liczba dokumentów w korpusie.

Miara TFIDF okre±la wa»no±¢ terminu w dokumencie na podstawie jego
cz¦sto±ci wyst¦powania w dokumencie oraz korpusie. Im wi¦ksza cz¦sto±¢ wy-
st¦powania w dokumencie oraz mniejsza w korpusie, tym dany termin b¦dzie
wa»niejszy. TFIDF jest miar¡ popularnie wykorzystywan¡ w indeksowaniu
dokumentów, gdzie wyj¡tkowo±¢ terminu gwarantuje wyró»nienie dokumen-
tu w±ród korpusu. Klasyczna posta¢ TFIDF w ekstrakcji terminologii peªni
przewa»nie rol¦ drugorz¦dn¡, poniewa» fakt, i» termin nie jest wyj¡tkowy nie
oznacza jego dyskwali�kacji.

2.1.2 Synonimy

Drugim zadaniem w procesie uczenia ontologii z tekstu jest analiza terminów
pod k¡tem ich wzajemnego podobie«stwa. Podobie«stwo jest cech¡ relatyw-
n¡. Poziom podobie«stwa jest zale»ny od kontekstu. Dla przykªadu, terminy
�urz¡dzenie nar¦czne�, �PDA�, �smartphone� s¡ bardzo podobne w kontek-
±cie dziedziny komórek macierzystych, natomiast z perspektywy dostawcy
produktów na rynku handlu elektronicznego s¡ to ró»ne klasy produktów.

Synonimy o 100% wierno±ci poj¦ciowej nie istniej¡, s¡ wyª¡cznie podobne
do siebie wyra»enia b¦d¡ce s¡ quasi-synonimami lub synonimami cz¦±ciowy-
mi przy speªnieniu okre±lonych warunków brzegowych. Dlatego podobie«stwa
mo»na mierzy¢, a jego poziom jest specy�czny dla okre±lonych warunków
brzegowych (np. kontekstu dziedziny).

Podstawowymi metodami ekstrakcji synonimów s¡ techniki klasy�kacji
oraz analizy skupie« (ang. clustering) terminów (Navigli i Velardi, 2005; Na-
vigli, 2006b; Rinaldi i Yuste, 2005; Budanitsky i Hirst, 2006; Brody i in.,
2006). Klasy�kacja polega na przyporz¡dkowywaniu terminów do obecnych
np. w WordNet (Fellbaum, 1998) klas. W analizie wykorzystywane s¡ zbiory
synonimów dla okre±lonego terminu tzw. synsets. Analiza skupie« stosowana
jest do grupowania terminów pod wzgl¦dem dystrybucji ich cech, np. poprzez
mierzenie ich wspóªwyst¦powalno±ci.

Faza ekstrakcji synonimów obejmuje równie» w przypadku analizy wielo-
j¦zycznej identy�kacj¦ synonimów w innych j¦zykach, czyli tªumacze« (Gre-
fenstette, 1998). Podobnie jak w przypadku synonimów, tak i w przypadku
tªumacze«, nie ma 100% wierno±ci poj¦ciowej. Dla przykªadu w Fisiak (2002)
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Rysunek 2.2: Trójk¡t znaczeniowy. �ródªo: Ogden i Richards (1923); Sowa
(2000b)

tªumaczenie polskiego wyrazu mecz na j¦zyk angielski to game. Tªumaczenie
odwrotne skutkuje natomiast polskim wyrazem gra.

W przypadku ekstrakcji tªumacze« wa»ny jest fakt, »e uczenie ontologii
z tekstów wieloj¦zycznych jest zªo»eniem analiz z poszczególnych j¦zyków
oraz zastosowanie �ltrów, które zwi¦kszaj¡ precyzj¦ pozyskiwanych poj¦¢
(Grefenstette, 1998). W konsekwencji nadal kluczowa jest miara efektywno±ci
ekstrakcji terminów z poszczególnych j¦zyków.

2.1.3 Poj¦cia

W znanym trójk¡cie znaczeniowym (Ogden i Richards, 1923) poj¦cie (ang.
concept) jest wedªug klasy�kacji wy»szych poziomów ontologii form¡ abs-
trakcyjn¡ (Sowa, 2000a). Poj¦cie jest pewnym wyobra»eniem istniej¡cych
obiektów (ang. object), przedstawionym przy pomocy symboli (rysunek 2.2).

Interpretacja trójk¡ta znaczeniowego oparta jest na trzech poziomach abs-
trakcji. Konkretny czarny kot stanowi obiekt. Referowanie do obiektu nast¦-
puje poprzez symbol. Symbol jest najcz¦±ciej wytworem j¦zyka reprezentacji
b¡d¹ j¦zyka naturalnego. W przypadku rysunku 2.2 obiekt reprezentowa-
ny jest wyrazem Yojo. Reprezentacja symboliczna mo»e by¢ dowolna, wa»-
ne, »e kojarzy obiekt. Klasa obiektów, tj. abstrakcyjna forma reprezentacji
wszystkich obiektów o tych samych wªa±ciwo±ciach, nazywana jest poj¦ciem.
Z trójk¡tem znaczeniowym skojarzone s¡ dwa problemy:

• problem niejednoznaczno±ci oznaczaj¡cy relacj¦ 1:n pomi¦dzy symbo-
lem a poj¦ciem; jeden symbol mo»e wskazywa¢ na wi¦cej ni» jedno
poj¦cie (posiada¢ wiele znacze«),
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• problem niejednomianowo±ci oznaczaj¡cy relacj¦ n:1 pomi¦dzy symbo-
lem a poj¦ciem; jedno poj¦cie mo»e by¢ reprezentowane przez wi¦cej
ni» jeden symbol (posiada¢ wiele tzw. desygnatów poj¦cia).

Wieloznaczno±¢ jest wynikiem niedokªadno±ci powstaªej w trakcie od-
wzorowania obiektów w poj¦cia, a najcz¦stsz¡ przyczyn¡ jest niewªa±ciwy,
niejednoznaczny symbol. W procesie uczenia ontologii z tekstu przetwarzane
s¡ symbole w postaci tekstu. Dobry mechanizm uczenia ontologii d¡»y do jak
najdokªadniejszego odwzorowania obiektów (przedstawionych przy pomocy
symboli) w poj¦cia.

Metody ekstrakcji poj¦¢ z terminów wywodz¡ si¦ z metod de�nicji form
abstrakcyjnych przedstawionych w Sowa (2000a). De�niowa¢ abstrakcj¦ mo»-
na na dwa sposoby. Po pierwsze, poj¦cie mo»e by¢ kombinacj¡ dwóch lub
wi¦cej poj¦¢ ju» istniej¡cych. W ka»dym przypadku zast¡pienie wyrazu dzia-
dek wyra»eniem ojciec ojca jest semantycznie oboj¦tne. Ten sposób de�nicji
u»yteczny jest wsz¦dzie tam, gdzie wymagany jest szybszy, bardziej dokªad-
ny przekaz, a obecne poj¦cia przekaz ten wydªu»aj¡. Sposób de�nicji poj¦¢
poprzez ich skªadanie z poj¦¢ ju» obecnych nazywany jest de�nicj¡ explici-
te. Przeciwie«stwem jest de�nicja implicite, która nie powstaje z konkret-
nego wyra»enia, lecz identy�kuje nowe, nienazwane poj¦cie na podstawie
pewnych ogranicze« lub reguª. Aby termin zostaª potencjalnym kandydatem
na poj¦cie, musi speªnia¢ warunki brzegowe. Popularnym narz¦dziem dla ta-
kiej klasy�kacji jest logika deskryptywna (Baader i in., 2003), przy pomocy
której mo»na klasy�kowa¢ nieznane byty na podstawie warto±ci ich wªasno-
±ci. W konsekwencji reguªy s¡ tworzone automatycznie: w procesie uczenia,
w momencie pojawienia si¦ grupy podobnych do siebie instancji powstaje
nowe poj¦cie, które speªnia cech¦ podobie«stwa tych instancji. Trzeci sposób
na ekstrakcj¦ poj¦¢ wywodzi si¦ ju» nie ze sposobów de�nicji form abstrak-
cyjnych, lecz z zastosowania analizy leksykalnej.

W fazie ekstrakcji poj¦¢ w znakomitej wi¦kszo±ci podej±¢ stosowane s¡
¹ródªa zewn¦trzne w postaci tezaurusów, sªowników lub ontologii. Zdecydo-
wanie najpopularniejszym ¹ródªem jest ontologia WordNet (Fellbaum, 1998)
oraz jej narodowe odmiany (np. EuroWordnet (Vossen, 1998), GermaNet
(Hamp i Feldweg, 1997)). Polska wersja ontologii WordNet jest (w trakcie
pisania niniejszej pracy) opracowywana przez zespóª dr Macieja Piaseckiego
z Instytutu Informatyki Stosowanej na Politechnice Wrocªawskiej1.

1http://plwordnet.pwr.wroc.pl/main/?cat=team
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2.1.4 Relacje taksonomiczne

Kolejn¡ faz¡ cyklu uczenia ontologii z tekstu jest ekstrakcja relacji taksono-
micznych, która dokonuje ekstrakcji relacji hiperonimicznych (bardziej ogólne
byty w taksonomii) oraz hiponimicznych (bardziej szczegóªowe byty w takso-
nomii). W obecnym dorobku nauki wyró»nia si¦ szereg podej±¢ do ekstrakcji
tych dwóch kategorii:

• wzorce leksykalno-syntaktyczne,

• rozkªad i analiza skupie«,

• podej±cia lingwistyczne,

• zawieranie si¦ dokumentów,

• rozszerzenia taksonomii,

• podej±cia ª¡czone.

Wzorce leksykalno-syntaktyczne

Wzorce leksykalno-syntaktyczne jako metoda ekstrakcji relacji hiponimicz-
nych zostaªy wprowadzone w Hearst (1992). Jego podej±cie opiera si¦ na pro-
stym zaªo»eniu, »e uszczegóªowione poj¦cia wyst¦puj¡ w tek±cie cz¦sto w po-
dobnych wyra»eniach. Przykªadem takich wyra»e« s¡:

Produkty takie jak serwery, routery i ±wiatªowody.
Tak dobre sklepy elektroniczne jak Komputronik i CK Znak.
IBM, SAP, Microsoft oraz inne przedsi¦biorstwa.
Analiza taksonomiczna, a w szczególno±ci analiza hiponimiczna.

Ogóln¡ zasad¡ w tego typu analizie jest wi¦c znalezienie instancji wzorców
w tek±cie oraz ekstrakcja relacji typu is-a.

Od czasu publikacji pierwszych prac Hearsta powstaªo wiele podej±¢ roz-
szerzaj¡cych oryginaln¡ prac¦, m.in. (Alfonseca i Manandhar, 2002b; Kietz
i in., 2000; Hearst, 1998). Podej±cia te opieraj¡ si¦ gªównie na zwi¦kszonej
liczbie i precyzji reguª oraz zmianie przedmiotu analizy (np. ciekawa praca
Sundblad (2003)).

Rozkªad i analiza skupie«

Drugie z wyró»nionych podej±¢ opiera si¦ na zaªo»eniu, »e wyrazy s¡ do sie-
bie semantycznie podobne, je±li wyst¦puj¡ w tym samym kontek±cie (Firth,
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1957; Harris, 1986). W zwi¡zku z tym przy ekstrakcji terminologii zbiera si¦
równie» wyrazy s¡siaduj¡ce, które reprezentuje si¦ jako wektor. Najprostsze
z rozwi¡za« porównuj¡ powstaªe wektory i mierz¡ miar¦ podobie«stwa.

Podobie«stwo wektorów mo»na wyznaczy¢ przy pomocy trzech podej±¢
do analizy skupie«:

• opartej na analizie podobie«stwa skupie«,

• teorii zbiorów oraz prawdopodobie«stwa,

• mi¦kkiej analizy skupie«.

Analiza z wykorzystaniem podobie«stwa skupie« w procesie ekstrakcji re-
lacji taksonomicznych opiera si¦ na trzech zaªo»eniach dotycz¡cych sposo-
bu mierzenia odlegªo±ci, metody wi¡zania oraz algorytmu. Odlegªo±¢ pomi¦-
dzy skupieniami wyznaczy¢ mo»na przy u»yciu standardowych miar staty-
stycznych, czyli: odlegªo±ci euklidesowej, kwadratu odlegªo±ci euklidesowej
dla przypisania wi¦kszej wagi obiektom od siebie najbardziej oddalonym lub
odlegªo±ci miejskiej (ang. Manhattan distance), która tªumi pojedyncze du»e
ró»nice. Wykorzysta¢ równie» mo»na inne miary, np. niezgodno±¢ procento-
w¡, która mierzy liczb¦ cech ró»nych w danych obiektach.

Posiadaj¡c wyliczone miary odlegªo±ci pomi¦dzy obiektami nale»y po-
ª¡czy¢ je w skupienia. Aby poª¡czy¢ skupienia o liczebno±ci wi¦kszej od 1,
nale»y wybra¢ metod¦ wi¡zania. Skupienia mo»na ª¡czy¢ w zasadzie w sposób
dowolny, jednak najbardziej rozpowszechnionymi strategiami ª¡czenia s¡:

• metoda pojedynczego wi¡zania (najbli»szego s¡siedztwa) � odlegªo±¢
mi¦dzy skupieniami okre±lona jest na podstawie dwóch najbli»ej poªo-
»onych obiektów,

• metoda peªnego wi¡zania (najdalszego s¡siedztwa) � odlegªo±¢ skupie«
jest wynikiem odlegªo±ci najdalej poªo»onych obiektów obu analizowa-
nych skupie«,

• metoda ±rednich poª¡cze« � odlegªo±¢ skupie« to ±rednia odlegªo±ci
obiektów odpowiednich skupie«,

• metoda ±rednich poª¡cze« wa»onych � odlegªo±¢ skupie« wyznacza
±rednia wa»ona odlegªo±¢ obiektów w skupieniach, w których wagi s¡
wyrazem liczebno±ci danego skupienia,

• metoda ±rodków ci¦»ko±ci � odlegªo±¢ skupie« to odlegªo±¢ od ±rodków
ci¦»ko±ci skupie«,
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• metoda wa»onych ±rodków ci¦»ko±ci � odlegªo±¢ skupie« to wa»ona
liczebno±ci¡ skupienia odlegªo±¢ od ±rodków ci¦»ko±ci,

• metoda Warda � odlegªo±¢ skupie« wyznaczana jest na podstawie mi-
nimalizacji sumy kwadratów odchyle« dowolnych dwóch skupie«.

Oprócz miary odlegªo±ci i metody ª¡czenia w analizie skupie« musi zo-
sta¢ odpowiednio dobrana strategia kierunku analizy. W klasycznej analizie
statystycznej sytuacj¡ wyj±ciow¡ mo»e by¢ sytuacja, w której ka»dy obiekt
stanowi osobne skupienie, b¡d¹ przeciwnie � na pocz¡tku jest jedno du-
»e skupienie zawieraj¡ce wszystkie obiekty lub wszystkie sytuacje po±rednie,
w którym zaczynamy analiz¦ od pewnego stopnia klasy�kacji. Równie» sytu-
acj¦ wyj±ciow¡ (docelow¡) mo»na dowolnie ustala¢, np. wychodz¡c od skupie«
jednoelementowych d¡»ymy do jednego du»ego skupienia (tzw. metoda aglo-
meracji), b¡d¹ odwrotnie. Mo»na równie» zatrzyma¢ analiz¦ w dowolnym
punkcie, celem doprowadzenia do dokªadnie n-liczby skupie«.

Analiza skupie« w przypadku ekstrakcji relacji taksonomicznych najcz¦-
±ciej stosowana jest przy zaªo»eniu jednoelementowych skupie« i d¡»y do uzy-
skania obiektów najbardziej podobnych przy zmiennej warto±ci progu. War-
to±¢ progu to warto±¢ dobierana arbitralnie i oznacza warto±¢, przy której
relacja mo»e by¢ sklasy�kowana jako taksonomiczna.

Wykrywanie relacji taksonomicznych metod¡ analizy skupie« nastr¦cza
jednak du»o problemów. Po pierwsze, powstaj¡ce skupienia s¡ nienazwane,
co w przypadku celu ekstrakcji jest niedopuszczalne. Jedyne podej±cie do na-
zwania skupie« (Caraballo, 1999, 2001) oparte jest na poª¡czeniu analizy sku-
pie« ze wzorcami Hearsta. Po drugie, analiza skupie« jest niestety podej±ciem
statystycznym opartym na reprezentacji sªownej. Oznacza to, »e podobie«-
stwo obiektów liczone przy pomocy tej metody jest cz¦sto bª¦dne. Istnieje
w tej kwestii du»a potrzeba uczestnictwa zewn¦trznych mechanizmów, któ-
re zwi¦ksz¡ precyzj¦ analizy skupie«, co w zasadzie oznacza naprowadzenie
strategii tworzenia skupie«. Niedoskonaª¡ metod¦ opisano w Cimiano i Sta-
ab (2005), która polega na znalezieniu przez eksperta relacji hiperonimicznej
w stosunku do skupie«. Skupienia zostaj¡ poª¡czone tylko w przypadku, gdy
maj¡ tak¡ sam¡ relacj¦ hiperonimiczn¡.

Drugim sposobem na ekstrakcj¦ relacji taksonomicznych z u»yciem anali-
zy skupie« jest metoda znana pod nazw¡ FCA (ang. Formal Concept Analy-
sis) (Ganter i Wille, 1999; Cimiano i in., 2005a). Metoda ta polega na analizie
macierzy o n wierszach i kolumnach, gdzie n jest liczb¡ obiektów (tabela 2.2).

Analiza opiera si¦ na stwierdzaniu przy ka»dej kombinacji obiektów po-
cz¡wszy od wierszy, czy zachodzi relacja hiponimiczna (is-a). Obiekt, który
uzyska najmniejsz¡ liczb¦ wyst¡pie« relacji, traktowany jest jako poj¦cie sto-

32



Spóªka Spóªka Spóªka
Spóªka kapitaªowa akcyjna osobowa

Spóªka X
Spóªka kapitaªowa X X

Spóªka akcyjna X X X
Spóªka osobowa X X

Tabela 2.2: Przykªadowa analiza metod¡ FCA

j¡ce w taksonomii najwy»ej i zostaje usuni¦te z macierzy. Analiza powtarza
si¦ a» do wyczerpania wszystkich mo»liwo±ci porówna«.

Trzeci ze sposobów ekstrakcji relacji taksonomicznych z u»yciem analizy
skupie« nazywa si¦ mi¦kk¡ analiz¡ skupie«. Wykorzystuje ona analiz¦ syntak-
tyczn¡. Niestety, terminy bardzo cz¦sto maj¡ niejedno znaczenie, co w tym
przypadku oznacza przyporz¡dkowanie obiektu do n-skupie«. Na przykªad,
wyrazmysz zaklasy�kowa¢ mo»na zarówno do skupienia Sprz¦t komputerowy,
jak i do ssaki. Wyzwaniem w tym przypadku jest rozpoznawanie wieloznacz-
no±ci analizowanych poj¦¢ (Yarowsky, 1992).

Podej±cia lingwistyczne

Podej±cia lingwistyczne do ekstrakcji relacji taksonomicznych wywodz¡ si¦
z obserwacji dotycz¡cych wªa±ciwo±ci danego j¦zyka naturalnego. Zostaªo za-
uwa»one na przykªad, »e przymiotniki powi¡zane w zdaniu z rzeczownikami
przewa»nie zaw¦»aj¡ zakres samego rzeczownika, tworz¡c w ten sposób relacj¦
taksonomiczn¡. Wyra»enia spóªka kapitaªowa i spóªka to przykªad klasycz-
nej relacji taksonomicznej. Kolejnym popularnym podej±ciem jest leksykalne
zawieranie si¦ w sobie dwóch terminów (Buitelaar i in., 2004a; Velardi i in.,
2001a) (por. sekcja 2.2.32 na stronie 73. Podej±cia takie s¡ stosowanie w na-
rz¦dziach sªu»¡cych do analizy j¦zyka angielskiego. Rozbudowane narz¦dzia
do analizy lingwistycznej dost¦pne s¡ równiez dla tekstów w j¦zyku niemiec-
kim (Piskorski, 2002; Xu i in., 2002; Piskorski i in., 2005) (por. np. sekcja
2.2.15 na stronie 52).

W zwi¡zku z faktem, »e analiza lingwistyczna jest specy�czna dla dane-
go j¦zyka, analiza j¦zyka polskiego wymaga specy�cznych podej±¢. Niestety,
brakuje zarówno metod, jak i narz¦dzi do analizy j¦zyka naturalnego pod
k¡tem ekstrakcji relacji taksonomicznych w procesie uczenia ontologii.
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Zawieranie si¦ dokumentów

Ekstrakcja relacji taksonomicznych odbywa si¦ równie» zgodnie z zaªo»eniem,
»e je»eli termin t1 pojawia si¦ we wszystkich dokumentach, w których wyst¦-
puje termin t2, a tak»e istniej¡ dokumenty, w których wyst¦puje wyª¡cznie
t1, to t2 jest bardziej szczegóªowym poj¦ciem (is-a(t2, t1)) (Sanderson i Croft,
1999). Pi¦¢ lat pó¹niej podej±cie to zostaªo rozbudowane do postaci prawdo-
podobie«stwa warunkowego (Fotzo i Gallinari, 2004). Kontynuuj¡c notacj¦
terminów:

P (t2|t1) =
n(t2, t1)
n(t1)

. (2.2)

Prawdopodobie«stwo relacji hiperonimicznej t2 i t1 to stosunek liczby do-
kumentów, w których oba terminy wspóªwyst¦puj¡ do liczby dokumentów,
w których wyst¦puje wyª¡cznie termin t1.

Rozszerzenia taksonomii

Wiele podej±¢ do ekstrakcji relacji taksonomicznych opiera si¦ na stosowa-
niu rozszerze« do ju» istniej¡cych metod (Widdows, 2003; Alfonseca i Ma-
nandhar, 2002a; Maedche, 2002; Witschel, 2005). Niestety, wi¦kszo±¢ metod
z tej grupy nie dokonuje ewaluacji wªasnego podej±cia. Wynika to w du»ej
mierze ze zªo»ono±ci problemu oraz z faktu, »e je»eli próbuje si¦ kwanty�ko-
wa¢ podej±cia o ró»nych zaªo»eniach, to ich porównanie nie jest wiarygodne
lub nawet mo»liwe. Wi¡»e si¦ to z wielo±ci¡ i heterogeniczno±ci¡ korpusów,
miar, a nawet samych ontologii u»ytych do ewaluacji.

Podej±cia ª¡czone

Ró»norodno±¢ metod ekstrakcji relacji taksonomicznych generuje liczne pró-
by ª¡czenia ró»nych klas metod. W metodzie opisanej w Caraballo (1999)
poª¡czony zostaª mechanizm nazywania skupie« metod¡ aglomeracji z anali-
z¡ leksykalno-syntaktyczn¡. Cederberg i Widdows (2003) wprowadzaj¡ me-
chanizm zwi¦kszaj¡cy dokªadno±¢ oraz przedmiot analizy leksykalno-syntak-
tycznej. Cimiano i in. (2005b) proponuj¡ zastosowanie tzw. wyroczni eksperta
zwi¡zanej w relacjami hipernimicznymi do analizy strategii ª¡czenia skupie«.

Najprostszym w zaªo»eniu podej±ciem jest propozycja klasy�kacji podsta-
wowowych metod (Cimiano i in., 2005b). Mechanizm dokonuje porównania
rezultatów osi¡gni¦tych przy pomocy ró»nych metod i stosuje najbardziej po-
»¡dan¡. Niestety, sam wybór metody musi zosta¢ dokonany przez eksperta.

Metod¦ klasy�kacji taksonomii opartej na wielu po±rednich klasy�kato-
rach zastosowano w Snow i in. (2006). Autorzy skupiaj¡ si¦ jednak na modelu
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teoretycznym oraz rozszerzaniu ontologii WordNet, co powoduje, »e metoda
jest zbyt specy�czna do wykorzystania w innych warunkach.

2.1.5 Relacje nietaksonomiczne

Istniej¡ce metody ekstrakcji relacji nietaksonomicznych wykorzystuj¡ analiz¦
leksykalno-syntaktyczn¡ oraz lingwistyczn¡. Najbardziej popularne metody
opieraj¡ si¦ na wykrywaniu nazwanych relacji nietaksonomicznych.

W ekstrakcji relacji nietaksonomicznych przeprowadzone badania odno-
sz¡ si¦ gªównie do czterech typów relacji nazwanych:

• relacja meronimiczna (ang. part-of ), której zakres ekstrakcji jest po-
chodn¡ de�nicji. Relacja ta mo»e posiada¢ sens stricte �zyczny, np.
stóª i nogi, samochód i silnik. Pierwsza i zarazem najbardziej popular-
na metoda opiera si¦ na wzorcu X consists of Y (Charniak i Berland,
1999),

• metody oparte na strukturze qualia, która de�niuje cztery role wzorców:
formalny, skªadowy, agentowy oraz celowy (Yamada i Baldwin, 2004;
Cimiano i Wenderoth, 2005),

• metoda przyczynowa (ang. causation), polegaj¡ca na ekstrakcji wzorca
X leads to Y (Girju i Moldovan, 2002),

• ekstrakcja atrybutów na zasadzie wzorca the X of Y (Poesio i Almu-
hareb, 2005).

Wykorzystanie struktury lingwistycznej tekstu umo»liwia równie» eks-
trakcj¦ nienazwanych relacji nietaksonomicznych. Podej±cia takie opieraj¡
si¦ na przyporz¡dkowywaniu wyst¦puj¡cych wzorców w tek±cie do odpowied-
nich struktur reprezentuj¡cych poj¦cia w danych ±rodowiskach. Na przykªad,
OntoLT (Buitelaar i Sintek, 2004) przyporz¡dkowuje wzorzec lingwistyczny
do elementów reprezentacji wiedzy opartej na ramkach (samej ramki, slotów,
b¡d¹ zakresu slotu). Z kolei TextToOnto (Maedche i Staab, 2000a) pozwala
na analiz¦ zale»no±ci pomi¦dzy dwoma poj¦ciami, a nast¦pnie ich generali-
zacj¦.

2.1.6 Reguªy

Ostatnia warstwa cyklu uczenia ontologii polega na ekstrakcji informacji,
która wskazuje na istnienie zale»no±ci aksjomatycznych w dziedzinie. Ka»da
dziedzina posiada specy�czne aksjomaty, np. zatrudnienie na uczelni wy»szej
w Polsce powoduje przyporz¡dkowanie do klasy pracowników dydaktycznych,

35



Ekstrakcja kolokacji
Referencje: Smadja (1993)
Cel: ekstrakcja kolokacji
�rodek: metody leksykalne i statystyczne
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: Xu i in. (2002)
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: bezpo±rednio NIE
Ewaluacja: r¦czna, precyzja i zwrot

naukowych, technicznych lub administracyjnych. Prawidªowo±ci te przedsta-
wia¢ mo»na w zasadzie w dowolnym logicznym j¦zyku reprezentacji, lecz
najcz¦±ciej wykorzystywanym jest logika pierwszego rz¦du, zwªaszcza logika
Horna.

Lin i Pantel (2001) sugeruj¡ liczenie znacz¡cych kolokacji na ±cie»ce zale»-
no±ci poj¦¢. Podej±cie opiera si¦ na tezie, »e je»eli pomi¦dzy analizowanymi
poj¦ciami w korpusie wyst¦puje du»a liczba podobnych relacji, to by¢ mo»e
istnieje relacja hiperonimiczna, która stanowi reguª¦ dla tych poj¦¢. Z kolei
Haase i Völker (2005) udowadniaj¡ skuteczno±¢ mechanizmu do ekstrakcji
reguª rozª¡czno±ci pomi¦dzy poj¦ciami na podstawie analizy statystycznej.

Niestety nie istnieje zbyt wiele metod ekstrakcji reguª dla uczenia ontologii
z tekstu. Wi¦kszo±¢ metod wykorzystuje ju» istniej¡ce aksjomaty dziedzinowe
do wzbogacenia procesów ekstrakcji innych warstw cyklu.

2.2 Metody uczenia ontologii z tekstu

Niniejsza sekcja obejmuje analiz¦ dost¦pnych metod uczenia ontologii z tek-
stu. Przedstawienie metod zostaªo podzielone wedªug warstwy, której meto-
da dotyczy, zgodnie z rysunkiem 2.1. Podobne zbiorcze zestawienia metod
i narz¦dzi znale¹¢ mo»na w Gómez-Pérez i Manzano-Macho (2004). Jest ono
jednak nieaktualne i niepeªne.

2.2.1 Ekstrakcja kolokacji

Metoda przedstawiona w Smadja (1993) byªa pierwszym tak obszernym po-
dej±ciem do tematu ekstrakcji kolokacji, traktowanej przez niektórych au-
torów jako element ekstrakcji terminologii (Xu i in., 2002). �¡czy ze sob¡
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podej±cia do poszczególnych etapów ekstrakcji, czyli analiz¦ leksykaln¡, skªa-
dniow¡ i statystyczn¡.

Kolokacja jest to grupa wyrazów wyst¦puj¡ca blisko siebie w tek±cie, po-
siadaj¡ce znaczenie inne, ni» by to wynikaªo ze znaczenia konkretnych wy-
razów skªadaj¡cych si¦ na ni¡. Kolokacja w danym j¦zyku naturalnym lub
dziedzinie jest wyj¡tkowo trudna do rozpoznania dla standardowych metod
przetwarzania tekstów. Dla przykªadu, formacja nied¹wiedzia w dziedzinie
rynków �nansowych oznacza utrzymuj¡c¡ si¦ tendencj¦ spadkow¡. Oddziel-
nie oba te wyrazy maj¡ zupeªnie inne znaczenie. Idiomy wyst¦puj¡ce w j¦zy-
kach naturalnych s¡ klasycznym przykªadem kolokacji trudno rozpoznawalnej
zarówno dla standardowych metod przetwarzania tekstów, jak i dla cudzo-
ziemców.

Metoda opisana w (Smadja, 1993) skªada si¦ z trzech etapów. Pierw-
szy etap dokonuje ekstrakcji powi¡zanych statystycznie terminów, np. po-
przez zastosowanie analizy cz¦sto±ci wspóªwyst¦powania wyrazów w tek±cie.
Efektem fazy pierwszej s¡ dwójki powi¡zanych terminów. Faza druga ª¡czy
bigramy w n-gramy, czyli n-powi¡zanych ze sob¡ terminów2. W trzeciej fa-
zie doª¡czone zostaj¡ informacje lingwistyczne do potencjalnych kolokacji.
Rezultatem s¡ tylko te z nich, które speªniaj¡ warunek powtarzalno±ci lin-
gwistycznej, tj. je»eli wszystkie zidenty�kowane przypadki n-gramów odpo-
wiadaj¡ wzorcowi np. przymiotnik-rzeczownik. Przykªadowo, efektem pierw-
szej fazy b¦dzie wyra»enie �papierów warto±ciowych� (bez u»ycia analizatora
morfologicznego), natomiast efektem drugiej fazy b¦dzie �Warszawska Gieªda
Papierów Warto±ciowych�. W zwi¡zku z tym, »e wyrazy wchodz¡ce w skªad
tej kolokacji wyst¦puj¡ razem cz¦sto przechodz¡ �ltr w fazie trzeciej.

2.2.2 Poª¡czenie analizy lingwistycznej i statystycznej

Metoda przedstawiona w Daille (1996) jest jedn¡ z pierwszych prób poª¡cze-
nia analizy lingwistycznej z analiz¡ statystyczn¡.

Zastosowana analiza lingwistyczna dotyczy j¦zyka francuskiego. Gªów-
ny nacisk metody poªo»ony jest na ekstrakcj¦ terminów wieloczªonowych.
Terminy wieloczªonowe identy�kowane s¡ poprzez wiele iteracji. Pojedyncza
iteracja nast¦puje zawsze poprzez ª¡czenie dwóch czªonów. Zidenty�kowano
trzy grupy poª¡cze« dwóch czªonów dla ekstrakcji jednego terminu:

1. Kompozycja, która b¡d¹ to ª¡czy dwa wyrazy bez zmiany jednego
z nich, b¡d¹ zast¦puje jeden termin nowym wyra»eniem.

2W tym miejscu pracy po raz pierwszy (nie licz¡c tez pracy) mowa jest o n-gramach.
Termin ten w niniejszej pracy dotyczy caªych wyrazów, w przeciwie«stwie do np. klasycznej
lingwistyki, w której przewa»nie dotyczy ci¡gów liter.

37



Poª¡czenie analizy lingwistycznej i statystycznej
Referencje:
Cel: ekstrakcja terminologii
�rodek: poª¡czenie analizy lingwistycznej

i statystycznej
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: �
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: brak

2. Mody�kacja, która zmienia znaczenie terminu pod wpªywem wyra»e«
mody�kuj¡cych.

3. Koordynacja, która na podstawie dwóch terminów tworzy nowy termin
b¦d¡cy zªo»eniem na podstawie wzorca lingwistycznego.

Ka»da z tych operacji jest specy�czna dla danego j¦zyka naturalnego.
Nast¦pnie zastosowano �ltr lingwistyczny, który klasy�kuje zidenty�kowa-
ne wyra»enia do dwóch grup: terminy i zªe terminy. Zªe terminy to takie
terminy, które nie speªniaj¡ �ltru statystycznego, a wi¦c np. nie wyst¦puj¡
wystarczaj¡co cz¦sto. Na tym etapie dokonuje si¦ identy�kacji najprostszych
form kolokacji w celu ujednoznacznienia terminów.

Drugim etapem jest zastosowanie metod statystycznych do par wyrazów
zidenty�kowanych w poprzednim etapie jako potencjalny termin. Zastosowa-
no trzy miary cz¦sto±ci wyst¡pie«:

1. Mutual Information, która zakªada, »e wyst¡pienie jednego wyrazu
zwi¦ksza prawdopodobie«stwa wyst¡pienia drugiego wyrazu:

I(x, y) =
log2 P (x, y)
P (x)P (y)

. (2.3)

2. Log-Likelihood, która pokazuje, na ile prawdopodobne jest pojawienie
si¦ pary wyrazów x i y:

LogLike(x, y) = a log(a) + b log(b) + c log(c) + d log(d)
− (a+ b) log(a+ b)− (a+ c) log(a+ c)
−(b+ d) log(b+ d)− (c+ d) log(c+ d)

+(a+ b+ c+ d) log(a+ b+ c+ d), (2.4)
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Etykiety jako±ci
Referencje: Hahn i Schnattinger (1998)
Cel: uczenie terminów
�rodek: redukcja przestrzeni hipotez
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: Hahn i Schulz (2000);

Hahn i Markó (2001)
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: precyzja, zwrot,

parsimony, Learning accuracy

gdzie a, b, c i d to elementy zbioru wszystkich kombinacji
wyst¦powania i niewyst¦powania wyrazów x i y.

3. �¡czna wydajno±¢ φ2.

Wniosek z zastosowania wszystkich trzech miar wskazuje, »e najlepsze
wyniki uzyskano przy pomocy miary Log-Likelihood.

Dodatkowo zastosowan¡ miar¡ jest miara ró»norodno±ci (ang. diversity)
wprowadzona przez Shannon (1948). Pokazuje ona rozkªad formy podsta-
wowej pojedynczego wyrazu w zbiorze wszystkich potencjalnych poª¡cze«.
Przy pomocy miary ró»norodno±ci mo»na wi¦c oszacowa¢, czy dany wyraz
wchodzi w relacj¦ wyª¡cznie z jednym wyrazem (warto±¢ miary 0) czy takich
powi¡za« istnieje wiele.

2.2.3 Etykiety jako±ci

Hahn i Schnattinger (1998) przedstawili jedn¡ z pierwszych licz¡cych si¦ me-
tod do ekstrakcji terminologii w procesie uczenia ontologii. Celem metody
jest odkrywanie nowych terminów. W tym celu metoda stosuje analiz¦ lin-
gwistyczn¡ oraz analiz¦ obecnej struktury bazy wiedzy. Dla wszystkich do-
puszczalnych mo»liwo±ci klasy�kacji nieznanego poj¦cia konstruuje si¦ zbiór
hipotez, które zostaj¡ w dalszej cz¦±ci wery�kowane poprzez de�nicj¦ oraz
estymacj¦ tzw. etykiet jako±ci (ang. quality label). Etykieta jako±ci lingwi-
stycznej opiera si¦ na poprawno±ci lingwistycznej danej hipotezy, natomiast
etykieta poj¦ciowa na poprawno±ci strukturalnej (ontologicznej) hipotezy.
Na podstawie oszacowanych warto±ci zbiór hipotez stopniowo si¦ zmniejsza,
a» do uzyskania jednej hipotezy, b¡d¹ przekroczenia zadanego progu jako-
±ciowego.
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Ekstrakcja terminów wieloczªonowych miar¡ warto±ci C/NC
Referencje: Frantzi i in. (2000)
Cel: uczenie terminów
�rodek: miara C-value / NC-value
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: Spasic i in. (2003);

Nakagawa i Mori (2002, 2003);
Ananiadou i Mcnaught (2006)
Frantzi i Ananiadou (2007)

Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: precyzja, zwrot

Metoda ta jest ciekawym podej±ciem teoretycznym. Niestety, mechanizmy
lingwistyczne oraz terminologiczne s¡ na niewery�kowalnym poziomie z racji
braku szczegóªowego algorytmu oraz narz¦dzia reprezentuj¡cego metod¦.

2.2.4 Metoda warto±ci C/NC

Metoda warto±ci C/NC (Frantzi i in., 2000) jest poª¡czeniem analizy staty-
stycznej z lingwistyczn¡. Zostaªa stworzona gªównie w celu ekstrakcji termi-
nów wieloczªonowych. Z powodzeniem jednak jest stosowana do ekstrakcji
terminologii w ogóle. Metoda opiera si¦ na dwóch miarach: warto±ci C oraz
warto±ci NC. Warto±¢ C oznacza statystyczn¡ relewancj¦ terminu, podczas
gdy warto±¢ NC zawiera w sobie kontekstowe wªa±ciwo±ci terminu. Miara
C/NC jest zªo»eniem obu warto±ci.

Metoda szacowania warto±ci C skªada si¦ z dwóch grup analiz: analizy
lingwistycznej oraz analizy statystycznej. Analiza lingwistyczna zawiera trzy
etapy:

Tagowanie polega na przyporz¡dkowaniu znacznika cz¦±ci mowy do ka»de-
go wyrazu (standardowa anotacja POS).

Filtr lingwistyczny pozwala na dalsz¡ analiz¦ tylko pod warunkiem wyst¡-
pienia okre±lonych wªa±ciwo±ci lingwistycznych. Zastosowano �ltr ak-
ceptuj¡cy sekwencje wyrazów b¦d¡cych przymiotnikiem, wyra»eniem
lub rzeczownikiem i ko«cz¡cych si¦ rzeczownikiem.

Lista wyrazów maªoznacz¡cych (tzw. stoplista) �ltruj¡ca zbiór analizo-
wanych terminów. List¦ dobrano eksperymentalnie nie podaj¡c szcze-
góªów jej konstrukcji.
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Gªówna cz¦±¢ szacowania warto±ci C opiera si¦ na analizie statystycz-
nej, w której biorze si¦ pod uwag¦ nast¦puj¡ce cztery wªa±ciwo±ci terminów
zªo»onych:

1. Caªkowit¡ cz¦sto±¢ wyst¡pie« kandydatów na terminy.

2. Cz¦sto±¢ wyst¦powania kandydata na termin w innym, zªo»onym ter-
minie.

3. Liczba zawieraj¡cych termin terminów zªo»onych.

4. Dªugo±¢ kandydata na termin.

Na podstawie przedstawionych wªa±ciwo±ci powstaje warto±¢ C:

C-value(a) =
{ log2 |a|f(a) a niezagnie»d»ony

log2 |a|(f(a)− 1
P (Ta)

∑
b∈Ta f(b)) a zagnie»d»ony (2.5)

gdzie:
a to kandydat na termin,
f(.) to liczba wyst¡pie« w tek±cie,
Ta to zbiór terminów które zawieraj¡ a,
P (Ta) to zbiór tych kandydatów na terminy.

Warto±¢ NC bierze równie» pod uwag¦ wyrazy kontekstowe kandydata
na termin. Analizowany jest wyraz bezpo±rednio przed terminem i po termi-
nie je±li tylko speªniaj¡ kolejny �ltr lingwistyczny. W tym przypadku anali-
zowane s¡ tylko i wyª¡cznie rzeczowniki, przymiotniki oraz czasowniki. Skªad
�ltru dobrany zostaª metod¡ eksperymentu. Nast¦pnie dla ka»dego wyrazu
kontekstowego liczona jest waga w postaci:

waga(w) =
t(w)
n

, (2.6)

gdzie:
w to wyraz kontekstowy,
t(w) to liczba terminów, w których wyst¡piª wyraz kontekstowy
w,
n to caªkowita liczba terminów.

Na podstawie obliczonych wag dla wszystkich wyrazów kontekstowych
mo»na policzy¢ warto±¢ NC wedªug nast¦puj¡cego wzoru:

NC-value(a) = 0.8C-value(a) + 0.2
∑
b∈Ca

fa(b)waga(b), (2.7)
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Ekstrakcja terminów wieloczªonowych miar¡ FGM
Referencje: Nakagawa i Mori (2003, 2002)
Cel: uczenie terminów
�rodek: formowanie terminów wieloczªonowych
Wykorzystuje: Nakagawa i Mori (1998)
Rozszerzone w: �
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: precyzja, zwrot

gdzie:
a to kandydat na termin,
C − value(a) jest wyliczone zgodnie z równaniem 2.5,
Ca to zbiór niepowtarzaj¡cych si¦ wyrazów kontekstowych dla a,
b to wyraz kontekstowy z Ca,
fa(b) to cz¦sto±¢ b jako wyrazu kontekstowego a,
waga(b) to waga wyrazu kontekstowego zgodnie z równaniem 2.6.

Miara oparta na warto±ci C/NC zostaªa porównana z klasycznymi meto-
dami ekstrakcji terminologii opartych na cz¦sto±ci wyst¦powania wyrazów.
W porównaniu z nimi ju» sama warto±¢ C daje lepsze wyniki. Po zastosowa-
niu warto±ci NC wyniki s¡ jeszcze lepsze i oscyluj¡ w granicach 70% precyzji.
Niestety, nie podaje si¦ miar zwrotu.

2.2.5 Miara FGM

Metoda C/NC (Frantzi i in., 2000) zostaªa w kilku pracach rozwini¦ta. Jedn¡
z nich jest metoda przedstawiona w Nakagawa i Mori (2003, 2002), która
zakªada, »e wi¦kszo±¢ terminów dziedzinowych to terminy wieloczªonowe.

Nakagawa i Mori (2003, 2002) proponuj¡ metod¦, która najpierw obli-
cza cz¦sto±¢ wyst¦powania danego jednowyrazowego terminu w innych wie-
loczªonowych terminach, a nast¦pnie wylicza warto±¢ prawdopodobie«stwa
terminu. Funkcja obliczaj¡ca prawdopodobie«stwo wyst¡pienia terminu jed-
nowyrazowego jest sum¡ n − tych pot¦g cz¦sto±ci jego wyst¦powania, przy
czym parametr n jest poddany optymalizacji. Posta¢ funkcji dla terminów
wieloczªonowych jest ±redni¡ geometryczn¡ funkcji dla terminów jednowy-
razowych skªadaj¡cych si¦ na termin wieloczªonowy. Dodatkowo biorze si¦
pod uwag¦ struktur¦ wyst¡pie« terminu wieloczªonowego oraz wchodz¡cych
w jego skªad terminów jednowyrazowych, a mianowicie to, czy terminy te wy-
st¦puj¡ w tek±cie razem (w tej samej grupie wyrazów) czy osobno (niezale»nie
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Wzorce komplementarno±ci
Referencje: Spasic i in. (2003)
Cel: uczenie poj¦¢
�rodek: wzorce komplementarno±ci
Wykorzystuje: Frantzi i in. (2000); Spasic i in. (2002)
Rozszerzone w: Ananiadou i Mcnaught (2006);

Frantzi i Ananiadou (2007);
Nenadic i Ananiadou (2006)

Warstwa: synonimy, poj¦cia
Wykorzystywane ontologie: dziedzinowa
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: precyzja, zwrot

od siebie). W wyniku tej obserwacji, ±rednia geometryczna jest pomno»ona
przez liczb¦ wyst¡pie« niezale»nych. W ten sposób powstaje miara FGM
(ang. Frequency Based Geometric Mean).

Metoda oparta na mierze FGM porównana zostaªa z metod¡ warto±ci
C w wersji z terminami jednoczªonowymi. Eksperymenty na testowym kor-
pusie wykazaªy lekk¡ przewag¦ miary FGM w przedziale do 1400 najwy»ej
sklasy�kowanych terminów.

Wskazuje si¦ na du»e podobie«stwo metody wykorzystuj¡cej miar¦ FGM
do metody opartej na warto±ci C. Analiza wyników pokazuje, »e obie metody
charakteryzuj¡ si¦ podobnymi tendencjami, tj. relatywnie wysokim zwrotem
przy wysokich poziomach precyzji.

2.2.6 Wzorce komplementarno±ci

Wzorzec komplementarno±ci to powi¡zanie pomi¦dzy czasownikiem dziedzi-
nowym i zbiorem terminów. Czasownik dziedzinowy to czasownik charakte-
rystyczny dla danej dziedziny, np. ±wiadczy¢ dla dziedziny usªug. Elementy
te posiadaj¡ wªa±ciwo±¢ wspóªwyst¦powania w tekstach dziedzinowych.

Metoda oparta na uczeniu wzorców komplementarno±ci jest podstaw¡
metody ekstrakcji synonimów i poj¦¢ przedstawionej w Spasic i in. (2003).
Metoda jest rozszerzeniem wcze±niejszych prac tych samych autorów, gªównie
miary C/NC (Frantzi i in., 2000) oraz miary podobie«stwa synonimicznego
CLS (Spasic i in., 2002).

Metoda oparta na wzorcach komplementarno±ci zakªada istnienie onto-
logii dziedzinowej. Ekstrakcja terminologii nast¦puje przy u»yciu klasycznej
metody C/NC (Frantzi i in., 2000), której wyniki wyszukiwane s¡ w ontolo-
gii. Nast¦pnie przy u»yciu algorytmów genetycznych konstruowane s¡ wzorce
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Analiza odmian terminów
Referencje: Nenadic i in. (2004)
Cel: redukcja przestrzeni terminów
�rodek: normalizacja odmian terminów
Wykorzystuje: Frantzi i in. (2000)
Rozszerzone w: �
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: precyzja, zwrot

komplementarno±ci, które wi¡»¡ znalezione poj¦cia z ontologii z czasownika-
mi z tekstu. W ten sposób uzyskane pary czasownik-poj¦cia wraz z cz¦sto±ci¡
ich wyst¦powania tworz¡ wzorce komplementarno±ci. Je»eli termin, który nie
istnieje jeszcze w ontologii, wspóªwyst¦puje z danym czasownikiem, zostaje
cz¦±ci¡ wzorca (uczenie wzorca) i w konsekwencji zostaje sklasy�kowany jako
poj¦cie w ontologii.

Ewaluacja metody zostaªa przeprowadzona z wykorzystaniem ontologii
UMLS na korpusie biomedycznym. �rednie miary zwrotu, precyzji i miary
F ksztaªtowaªy si¦ na poziomie odpowiednio: 12,2%, 63,83% oraz 20,48%.

Gªówn¡ wad¡ rozwi¡zania jest nierealne wymaganie posiadania na wst¦-
pie wzgl¦dnie kompletnej ontologii. Wykorzystanie metody mo»e da¢ dobre
wyniki jedynie w rozszerzaniu lub ewolucji ontologii, co potwierdzaj¡ nast¦p-
ne prace przedstawione przez Ananiadou i Mcnaught (2006); Frantzi i Ana-
niadou (2007); Nenadic i Ananiadou (2006).

2.2.7 Analiza odmian terminów

Ró»ne postacie terminów s¡ naturaln¡ konsekwencj¡ realizacji poj¦¢ poprzez
terminy. Terminy podlegaj¡ przemianom, takim jak �eksja, czy ortogra�a.
W konsekwencji na jedno poj¦cie wskazywa¢ mo»e wiele postaci terminów.

Nenadic i in. (2004) wskazuj¡, »e zastosowanie metod redukuj¡cych licz-
b¦ odmian terminów powoduje znacz¡cy wzrost podstawowych miar ewalu-
acji. Na wykorzystanym korpusie biomedycznym udaªo si¦ zwi¦kszy¢ precyzj¦
o 20-70%, a zwrot o 2-25% w porównaniu z wykorzystaniem form terminów
w postaci ró»nych odmian.

W pracy Nenadic i in. (2004) wyró»nia si¦ nast¦puj¡ce typy odmian ter-
minów:

• ortogra�czne � np. wykorzystanie my±lników, maªych i wielkich liter
lub u»ywanie dopuszczalnie ró»nych form,
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• morfologiczne � procesy �eksyjne, sªowotwórcze oraz stosowanie wie-
loczªonowych nazw,

• leksykalne � np. synonimy,

• strukturalne � wykorzystanie ª¡czników (np. odmiana »e«ska oraz m¦-
ska),

• akronimy i skróty � wykorzystanie ró»nych form skracania peªnej wer-
sji terminu.

Wynikiem metody jest normalizacja postaci terminu. Normalizacja jest
procesem ª¡czenia wielu postaci terminu w tzw. synterm, czyli zbiór odmian
tej samej gramatycznej formy podstawowej.

W celu uruchomienia metody wykorzystuje si¦ ekstrakcj¦ terminologii
znan¡ z metody warto±ci C (Frantzi i in., 2000), czego wynikiem jest zbiór
terminów w ró»nych odmianach. Nast¦pnie poprzez proces normalizacji po-
wstaj¡ syntermy, dla których ª¡cznie obliczana jest warto±¢ C.

Proces normalizacji terminologii jest procesem nadzorowanym opartym
na reguªach. Oznacza to, »e, dla ka»dego zaobserwowanego przypadku, opra-
cowano reguªy konwersji do formy podstawowej.

Metoda jest wi¦c zale»na od dziedziny oraz j¦zyka naturalnego, a jej sku-
teczno±¢ zale»y od liczby i precyzji opracowanych reguª.

W znakomitej cz¦±ci innych metod w celu redukcji przestrzeni odmian
terminów zastosowano bardziej praktyczne i prostsze rozwi¡zanie. W fazie
ekstrakcji wªa±ciwej u»ywa si¦ form podstawowych, które cz¦sto s¡ elementem
anotacji lingwistycznej.

2.2.8 Relewancja dziedzinowa

Metoda opisana w Velardi i in. (2001b) pozwala na wydzielenie z dokumentów
terminów specy�cznych dla danej dziedziny. Metoda wykorzystuje system
NLP Ariosto + Chaos (Basili i in., 1996) do analizy lingwistycznej, która
umo»liwia rozpoznawanie bytów nazwanych oraz terminologii.

Przedstawiona analiza lingwistyczna opiera si¦ na dwóch krokach. Pierw-
szym z nich jest narz¦dzie do rozpoznawania bytów nazwanych. Wykorzysta-
nie dost¦pnych narz¦dzi umo»liwia do±¢ dobr¡ efektywno±¢ procesu. Doko-
nana wery�kacja rozpoznawalno±ci bytów nazwanych wykazaªa efektywno±¢
na poziomie 89% miary F (Velardi i in., 2001b). Drugim krokiem jest analiza
potencjalnych terminów nieb¦d¡cych bytami nazwanymi. Podczas tej fazy
posªu»ono si¦ podej±ciami opartymi na miarach Mutual Information, czynni-
ka Dice oraz na miarach dystrybucji (TFIDF ).
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Relewancja dziedzinowa
Referencje: Velardi i in. (2001b)
Cel: ekstrakcja terminologii przy pomocy

relewancji dziedzinowej
�rodek: miara relewancji dziedzinowej terminów
Wykorzystuje: Basili i in. (1996)
Rozszerzone w: Missiko� i in. (2002);

Navigli i Velardi (2004)
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: OntoLearn
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna, miara F

Ekstrakcja terminologii dziedzinowych � KFIDF
Referencje: Xu i in. (2002)
Cel: ekstrakcja terminologii dziedzinowych
�rodek: miara KFIDF
Wykorzystuje: Piskorski i Neumann (2000)
Rozszerzone w: �
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: GermaNet (Hamp i Feldweg, 1997)
Powi¡zane narz¦dzia: SPPC (Piskorski i Neumann, 2000)
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja, zwrot

Dla poprawy efektywno±ci ekstrakcji terminologii wprowadza si¦ miar¦
relewancji dziedzinowej terminu t :

DR(t,Di) =
P (t|Di)∑
i=1...n P (t|Di)

, (2.8)

gdzie:
n oznacza liczb¦ analizowanych dziedzin,
Di to dziedzina ze zbioru D1, D2, . . . , Dn,
P (t/Di) to prawdopodobie«stwo warunkowe wyst¡pienia termi-
nu t w dziedzinie Di, liczone jako stosunek cz¦sto±ci wyst¡pienia
terminu t w dziedzinie Di do sumy wszystkich wyst¡pie« terminu
t.
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Zmienno±¢ form terminów wieloczªonowych
Referencje: Wermter i Hahn (2005b,a)
Cel: ekstrakcja terminów wieloczªonowych
�rodek: miara P-Mod
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: �
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: (Tsuruoka i in., 2005);

(Kudo i Matsumoto, 2003)
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja, zwrot

2.2.9 KFIDF

Metoda ekstrakcji terminologii relewantnej dla dziedziny przedstawiona w Xu
i in. (2002) oparta jest na systemie przetwarzania j¦zyka niemieckiego SPPC
(Shallow Processing Production Center) (Piskorski i Neumann, 2000) oraz
ontologii GermaNet (Hamp i Feldweg, 1997). Metoda jest cz¦±ci¡ systemu
obejmuj¡cego fazy ekstrakcji terminologii, synonimów, poj¦¢ oraz relacji tak-
sonomicznych (Xu i in., 2002).

Xu i in. (2002) zaproponowali, zaimplementowali oraz zwery�kowali me-
tod¦ ekstrakcji terminologii opart¡ na specy�cznej odmianie miary TFIDF
przeznaczon¡ do sklasy�kowanych dokumentów � KFIDF (Salton, 1991):

KFIDF (w, cat) = docs(w, cat) ∗ log(
n ∗ |cats|
cats(w)

+ 1), (2.9)

gdzie:
docs(w, cat) � liczba dokumentów w kategorii cat zawieraj¡ca
wyraz w,
n � czynnik wygªadzaj¡cy,
cats(w) � liczba kategorii zawieraj¡cych wyraz w.

Miara KFIDF jest u»yteczna w celu wyró»nienia wyrazów z kategorii
w przypadku posiadania danych z co najmniej dwóch ró»nych kategorii. Me-
toda zostaªa zwery�kowana w trzech dziedzinach: zarz¡dzania, rynków pa-
pierów warto±ciowych oraz przest¦pstw narkotykowych. Wyniki potwierdziªy
tez¦, »e miara KFIDF dobrze identy�kuje terminy dziedzinowe.

2.2.10 Zmienno±¢ form terminów wieloczªonowych

Metoda opisana w Wermter i Hahn (2005b) wskazuje, »e terminy wieloczªo-
nowe wykazuj¡ znacz¡co mniejsz¡ tendencj¦ do wyst¦powania w odmienionej
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formie (tj. innej ni» podstawowa forma). Prowadzi to do hipotezy, »e sekwen-
cje wyrazów cz¦sto wyst¦puj¡cych w niezmiennej formie s¡ dobrymi termi-
nami.

Metoda nale»y do grupy metod statystycznych, wykorzystuje jednak �ltr
lingwistyczny, który �ltruje z korpusu dokumentów tylko i wyª¡cznie wyra-
»enia rzeczownikowe oraz wyst¦puj¡ce w nich n-gramy o stopniach 2., 3. i 4.
W wyniku tego procesu metoda dokonuje oblicze« spo±ród przygotowanych
w ten sposób n-gramów. Dla celów anotacji POS wykorzystuje Tsuruoka i in.
(2005), natomiast w celu anotacji wyra»e« Kudo i Matsumoto (2003).

W celu zmierzenia zmienno±ci wykorzystuje si¦ miar¦ P-Mod, która ope-
ruje na zmiennej 0 ¬ k ¬ n, gdzie n to dªugo±¢ n-gramu, oznaczaj¡cej liczb¦
wyrazów mody�kowanych w n-gramie. Na przykªad, dla n-gramu long termi-
nal repeat i k = 1 wyró»nia si¦ nast¦puj¡ce wzorce:

k1 terminal repeat,
long k2 repeat,
long terminal k3.

Zmienno±¢ n-gramu o zmiennej k wyra»ona jest przy pomocy nast¦puj¡cej
zale»no±ci:

modk(ngram) =
s∏
i=1

f(ngram)
f(seli, ngram)

, (2.10)

gdzie:
s oznacza liczb¦ wzorców utworzonych przez k,
f(ngram) oznacza liczb¦ n-gramów bez odmian,
f(seli, ngram) oznacza stosunek f(ngram) do liczby k-wzorca.

Miara zmienno±ci form wynosi:

P −Mod(ngram) =
n∏
k=1

modk(ngram). (2.11)

Na korpusie medycznym wykazano znacz¡c¡ popraw¦ skuteczno±ci eks-
trakcji terminów wieloczªonowych w porównaniu z miarami t-test oraz war-
to±ci C (Frantzi i in., 2000).

2.2.11 Metoda Hwanga

Metoda opisana w Hwang (1999) jest prostym mechanizmem ekstrakcji ter-
minologii, relacji taksonomicznych oraz nietaksonomicznych na podstawie
wskaza« eksperta oraz narz¦dzi NLP.
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Metoda Hwanga
Referencje: Hwang (1999)
Cel: opracowanie prostego,

ale caªo±ciowego systemu ekstrakcji
�rodek: wzorce powierzchni,

analiza wyra»e« rzeczownikowych
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: �
Warstwa: ekstrakcja terminologii, relacji

taksonomicznych oraz nietaksonomicznych
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: brak

Faza ekstrakcji terminologii rozpoczyna si¦ od wskazania przez eksper-
ta przykªadowych terminów wyst¦puj¡cych w dziedzinie. Na podstawie tych
terminów oraz zidenty�kowanych w tek±cie wyra»e« rzeczownikowych iden-
ty�kowane s¡ kolejne terminy. Hwang (1999) u»yª informacji lingwistycznej
opartej na zale»no±ciach relacyjnych zdania. Dla zidenty�kowanych wyra»e«
rzeczownikowych zawieraj¡cych wskazane wcze±niej terminy dokonywana jest
ekstrakcja nowych terminów. Na tym samym etapie metoda klasy�kuje re-
lacje pomi¦dzy wyrazami wchodz¡cymi w skªad wyra»enia rzeczownikowe-
go. Wynikiem klasy�kacji jest relacja is-a (taksonomiczna) lub assoc-with
(nietaksonomiczna, niezidenty�kowana), w zale»no±ci od struktury wyra»e-
nia rzeczownikowego.

Metoda jest iteracyjna. Zidenty�kowane terminy w danej fazie s¡ termina-
mi pocz¡tkowymi dla iteracji nast¦pnej. Liczb¦ faz mo»e dowolnie de�niowa¢
ekspert.

Ekstrakcja relacji nietaksonomicznych (ang. assoc-with) wymaga podj¦cia
decyzji przez eksperta na temat poprawno±ci, ksztaªtu oraz nazwy relacji.

2.2.12 Swiss Life

Metoda jest cz¦±ci¡ ±rodowiska On-To-Knowledge (Fensel i in., 2000) oraz Te-
xtToOnto (Maedche i Staab, 2000c,b), których przedmiot i zakres dziaªania
jest tyle obszerny, co nieprecyzyjny. Metoda opiera si¦ na tek±cie naturalnym
znajduj¡cym si¦ w sªowniku �rmy ubezpieczeniowej Swiss Life. Do ka»dego
poj¦cia w nim si¦ znajduj¡cym istnieje syntetyczny opis w j¦zyku natural-
nym.
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Swiss Life
Referencje: Kietz i in. (2000)
Cel: ekstrakcja poj¦¢ z wykorzystaniem

GermaNet
�rodek: GermaNet, sªownik organizacji Swiss Life
Wykorzystuje: Maedche i Staab (2000b,c)
Rozszerzone w: Cimiano i Völker (2005)
Warstwa: ekstrakcja terminologii, synonimów, poj¦¢
Wykorzystywane ontologie: GermaNet (Hamp i Feldweg, 1997)

sªownik organizacji Swiss Life
Powi¡zane narz¦dzia: On-To-Knowledge, TextToOnto

(Fensel i in., 2000; Maedche i Staab, 2000c,b)
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna, zwrot oraz precyzja

Metoda skªada si¦ z ekstrakcji terminologii z opisów poj¦¢ w sªowniku
Swiss Life, porównania ich z zasobami poj¦ciowymi tezaurusa GermaNet,
w tym synsetami oraz ekstrakcji poj¦¢ na podstawie tych dwóch ¹ródeª. Pro-
ces sterowany jest przez zbiór reguª, które okre±laj¡ jak konkretne poj¦cia
j¦zykowe (np. akronimy) rozwi¡zywane s¡ do poj¦¢.

Opracowana metoda prezentuje ekstrakcj¦ poj¦¢ z sieci lokalnej, tj. ze zde-
�niowanego sªownika organizacji. Pod poj¦ciem intranetu ukrywa si¦ naj-
wi¦ksza wada rozwi¡zania � sªu»y ono wyª¡cznie do ekstrakcji poj¦¢ ze zde�-
niowanych ¹ródeª. Niestety, nie pokuszono si¦ o ewaluacj¦ metody bez bardzo
uªatwiaj¡cych zadanie ¹ródeª pomocniczych, czyli w tym przypadku Germa-
Net oraz sªownika Swiss Life.

Nale»y jednak odnotowa¢ prób¦ i wkªad do stanu wiedzy na etapie eks-
trakcji synonimów oraz poj¦¢ z u»yciem niemieckiej odmiany sªownika Word-
Net.

2.2.13 Ekstrakcja produktów IT

Metoda przedstawiona przez Holzinger i in. (2006) jest specy�czn¡ metod¡
ekstrakcji terminologii oraz ich warto±ci dla dziedziny sprz¦tu komputerowe-
go. Celem jest dostarczenie informacji na temat produktów IT, ich cech oraz
warto±ci cech na podstawie póªustrukturyzowanej informacji w postaci tabel
na stronach HTML.

Architektura podej±cia opiera si¦ na na algorytmie ekstrakcji tabel, któ-
ry na podstawie ontologii tabel (wiersze, kolumny, komórki i dopuszczalne
warto±ci) pozyskuje ze stron HTML sformalizowan¡ posta¢ tabel. Nast¦pnie
istniej¡ca ontologia tre±ci (ontologia produktów) wykorzystywana jest do po-
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Ekstrakcja produktów IT
Referencje: Holzinger i in. (2006)
Cel: uczenie terminów
�rodek: ekstrakcja tabel HTML z produktami IT
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: Khandelwal (2007)
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: dziedzinowa
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: precyzja, zwrot

Ekstrakcja akronimów
Referencje: Okazaki i Ananiadou (2006),

podobne: Schwartz i Hearst (2003);
Adar (2004); Torii i in. (2006);
Chang i Schutze (2006)

Cel: ekstrakcja par akronim-de�nicja
�rodek: C/NC, miara wspóªwyst¦powalno±ci
Wykorzystuje: Schwartz i Hearst (2003); Frantzi i in. (2000)
Rozszerzone w: �
Warstwa: terminologia
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: precyzja, zwrot

brania terminów odpowiadaj¡cych przewidzianej strukturze. Pozyskane ter-
miny s¡ anotowane wyst¡pieniami poj¦¢ z ontologii tre±ci. Nast¦pnie terminy
zostaj¡ dodawane do istniej¡cej ontologii wraz z wypeªnieniem odpowiednich
wªa±ciwo±ci i ich warto±ci.

Ewaluacja metody zostaªa przeprowadzona na tekstach opisuj¡cych apa-
raty cyfrowe. Miara F ksztaªtowaªa si¦ na poziomach: dla terminów 64,27%,
dla warto±ci 48,90% oraz dla wªa±ciwo±ci produktów 79,72%. Metoda zostaªa
komercyjnie wykorzystana przez Khandelwal (2007).

Przedstawiona metoda jest interesuj¡ca ze wzgl¦du na dziedzin¦. Niestety,
zastosowane podej±cie klasy�kuje j¡ bardziej jako metod¦ uczenia ze ¹ródeª
póªustrukturyzowanych.
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2.2.14 Ekstrakcja akronimów

Stosowane podej±cia do ekstrakcji akronimów polegaj¡ na konstrukcji wzor-
ców syntaktycznych, które umo»liwiaj¡ ekstrakcj¦ akronimu wraz z jego roz-
wini¦ciem stanowi¡cym jednocze±nie jego de�nicj¦ (Schwartz i Hearst, 2003;
Adar, 2004; Torii i in., 2006; Chang i Schutze, 2006). W zwi¡zku z powszech-
no±ci¡ stosowania akronimów w dziedzinie biomedycznej, wi¦kszo±¢ metod
jest dostosowana do tej dziedziny.

Metoda ekstrakcji akronimów przedstawiona przez Okazaki i Ananiadou
(2006) jest wyj¡tkowa ze wzgl¦du na fakt, »e w celu ekstrakcji akronimów
wykorzystano bardziej ogóln¡ metod¦ ekstrakcji terminologii.

Podej±cie skªada si¦ z trzech etapów:

Dr¡»enie akronimów. Pierwszy etap polega na ekstrakcji potencjalnych
akronimów, tzw. krótkich form. W tym celu wykorzystuje si¦ metod¦
opisan¡ przez Schwartz i Hearst (2003), która polega na ekstrakcji przy
pomocy zde�niowanych reguª postaci: dªuga forma (krótka forma).

Dr¡»enie de�nicji. Drugi etap polega na analizie kontekstu krótkiej formy
przy pomocy zmody�kowanej metody warto±ci C (Frantzi i in., 2000).
Nast¦pnie liczona jest miara wspóªwyst¦powalno±ci dla terminów pozy-
skanych metod¡ warto±ci C i wybrane zostaj¡ te, które charakteryzuj¡
si¦ najwi¦kszymi warto±ciami miary wspóªwyst¦powalno±ci. W ten spo-
sób dla ka»dej krótkiej formy przyporz¡dkowany jest zbiór tzw. dªugich
form.

Walidacja de�nicji. Ostatnim etapem jest analiza dªugich form dla ka»dej
krótkiej formy. Polega ona na zastosowaniu dodatkowych ogranicze«
syntaktycznych, np. konieczno±ci wyst¡pienia w dªugiej formie wszyst-
kich liter krótkiej formy.

Ewaluacja metody zostaªa przeprowadzaona na korpusie skªadaj¡cym si¦
z abstraktów biblioteki MEDLINE. Uzyskane wyniki precyzji i zwrotu (78%
i 85%) pozwalaj¡ stwierdzi¢, »e standardowe metody ekstrakcji terminologii
mog¡ by¢ wykorzystane w celu ekstrakcji akronimów.

2.2.15 Kolokacja w j¦zykach o swobodnym szyku zdania

Zgodnie z Smadja (1993) kolokacja to cz¦sto u»ywane zestawienie wyrazów,
w którym znaczenie caªo±ci wynika ze znacze« poszczególnych wyrazów.

Metoda kolokacji terminów przedstawiona w Xu i in. (2002) oparta jest
na systemie przetwarzania j¦zyka niemieckiego SPPC (Shallow Processing
Production Center) (Piskorski i Neumann, 2000) oraz ontologii GermaNet
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Kolokacja terminów w j¦zykach o swobodnym szyku zdania
Referencje: Xu i in. (2002)
Cel: kolokacja terminów w celu wykrycia

wieloczªonowych terminów oraz relacji
taksonomicznych i nietaksonomicznych
dla j¦zyków o dowolnym szyku zdania

�rodek: wykorzystanie miar Mutual Information,
Log-Likelihood oraz t-test studenta

Wykorzystuje: Smadja (1993);
Finkelstein-Landau i Morin (1999);
Piskorski i Neumann (2000)

Rozszerzone w: �
Warstwa: ekstrakcja terminologii, ekstrakcja relacji

taksonomicznych i nietaksonomicznych
Wykorzystywane ontologie: GermaNet (Hamp i Feldweg, 1997)
Powi¡zane narz¦dzia: SPPC (Piskorski i Neumann, 2000)
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja, zwrot

(Hamp i Feldweg, 1997). Metoda jest cz¦±ci¡ systemu obejmuj¡cego fazy
ekstrakcji terminologii, synonimów, poj¦¢ oraz relacji taksonomicznych (Xu
i in., 2002).

Celem metody jest identy�kacja wieloczªonowych terminów (skªadaj¡-
cych si¦ z wi¦cej ni» jednego wyrazu) oraz ekstrakcja wzorców syntaktycz-
nych zawieraj¡cych terminy powi¡zane relacjami semantycznymi. Podej±cia
statystyczne polegaj¡ce na analizie wspóªwyst¦powalno±ci oparte s¡ na ana-
lizie par, trójek, itd. terminów poª¡czonych w zde�niowany przez gramatyk¦
danego j¦zyka sposób. Niestety istnieje pewna grupa j¦zyków, w których do-
puszcza si¦ stosowanie do±¢ du»ej swobody w porz¡dku wyrazów w zdaniu.
Nale»¡ do nich na przykªad j¦zyk niemiecki oraz j¦zyk polski. Dlatego dla
celów analizy konstruuje si¦ zbiór wszystkich kombinacji terminów w danym
wyra»eniu. Na podstawie tych kombinacji obliczaj¡ miary statystyczne:

1. Mutual Information, która zakªada, »e wyst¡pienie jednego wyrazu
zwi¦ksza prawdopodobie«stwa wyst¡pienia drugiego wyrazu (równanie
2.3).

2. Log-Likelihood, która pokazuje na ile prawdopodobne jest pojawienie
si¦ pary wyrazów x i y (równanie 2.4).
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Ekstrakcja poj¦¢ z wykorzystaniem podpisu tematu
Referencje: Agirre i in. (2000)
Cel: rozszerzenie listy poj¦¢ powi¡zanych
�rodek: Topic signatures

Wykorzystuje: Lin i Hovy (2000); Hovy i Lin (1999)
Rozszerzone w: �
Warstwa: ekstrakcja synonimów, ekstrakcja poj¦¢
Wykorzystywane ontologie: WordNet (Fellbaum, 1998)
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna, precyzja

3. T-test studenta, który pokazuje na ile prawdopodobne jest pojawienie
si¦ w tek±cie okre±lonego wzorca:

T =
x− µ√
s2

N

, (2.12)

gdzie:
x oznacza ±redni¡ próby,
µ to ±rednia caªo±ci korpusu,
s2 to wariancja próby,
N to rozmiar próby.

Obserwacje potwierdzaj¡ tez¦, »e miara LogLike daje najlepsz¡ precy-
zj¦ dla danych o maªej cz¦sto±ci wyst¦powania. Ponadto miary sprawdzaj¡
si¦ ró»nie w zale»no±ci od wzorca powierzchni, tj. miara oparta na staty-
styce t-test studenta daje najlepsze wyniki dla wzorca przyimek-rzeczownik-
czasownik, z kolei LogLike dla wzorca przymiotnik-rzeczownik. Dla maªych
korpusów LogLike sprawdza si¦ najlepiej.

Przy znacznej liczbie powtarzaj¡cych si¦ kolokacji charakteryzuj¡cych si¦
jednakowym wzorcem mo»na przypuszcza¢, »e jest to wzorzec ogólny. W ten
sposób bez udziaªu eksperta powstaj¡ wzorce powierzchni.

Du»a miara kolokacji terminów wskazuje równie» mo»liwo±¢ istnienia re-
lacji semantycznej pomi¦dzy terminami.

2.2.16 Podpis tematu

Metoda Agirre i in. (2000) ma na celu rozszerzanie listy poj¦¢ terminami
wyst¦puj¡cymi w tek±cie razem z poj¦ciem. Geneza podej±cia wywodzi si¦
z niedoskonaªo±ci ontologii WordNet, czyli braku powi¡za« nietaksonomicz-
nych pomi¦dzy synsetami oraz mno»enie znacze« poj¦¢ (ang. word senses).
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Oryginalna metoda podpisu tematu opiera si¦ tylko i wyª¡cznie na przesªance
zniesienia wymienionych niedogodno±ci ontologii WordNet. Metoda wykorzy-
stuje algorytmy podpisu tematów (ang. topic signatures) (Lin i Hovy, 2000)
zastosowane z powodzeniem do automatycznego podsumowywania tekstów
(Hovy i Lin, 1999).

Dziaªanie metody podpisu tematu rozpoczyna si¦ od pobrania analizo-
wanego terminu z ontologii WordNet. Nast¦pnie pobierane s¡ wszystkie zna-
czenia skojarzone z danym synsetem. Dla przykªadu, dla terminu business
wyszukane zostanie 9 znacze«. Dla zwi¦zªo±ci wywodu omówione zostan¡
wybrane trzy:

• business, concern, business concern, business organization, business or-
ganisation (a commercial or industrial enterprise and the people who
constitute it) �he bought his brother's business�; �a small mom-and-pop
business�; �a racially integrated business concern�,

• business, business sector (business concerns collectively) �Government
and business could not agree�,

• occupation, business, job, line of work (the principal activity in your
life that you do to earn money) �he's not in my line of business�.

Ka»de z tych znacze« jest de facto innym poj¦ciem, pomimo »e odnosz¡
si¦ do tego samego terminu. Dlatego metoda ta jest wykorzystywana w fazie
ekstrakcji poj¦¢ dla naniesienia do ontologii poj¦¢ z zadanej listy terminów.

Dla ka»dego obiektu z przykªadowej listy znacze« wraz z ich opisem (ang.
sense + information) konstruowane jest zapytanie, które jest przekazywane
do wyszukiwarki w celu odnalezienia dokumentów zawieraj¡cych analizowane
terminy. Nast¦pnie na podstawie kolekcji dokumentów dla ka»dego terminu
oraz algorytmu podpisu tematu konstruowana jest lista rozszerzaj¡ca.

Zgodnie z Hovy i Lin (1999); Lin i Hovy (2000) podpis tematu to rodzina
powi¡zanych terminów:

t, < (w1, s1) . . . (wi, si) >, (2.13)

gdzie t to temat (analizowany termin), a wi to powi¡zany termin
z siª¡ powi¡zania si.

Powi¡zane terminy to wszystkie terminy wyst¦puj¡ce w kolekcji dokumentów
uzyskanej przy pomocy wyszukiwania. Siªa powi¡zania mierzona jest miar¡
premiuj¡c¡ liczn¡ wyst¦powalno±¢ terminu w jednym dokumencie w stosunku
do caªej kolekcji. Miara ta zde�niowana zostaªa w Lin (1997) i przypomina
znan¡ miar¦ TFIDF (równanie 2.1).
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Wieloznaczno±¢ poj¦ciowa
Referencje: Yarowsky (1992)
Cel: analiza niejednoznaczno±ci poj¦ciowej
�rodek: analiza kontekstu tekstu,

tezaurus Roget's thesaurus
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: Faatz i Steinmetz (2002)
Warstwa: ekstrakcja poj¦¢
Wykorzystywane ontologie: Roget's Thesaurus

Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna, dokªadno±¢ odwzorowania

dla znaczenia i ogólna

2.2.17 Wieloznaczno±¢ poj¦ciowa

W wielu metodach ekstrakcji poj¦¢ (np. Faatz i Steinmetz (2002)) w celu
usuni¦cia niejednoznaczno±ci poj¦ciowej u»ywa si¦ metody przedstawionej
w Yarowsky (1992). Metoda ta pomaga z du»¡ precyzj¡ dokona¢ klasy�ka-
cji wyrazu do zbioru jego znacze«. W przypadku omawianej metody u»yty
zostaª tezaurus Roget's Thesaurus, który byª niezwykle popularnym i kom-
pleksowym ¹ródªem relacji synonimicznych do czasu pojawienia si¦ ontolo-
gii WordNet. Obecnie znaczenie i u»ycie Roget's Thesaurus znacznie spadªo
(Ozsu i Snodgrass, 2001).

Metoda polega na trzech nast¦puj¡cych po sobie krokach:

1. Wyznaczenie kontekstu dla analizowanego wyrazu.

2. Identy�kacja najistotniejszych wyrazów z kontekstu oraz obliczenie wag
dla ka»dego z nich.

3. U»ycie obliczonych wag do rozpoznania odpowiedniego znaczenia dla
wieloznacznych terminów wyst¦puj¡cych w tek±cie.

Metoda byªa jedn¡ z pierwszych podej±¢ do identy�kacji niejednoznacz-
no±ci na podstawie klasy�kacji, dlatego wszystkie trzy kroki opieraj¡ si¦
na niezwykle prostych algorytmach. Kontekstem danego wyrazu nazywana
jest okre±lona z góry liczba wyrazów poprzedzaj¡cych oraz nast¦puj¡cych
po analizowanym wyrazie w tek±cie. Waga wyrazu z kroku 2. wyliczania jest
przez podzielenie prawdopodobie«stwa wyst¡pienia wyrazu w korpusie tezau-
rusa przez prawdopodobie«stwo wyst¡pienia w korpusie. W kroku 3. anali-
zowany jest kontekst badanego wyrazu, a nast¦pnie znaczenie o najwi¦kszej
warto±ci podobie«stwa jest wybierane jako najbardziej odpowiednie.
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Wykorzystanie grafów poj¦ciowych
Referencje: Roux i in. (2000)
Cel: ekstrakcja nowych poj¦¢
�rodek: reprezentacja przy pomocy

grafów poj¦ciowych
Wykorzystuje: A'it-Mokhtar i Chanod (1997); Sowa (1984)
Rozszerzone w: �
Warstwa: ekstrakcja poj¦¢
Wykorzystywane ontologie: ontologia pocz¡tkowa
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: brak

2.2.18 Wykorzystanie grafów poj¦ciowych

System ekstrakcji informacji przedstawiony w Roux i in. (2000) wprowadza
poª¡czenie analizy lingwistycznej z reprezentacj¡ modelu przy pomocy grafów
poj¦ciowych (ang. conceptual graphs) (Sowa, 1984).

Punktem wyj±cia metody jest ontologia opisana przy pomocy grafu po-
j¦ciowego. System na podstawie tekstu potra� dokona¢ ekstrakcji poj¦¢ do-
tycz¡cych relacji ju» w ontologii si¦ znajduj¡cych. Metoda korzysta z syste-
mu NLP przedstawionego w A'it-Mokhtar i Chanod (1997). W przypadku
ekstrakcji nowego poj¦cia w ontologii sprawdzana jest relacja, która go do-
tyczy. Je»eli nie ma bezpo±redniego zwi¡zku z poj¦ciem stanowi¡cym obiekt
relacji, to nowe poj¦cie jest dodawane jako nast¦pny obiekt danej relacji.
W przypadku, gdy wyst¦puje relacja pomi¦dzy starym a nowym poj¦ciem
(np. wynikaj¡ca ze struktury relacja taksonomiczna), stary lub nowy obiekt
jest zast¦powany.

Przedstawiona metoda jest niezwykle prosta. Posiada równie» szereg ogra-
nicze«. Na przykªad mo»na dokona¢ ekstrakcji tylko poj¦¢, które s¡ poª¡czone
relacj¡ wyst¦puj¡c¡ ju» w bazie wiedzy. System nie mo»e dokona¢ ekstrak-
cji relacji. Charakteryzuje si¦ wi¦c zapewne (praca nie przytacza ewaluacji)
wysok¡ precyzj¡ i niskim zwrotem. Do poprawnego funkcjonowania potrze-
buje na starcie do±¢ rozbudowanej ontologii. W zasadzie wi¦c sªu»y wyª¡cznie
do operacji dodawania maªych porcji nowych poj¦¢.

Nowo±ci¡ metody jest zastosowanie jej w dziedzinie genetyki oraz przed-
stawienie wzorców oraz nowych poj¦¢ przy pomocy grafów poj¦ciowych.
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Ekstrakcja nawi¡za«
Referencje: Poesio i in. (2002)
Cel: automatyczne tworzenie leksykonu
�rodek: ª¡czenie nawi¡za« w tek±cie
Wykorzystuje: Vieira i Poesio (2000); Fellbaum (1998);

Mikheev i in. (1999)
Rozszerzone w: �
Warstwa: ekstrakcja poj¦¢
Wykorzystywane ontologie: WordNet
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

2.2.19 Ekstrakcja nawi¡za«

Nawi¡zanie (ang. anaphora) to pojawiaj¡ce si¦ w tek±cie wyra»enie, któ-
re odnosi si¦ do wcze±niej wprowadzonych terminów. Ekstrakcja nawi¡za«
(ang. anaphora resolution) to identy�kacja terminu oraz informacji, która
go dotyczy, a znajduje si¦ niekoniecznie w jego bezpo±rednim s¡siedztwie.
W praktyce oznacza, »e nie jest powi¡zana informacj¡ lingwistyczn¡, czyli
nie nale»y np. do jednego wyra»enia rzeczownikowego. Odlegªo±¢ nawi¡zania
mo»e by¢ ró»na. To samo zdanie, dwa s¡siaduj¡ce zdania, a czasem nawet
ró»ne akapity tekstu. Ograniczeniem odlegªo±ci jest tzw. okno, w terminologii
lingwistycznej oznaczaj¡ce analizowany na raz fragment tekstu. W znakomi-
tej jednak wi¦kszo±ci analizowane nawi¡zania ograniczaj¡ si¦ do przypadku
najcz¦±ciej wyst¦puj¡cego, czyli nawi¡zania, które wyst¦puje na pocz¡tku
nast¦pnego zdania.

Metoda opisana w Poesio i in. (2002) jest zbiorem bada« prowadzonych
m.in. w Vieira i Poesio (2000) w celu automatycznej konstrukcji leksykonów.
Motywacj¡ s¡ znane bª¦dy ontologii WordNet, przede wszystkim jej nadmier-
ne rozró»nianie znacze« oraz brak ukontekstowienia. Ekstrakcja nawi¡za« jest
jedn¡ z metod automatycznej konstrukcji leksykonów.

Ekstrakcja nawi¡za« metod¡ przedstawion¡ rozpoczyna si¦ od ekstrakcji
opisów bezwzgl¦dnych (Vieira i Poesio, 2000). Na ich podstawie zostaje opra-
cowany zestaw 204 wzorców ª¡cz¡cych informacj¦ powi¡zan¡. Zaproponowa-
ne algorytmy ª¡cz¡ informacj¦ pozyskan¡ z ontologii WordNet (Fellbaum,
1998) oraz opracowane heurystyki (Vieira i Poesio, 2000).

Niestety, po zastosowaniu metody okazaªo si¦, »e uzyskane wyniki nie
s¡ satysfakcjonuj¡ce dla »adnej aplikacji (precyzja i zwrot oscylowaªy w prze-
dziale 50-70%). Rozszerzeniem metody byªo zastosowanie ª¡czenia nawi¡za«
dla bytów nazwanych, w których nawi¡zanie wyst¦powaªo w okre±lonym kon-
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Wzbogacanie metod¡ kolokatorów
Referencje: Faatz i Steinmetz (2002)
Cel: ekstrakcja poj¦¢
�rodek: analiza statystyczna
Wykorzystuje: Yarowsky (1992)
Rozszerzone w: �
Warstwa: ekstrakcja poj¦¢
Wykorzystywane ontologie: ontologia medyczna powstaªa

w ramach projektu k-med
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: r¦czna

tek±cie zdania, tj. na pocz¡tku nast¦pnego zdania. W celu ekstrakcji bytów
nazwanych wykorzystano mechanizm przedstawiony w Mikheev i in. (1999).
Wyniki dla takiego zadania byªy ju» du»o lepsze (precyzja 95%, zwrot 66%).

Du»ym wkªadem metody jest przeprowadzenie analizy wra»liwo±ci dla
parametrów lingwistycznych takich jak: rozmiar okna, wa»no±¢ odlegªo±ci
analizowanej informacji lingwistycznej, typ analizy korpusu (parametry le-
matyzacji, anotowania, etc.).

2.2.20 Wzbogacanie metod¡ kolokatorów

Metoda opisana w Faatz i Steinmetz (2002) ma na celu wzbogacenie ju» ist-
niej¡cej ontologii poj¦ciami wydobytymi z korpusów dokumentów. Na pod-
stawie kontekstu wyst¦powania w dokumentach poj¦cia oraz reguª syntak-
tycznych identy�kowane s¡ tzw. kolokatory oraz mierzona zostaje odlegªo±¢,
która reprezentuje podobie«stwo sugerowanego kandydata do ontologii. Po-
tencjalnie interesuj¡ce nowe poj¦cia prezentowane s¡ ekspertowi do r¦cznej
analizy.

Proces wzbogacania ontologii skªada si¦ z trzech kroków:

1. De�nicja korpusu dokumentów, który w ramach eksperymentów skªa-
daª si¦ b¡d¹ to z ogólnego korpusu, b¡d¹ z dziedzinowego pozyskanego
w wyniku zapytania skierowanego do systemu wyszukiwawczego.

2. Analiza oraz identy�kacja poj¦¢-kandydatów. Gªównym zadaniem jest
odkrycie reguª, które nie wyst¦puj¡ w ontologii, a reguluj¡ wzorce wy-
st¦powalno±ci poj¦¢ ze sob¡ powi¡zanych. Przy tym, respektuje si¦ wy-
ª¡cznie relacje taksonomiczne w istniej¡cych ju» ontologiach. Na pod-
stawie analizy statystycznej opartej na kontek±cie poj¦cia w tek±cie
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Semantyczna interpretacja zªo»onych terminów
Referencje: Missiko� i in. (2002);

Navigli i Velardi (2005)
Cel: ekstrakcja poj¦¢ z terminów

wieloczªonowych
�rodek: analiza relacji pomi¦dzy znaczeniami

ontologii WordNet
Wykorzystuje: Basili i in. (1996); Velardi i in. (2001a,b)
Rozszerzone w: Navigli i Velardi (2004); Navigli (2006b);

Brody i in. (2006)
Warstwa: ekstrakcja poj¦¢
Wykorzystywane ontologie: WordNet, ontologia wst¦pna
Powi¡zane narz¦dzia: OntoLearn
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

mierzona jest odlegªo±¢ do poj¦cia. Kontekst poj¦cia mo»e by¢ zde�-
niowany np. poprzez liczb¦ wyrazów lub kontekst zdania.

3. Wybór relewantnych poj¦¢-kandydatów przez eksperta.

2.2.21 Semantyczna interpretacja zªo»onych terminów

Jedn¡ z cz¦±ci procesu uczenia ontologii przedstawionego w Missiko� i in.
(2002) jest metoda identy�kacji poj¦¢ na podstawie semantycznej interpre-
tacji zªo»onych terminów.

Metoda opiera si¦ na zªo»onych terminach (czyli wieloczªonowych), któ-
re pozyskiwane s¡ z dwóch ¹ródeª: korpusu specy�cznego dla dziedziny tu-
rystycznej oraz korpusie ogólnym. Korpus specy�czny sªu»y do ekstrakcji
kandydatów na terminy, które nast¦pnie porównywane s¡ z korpusem ogól-
nym, dobieranym tak, aby wyró»ni¢ te, które s¡ specy�czne dla dziedziny.
Porównania z korpusem ogólnym nazywane jest �ltrowaniem dziedzinowym
dokumentów. W obu typach ekstrakcji u»yty zostaª system do przetwarzania
j¦zyka naturalnego Ariosto+Chaos (Basili i in., 1996).

W kolejnej fazie wyselekcjonowane terminy s¡ interpretowane semantycz-
nie. Semantyczna interpretacja terminów polega na przypisaniu do danego
terminu odpowiedniej nazwy poj¦cia. Proces przypisywania rozszerza ka»dy
zªo»ony termin zgodnie z przypisanym zbiorem synsetów ontologii WordNet.
Nast¦pnie tworzone s¡ wszystkie mo»liwe kombinacje znacze« pojedynczych
czªonów zªo»onego terminu. Dla przykªadu znaczenie terminu transport com-
pany rozwi¡zywane jest do postaci:
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S(�transport company�) = transportation, shipping, transport,
company

zgodnie z faktem, »e WordNet zawiera trzy znaczenia wyrazu transport i jed-
no wyrazu company. Dla ka»dej pary liczona jest miara na podstawie opraco-
wanych wzorców. Wzorce wykorzystuj¡ dost¦pne elementy ontologii WordNet
i mog¡ opiera¢ si¦ na:

• tzw. glosses, czyli wpisach sªownikowych zawieraj¡cych syntetyczn¡ de-
�nicj¦ wyrazu,

• relacji taksonomicznych, czyli hiperonimicznych oraz hiponimicznych,

• relacjach meronimicznych oraz holonimicznych, czyli relacjach odwrot-
nych oznaczaj¡cych �jest cz¦±ci¡�,

• miarach podobie«stwa, czyli relacjach synonimicznej (dokªadne zna-
czenie), podobie«stwa oraz korelacji (oznaczaj¡cych mniejszy stopie«
podobie«stwa), a tak»e relacji odwrotnej, tj. antonimicznej. Ponadto
wykorzystywana jest relacja pertonimiczna, która ª¡czy wyst¡pienia
wyrazu w postaci rzeczownikowej i przymiotnikowej (np. matka i mat-
czyny),

• relacji powi¡zania semantycznego, która oznacza powi¡zania terminów
wyst¦puj¡cych w ontologii WordNet.

Przykªadowy wzorzec oparty na wpisie sªownikowym de�niuje wyst¡pie-
nie jednego wyrazu w rozszerzeniu drugiego jako znacz¡cy element podwy»-
szaj¡cy miar¦ powi¡zania obu terminów. Szczegóªowej de�nicji wzorców nie
ujawnia si¦.

Wad¡ analizowanej metody jest fakt, »e ma ona jakikolwiek sens zastoso-
wania tylko w przypadku terminów zªo»onych. Pomimo, »e mo»e by¢ zasto-
sowana równie» dla jednoczªonowych terminów, interpretacja semantyczna
traci w takim przypadku sens, poniewa» miara podobie«stwa nie mo»e zo-
sta¢ wyliczona.

2.2.22 Wzorce Hearsta

Metoda Hearsta wywodzi si¦ z niedoskonaªo±ci ontologii WordNet i próbie
rozszerzenia liczby relacji w nim istniej¡cych (Hearst, 1998). Metoda dotyczy
ekstrakcji relacji hiponimicznych, która zde�niowana jest w WordNet jako:
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Wzorce Hearsta
Referencje: Hearst (1992, 1998)
Cel: ekstrakcja wzorców i relacji

hiperonimicznych
�rodek: wzorce ekstrakcji
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: Kietz i in. (2000);

Alfonseca i Manandhar (2002b);
Charniak i Berland (1999);
Finkelstein-Landau i Morin (1999);
Caraballo (1999, 2001); Iwanska i in. (2000);
Xu i in. (2002); Poesio i in. (2002);
Markert i in. (2003); Sundblad (2003);
Cimiano i Staab (2005);
Cimiano i in. (2005b); Cimiano (2006)

Warstwa: relacje taksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: WordNet
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: wersja ogólna TAK,

wersja szczególna NIE
Ewaluacja: r¦czna

De�nicja 1 (Relacja hiponimiczna) Poj¦cie, które jest reprezentowane
przez wpis leksykalny L0, jest hiponimem poj¦cia reprezentowanego przez wpis
leksykalny L1, je±li native speaker danego j¦zyka akceptuje jako prawdziwe
zdania skonstruowane ze wzorca L0 jest (rodzajem) L1.

Posta¢ ogólna metody Hearsta polega na tym, »e WordNet zostaje prze-
szukany w celu odnalezienia poj¦¢, które s¡ poª¡czone relacj¡ hiperonimiczn¡.
Nast¦pnie, poszukuje si¦ w tek±cie wyst¡pie« obu poj¦¢ i szuka si¦ wzorców
leksykalno-syntaktycznych, przy pomocy których poj¦cia te w tek±cie zostaªy
poª¡czone. Wzorce takie stanowi¡ podstaw¦ do wyszukiwania innych poj¦¢,
które w bazie WordNet nie wyst¦puj¡, a na zasadzie podobie«stwa wzorca,
bardzo prawdopodobne, »e poª¡czone s¡ relacj¡ hiponimiczn¡.

Metoda Hearsta d¡»y wi¦c do ekstrakcji wzorców takich jak:

NP0 such as NP1{, NP2 . . . , (and|or) NPi}, gdzie i  1, (2.14)

które implikuj¡, »e:

∀i0NPi hyponym(NPi, NP0).

Niestety metoda ta nie wykazaªa wysokiej skuteczno±ci ekstrakcji rela-
cji, dlatego wykorzystana zostaªa tylko jej szczególna wersja. Polegaªa ona
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Klasy�kacja wzorców leksykalno-syntaktycznych
Referencje: Finkelstein-Landau i Morin (1999)
Cel: ekstrakcja wzorców

leksykalno-syntaktycznych
�rodek: klasy�kacja wzorców
Wykorzystuje: Hearst (1992, 1998); Smadja (1993);

Daille (1996), system NLP dost¦pny
w narz¦dziu Promethee

Rozszerzone w: Xu i in. (2002)
Warstwa: relacje taksonomiczne i nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: Promethee
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

na r¦cznym odkryciu najcz¦±ciej wyst¦puj¡cych w tek±cie reguª, a dopiero na-
st¦pnie wyszukaniu tych reguª w tek±cie. W ten sposób powstaªo sze±¢ reguª
wykorzystywanych do ekstrakcji relacji hiperonimicznych. Pierwsza z nich zo-
staªa przytoczona wy»ej (2.14) jako przykªad, pozostaªe wygl¡daj¡ w sposób
nast¦puj¡cy:

such NP as {NP, } ∗ {(or|and)} NP (2.15)

NP {, NP} ∗ {, } or other NP (2.16)

NP {, NP} ∗ {, } and other NP (2.17)

NP {, } including {NP, } ∗ {or|and} NP (2.18)

NP {, } especially {NP, } ∗ {or|and} NP (2.19)

2.2.23 Klasy�kacja wzorców leksykalno-syntaktycznych

Metoda przedstawiona w Finkelstein-Landau i Morin (1999) wprowadza me-
chanizm analizy skupie« do procesu ekstrakcji wzorców leksykalno-syntakty-
cznych.

Klasyczne wzorce opisane w Hearst (1992) s¡ nadzorowane. Ich de�nicja
wymaga aktywnego udziaªu eksperta poprzez analiz¦ dost¦pnego korpusu.
Rzadko kiedy istnieje pewno±¢, »e zde�niowane wzorce dadz¡ dobre rezul-
taty oraz »e wszystkie istotne wzorce z korpusu udaªo si¦ zidenty�kowa¢.
Lecz przede wszystkim, koszt uwa»nej analizy korpusu jest bardzo wysoki.
Problemem bezpo±rednio poruszanym w tej pracy jest fakt, »e rzadko kiedy
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Poª¡czenie metod ekstrakcji relacji z nadzorem i bez nadzoru
Referencje: Finkelstein-Landau i Morin (1999)
Cel: ekstrakcja relacji poª¡czonymi

metodami bez nadzoru i z nadzorem
leksykalno-syntaktycznych

�rodek: poª¡czenie metod ekstrakcji relacji
bez nadzoru (lingwistyczne i statystyczne)
i z nadzorem (wzorce Hearsta)

Wykorzystuje: Hearst (1992, 1998); Smadja (1993);
Daille (1996); Charniak i Berland (1999)

Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne i nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: Promethee
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

udaje si¦ w pierwszym podej±ciu uzyska¢ wzorzec ogólny. Przewa»nie zidenty-
�kowany wzorzec jest doprecyzowywany na podstawie nowych dokumentów
i nowych kontekstów jego u»ycia.

Krokiem w celu doprowadzenia do ekstrakcji wzorców ogólnych, jest me-
toda klasy�kacji wzorców. Dost¦pny zbiór zidenty�kowanych wzorców (nie-
koniecznie kompletnych i uogólnionych) poddawany jest analizie. Polega ona
na sprawdzeniu dla ka»dej dowolnej pary wzorców, czy nie posiadaj¡ syntak-
tycznej cz¦±ci wspólnej. Dla przykªadu na podstawie wzorców:

NP �nd in NP such as LIST,
NP such as LIST continue to plague NP

powstaje wzorzec ogólny:

NP such as LIST.

Klasy�kacja przebiega bez nadzoru, dlatego przy wi¦kszej liczbie analizo-
wanych wzorców doprowadza do znacz¡cego wzrostu efektywno±ci metod.

2.2.24 Poª¡czenie metod ekstrakcji relacji z nadzorem
i bez nadzoru

Druga z zaprezentowanych metod w Finkelstein-Landau i Morin (1999) spro-
wadza si¦ do rozró»nienia, a nast¦pnie zªo»enia wyników dwóch metod eks-
trakcji relacji: metody z nadzorem oraz metod bez nadzoru.
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Analiza skupie« Caraballo
Referencje: Caraballo (1999, 2001)
Cel: uporz¡dkowanie terminów w skupienia
�rodek: analiza skupie«, wzorce Hearsta
Wykorzystuje: Pereira i in. (1993);

Rilo� i Shepherd (1997);
Roark i Charniak (1998); Hearst (1992)

Rozszerzone w: Cimiano i Staab (2005)
Warstwa: relacje taksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: r¦czna: precyzja

Metody bez nadzoru to gªównie podej±cia statystyczne oparte na infor-
macji lingwistycznej rozszerzone o identy�kacj¦ wieloczªonowych terminów
(Daille, 1996; Smadja, 1993). Metody z nadzorem to gªównie prace Hearst
(1992, 1998) oraz jego nast¦pców (np. Charniak i Berland (1999)).

Finkelstein-Landau i Morin (1999) stawiaj¡ hipotez¦, »e obie te grupy
metod s¡ komplementarne. Wery�kacji dokonuj¡ na podstawie obserwacji
wyników obu metod przeprowadzonych w dziedzinie fuzji oraz w dziedzinie
przedmiotów produkcji.

Metody z nadzorem, takie jak metoda Hearsta, cechuj¡ si¦ du»¡ precy-
zj¡ ze wzgl¦du na specy�k¦ wzorców, które tworzone s¡ na podstawie em-
pirycznych obserwacji. Niestety z tego samego powodu cechuj¡ si¦ niskim
zwrotem � wiele potencjalnie relewantnych informacji nie jest odzyskana.
Metody bez nadzoru zachowuj¡ si¦ dokªadnie odwrotnie. Charakteryzuj¡ si¦
wysokim zwrotem odpowiedzi. Niestety cierpi na tym precyzja. Wa»n¡ cech¡
metod bez nadzoru jest równie» mo»liwo±¢ oszacowania siªy relacji wyra»o-
nej na przykªad przez stosunek wyst¦powalno±ci terminu w zwi¡zku i bez
zwi¡zku z innym terminem.

Na podstawie dwóch analizowanych dziedzin dowiedziono hipotezy, »e me-
tody bez nadzoru oraz z nadzorem s¡ komplementarne. Ich jednoczesne u»y-
cie zwi¦ksza zarówno precyzj¦ jak i zwrot uzyskanych wyników.

2.2.25 Analiza skupie« w ekstrakcji relacji taksonomicz-
nych

Metoda przedstawiona w Caraballo (1999, 2001) sªu»y do automatycznego
klasy�kowania terminów w nazwane zbiory. Klasy�kacja przebiega metod¡
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analizy skupie«, natomiast nazywanie skupie« � metod¡ opart¡ na wzorcach
leksykalno-syntaktycznych Hearst (1992).

Zanim metoda rozpocznie swoje dziaªanie nale»y w miar¦ prostym i sku-
tecznym sposobem zebra¢ kolekcj¦ terminów. W tym celu skorzystano z prac
Rilo� i Shepherd (1997); Roark i Charniak (1998). Z korpusu dokonano eks-
trakcji terminologii wchodz¡cych w skªad dwóch relacji:

NP, NP, . . . and NP (np. serwery, drukarki i ±wiatªowody),
NP, NP (np. serwer IBM Blade, rozwi¡zanie klasy enterprise).

Dodatkow¡ motywacj¡ dla wykorzystania wªa±nie tych wzorców jest fakt,
»e uzyskane w ten sposób terminy s¡ ze sob¡ powi¡zane (Rilo� i Shepherd,
1997; Roark i Charniak, 1998). W ten sposób mo»na uzyska¢ kolekcj¦ termi-
nów, która jest bardziej podatna na strukturyzacj¦ w taksonomi¦.

Pierwszym etapem metody jest pogrupowanie zbioru wszystkich ziden-
ty�kowanych na podstawie powy»szych wzorców terminów w nienazwane
skupienia. W tym celu, wykorzystuje si¦ metod¦ bottom-up, tj. rozpoczyna
analiz¦ od liczby skupie« równej liczbie terminów, wszystkich jednoelemen-
towych. Pereira i in. (1993) stosuj¡ dokªadnie odwrotne podej±cie, tj. top-
down). Dla ka»dego terminu konstruowany jest wektor skªadaj¡cy si¦ z liczb
okre±laj¡cych, ile razy wyst¡piª on z ka»dym innym terminem w powy»-
szych wzorcach. Dla tak skonstruowanych wektorów mo»na wyliczy¢ miar¦
podobie«stwa opart¡ na cosinusie k¡ta pomi¦dzy dwoma wektorami zgodnie
z równaniem:

cos(v, w) =
v ∗ w
|v| ∗ |w|

. (2.20)

Dla mierzenia odlegªo±ci pomi¦dzy skupieniami wykorzystano prost¡ me-
tod¦ ±redniej miary cosinusa pomi¦dzy wszystkimi kombinacjami elementów
obydwu skupie«, tj:

sim(a, b) =
∑
v,w cos(v, w)

size(A) ∗ size(b)
. (2.21)

W przypadku zª¡czenia dwóch skupie« A i B w jedno skupienie C, miar¦
podobie«stwa skupienia C z dowolnym innym skupieniem i wyliczy¢ mo»na
opieraj¡c si¦ na:

sim(C, i) =
sim(A, i) ∗ size(A) + sim(B, i) ∗ size(B)

size(A) + size(B)
. (2.22)

Analiza skupie« ko«czy si¦ w momencie, gdy powstanie jedno du»e sku-
pienie.

Drugi etap metody polega na nazwaniu nienazwanych skupie«. W tym
celu na podstawie wzorców leksykalno-syntaktycznych opisanych w Hearst
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Wzorce Kietz i in. (2000)
Referencje: Kietz i in. (2000)
Cel: ekstrakcja relacji hiperonimicznych
�rodek: zmody�kowany wzorzec Hearsta
Wykorzystuje: Hearst (1998)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: GermaNet (Hamp i Feldweg, 1997),

sªownik Swiss Life
Powi¡zane narz¦dzia: On-To-Knowledge (Fensel i in., 2000)
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

(1992), w szczególno±ci wzorca 3. (równanie 2.16) i 4. (równanie 2.17) (NP,
NP, and other NPs), dokonywana jest konstrukcja wektora dla ka»dego jed-
noelementowego skupienia. Wektor ten skªada si¦ z elementu 1, je±li dany ter-
min zostaª zgodnie ze wzorcem sklasy�kowany jako hipernim lub 0 je±li nie.
Nast¦pnie dla ka»dej gaª¦zi drzewa konstruowany jest wektor b¦d¡cy sum¡
wektorów jego dzieci. Dla ka»dego skupienia mo»na w ten sposób wyznaczy¢
termin (lub terminy gdy istnieje jednakowa liczba przy ró»nych elementach
wektora), który najcz¦±ciej wyst¦puje w relacji hiperonimicznej. Nazwa tak
wyznaczonego terminu staje si¦ nazw¡ skupienia.

Niestety, przedstawiona metoda powoduje w praktyce wiele problemów.
Metoda tworzy drzewo binarne � bezpo±rednio poª¡czy¢ mo»na tylko dwa
skupienia. W bardzo wielu przypadkach powoduje to niepotrzebne wydªu»e-
nie drzewa. Na przykªad, gdy analizowana jest lista wszystkich krajów, mo»na
sobie wyobrazi¢ struktur¦ ze skupieniami: kraje europejskie, kraje azjatyckie,
etc. W praktyce jednak najlepsza jest w tym przypadku struktura dwupo-
ziomowa z poj¦ciem hipernimicznym kraj.

W celu zlikwidowania niektórych problemów zwi¡zanych z nadmiarowo-
±ci¡ gaª¦zi po±rednich, zastosowano kompresj¦ drzewa. Je±li istniej¡ proble-
my w rozwi¡zaniu hiperonimia dla wewn¦trznej gaª¦zi drzewa, to jest ona
usuwana, natomiast wszystkie jej dzieci s¡ doª¡czane do rodzica usuwanego
skupienia.

Przedstawiona metoda jest znacz¡cym osi¡gni¦ciem. Jako pierwsza me-
toda niewykorzystuj¡ca zewn¦trznych leksykonów pozwoliªa uzyska¢ wyniki
lepsze ni» uzyskiwane przy wykorzystaniu ontologii WordNet.
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Miary CSM
Referencje: Yamamoto i in. (2005)
Cel: ekstrakcja relacji taksonomicznych
�rodek: miary CSM
Wykorzystuje: Hearst (1998); Sawaki i in. (1997);

Kanzaki i in. (2004)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: zgodno±¢ poziomu hierarchii ze sªownikiem

2.2.26 Wzorce Swiss Life

Wzorce opisane w Kietz i in. (2000) s¡ cz¦±ci¡ ±rodowiska On-To-Knowledge
(Fensel i in., 2000). Oparte s¡ na wzorcach Hearsta (Hearst, 1992).

Dla konkretnego sªownika �rmy ubezpieczeniowej Swiss Life opracowany
zostaª wzorzec postaci:

lexicon entry : (NP1, NP2, NPi, and/orNPn)
forall NPi, 1 ¬ i ¬ n hypernym(NPi, lexiconentry)
Result: hypernym(�electronic service�, �A.D.T.�)

Wzorzec ten umo»liwia wi¦ksz¡ efektywno±¢ ekstrakcji relacji hiperoni-
micznych ze sªownika organizacji Swiss Life. Oczywi±cie metoda ta jest moc-
no ograniczona z tytuªu dostosowania jej do konkretnego ¹ródªa.

2.2.27 Miary CSM

W celu ekstrakcji relacji taksonomicznych Yamamoto i in. (2005) zastosowa-
li miary CSM (ang. complementary similarity measures) (Yamamoto i in.,
2005), znane z rozpoznawania obrazów (Sawaki i in., 1997), wcze±niej wyko-
rzystane do ekstrakcji relacji nazwanych (Kanzaki i in., 2004).

Miara CSM jest kombinacj¡ wektorów cech kontekstu wyst¦powania ana-
lizowanych wyrazów i istniej¡ jej dwa warianty: CSM stworzona dla rozpo-
znawania binarnych obrazów (CSMb) oraz dla obrazów w odcieniach szaro±ci
(CSMg).

Po zastosowaniu prostego �ltru lingwistycznego dla ka»dej pary terminów
liczona jest miara podobie«stwa CSM. Nast¦pnie, dla posortowanych wyni-
ków, tworzone jest drzewo hierarchii wedªug zale»no±ci pomi¦dzy terminami
(warto±¢ miary CSM, aktualny stan hierarchi oraz wyst¦powalno±¢ terminów
w drzewie).
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Ekstrakcja relacji meronimicznych Charniak
Referencje: Charniak i Berland (1999)
Cel: ekstrakcja relacji meronimicznych
�rodek: wzorce lingwistyczne (powierzchni)
Wykorzystuje: Hearst (1992)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: WordNet
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna � grupa ekspertów, oparta na precyzji

Uzyskane wyniki pokazuj¡, »e miara CSMb lepiej ekstrahuje drzewa o ni»-
szym poziomie gª¦boko±ci, natomiast miara CSMg lepiej sprawdza si¦ przy
wy»szych poziomach gª¦boko±ci drzewa.

Metoda zostaªa poddana ewaluacji poprzez porównanie ze sªownikiem
EDR.

2.2.28 Relacje meronimiczne Charniak

Hearst w swoich badaniach nad wzorcami ekstrakcji relacji taksonomicznych
(Hearst, 1992) próbowaª zastosowa¢ wzorce ogólne do innych typów relacji
nietaksonomicznych. Niestety, jak sam przyznaª, nie udaªo mu si¦ osi¡gn¡¢
sensownych wyników.

Jedn¡ z udanych prób wykorzystuj¡c¡ pomysªy Hearsta jest metoda opi-
sana w Charniak i Berland (1999). Zaprezentowane podej±cie umo»liwia eks-
trakcj¦ relacji meronimicznych (caªo±¢-cz¦±¢, part-of ). Na podstawie obser-
wacji zda« j¦zyka angielskiego opracowali oni zbiór reguª z powodzeniem za-
stosowany do ekstrakcji relacji meronimicznych dla j¦zyka angielskiego. Zbiór
ten skªada si¦ z pi¦ciu wzorców.

A. whole NN[-PL]'s POS part NN[-PL]
. . . building's basement. . .
B. part NN[-PL] of PREP {the/a} DET mods [JJ/NN]* whole
NN
. . . basement of a building. . .
C. part NN in PREP {the/a} DET modes [JJ/NN]* whole NN
. . . basement in a building. . .
D. parts NN-PL of PREP wholes NN-PL
. . . basements of buildings. . .
E. parts NN-PL in PREP wholes NN-PL
. . . basements in buildings. . .
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Analiza skupie« z wykorzystaniem podpisu tematu
Referencje: Agirre i in. (2000)
Cel: analiza skupie« znacze« terminów
�rodek: analiza skupie« na podstawie

topic signatures
Wykorzystuje: Lin i Hovy (2000); Hovy i Lin (1999)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: WordNet
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

Najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu pierwszych trzech wzorców.
Metoda ekstrakcji wzorców meronimicznych ma jednak dwie podstawowe

wady. Po pierwsze, niestety nie daje sobie rady w nadmiarowo±ci¡ dokumen-
tów w korpusie. Je±li jeden dokument pojawia si¦ dwa razy, to wyniki s¡ zde-
formowane. Po drugie, relacja meronimiczna jest relacj¡ bardzo subiektywn¡.
Na przykªad odpowied¹ na pytanie, czy wiedza jest cz¦±ci¡ przedsi¦biorstwa
czy odwrotnie, zale»e¢ b¦dzie od kontekstu i do±wiadcze« eksperta. Dlatego
autorzy spotkali si¦ z problemami w ewaluacji mechanizmu.

2.2.29 Analiza skupie« z wykorzystaniem podpisu te-
matu

Metoda opisywana w Agirre i in. (2000) oraz w sekcji 2.2.15 ma na celu roz-
szerzanie listy poj¦¢ terminami wyst¦puj¡cymi w tek±cie razem z poj¦ciem.
Metoda zostaªa wykorzystana do ekstrakcji poj¦¢, ale nie tylko. Poj¦cia wraz
z rozszerzon¡ list¡ terminów zostaªy równie» wykorzystane na drodze analizy
skupie« do ekstrakcji relacji nietaksonomicznych.

Analiz¦ skupie« mo»na oczywi±cie zastosowa¢ do synsetów w ontologii
WordNet. Autorzy jednak zdecydowali si¦ na zmierzenie podobie«stwa zna-
cze« wyrazów do danego synsetu. Zastosowanie binarnego algorytmu hierar-
chicznego pozwoliªo na stwierdzenie, które ze znacze« analizowanego synsetu
mo»na pomin¡¢ dla uproszczenia np. procesu wyszukiwania informacji. Nie-
jako na marginesie pokazali jednak, w jaki sposób wykrywa¢ relacje nietak-
sonomiczne analizowanych znacze« wyrazów, czyli ró»nych poj¦¢.
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Wzorce UNO
Referencje: Iwanska i in. (2000)
Cel: ekstrakcja relacji
�rodek: zastosowanie pªytkich metod (Hearst)
Wykorzystuje: Iwanska (2000); Hearst (1998)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: r¦czna: precyzja

2.2.30 Wzorce UNO

Iwanska i in. (2000) prezentuj¡ metod¦, która zawiera poª¡czenie pªytkiej
oraz gª¦bokiej metody ekstrakcji informacji z tekstu. Pªytka metoda polega
na zastosowaniu wzorców Hearsta (Hearst, 1998) do analizy niskoprzetwo-
rzonego tekstu (bez rozbudowanej informacji lingwistycznej, np. w postaci
zale»no±ci relacyjnych). Gª¦boka metoda to reprezentacja powstaªych poj¦¢
i relacji w postaci rozbudowanego modelu lingwistycznego UNO (Iwanska,
2000).

Na podstawie metody Hearsta zidenty�kowano zestaw o±miu powtarza-
j¡cych si¦ w korpusie wzorców:

1. X and not Y charakteryzuj¡cy powi¡zane typy.

2. X if not Y charakteryzuj¡cy stopniowalno±¢ typów.

3. not only X but Y charakteryzuj¡cy stopniowalno±¢ typów.

4. X indeed Y charakteryzuj¡cy stopniowalno±¢ typów.

5. X, which BE Y charakteryzuj¡cy de�nicj¦.

6. X, or Y, charakteryzuj¡cy de�nicj¦.

7. X such as Y,. . . , Z charakteryzuj¡cy de�nicj¦.

8. X rather than Y charakteryzuj¡cy powi¡zane typy.

Nast¦pnie z korpusu skªadaj¡cego si¦ z dokumentów z magazynu Time
oszacowano liczb¦ wyst¡pie« ka»dego ze wzorców oraz liczb¦ wyst¡pie« zgod-
nie z klasy�kacj¡ powy»ej. W rezultacie za najbardziej obiecuj¡ce uznano dwa
ostatnie wzorce.
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Odkrywanie relacji poj¦ciowych w TextToOnto
Referencje: Maedche i Staab (2000b,a)
Cel: ekstrakcja relacji nietaksonomicznych
�rodek: heurystyki lingwistyczne
Wykorzystuje: Srikant i Agrawal (1995);

Neumann i in. (1997);
Maedche i Staab (2000c)

Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: On-To-Knowledge, TextToOnto,

(Fensel i in., 2000);
(Maedche i Staab, 2000c)

Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

Dla wzorców 7. i 8. przeprowadzono dalsze analizy. Polegaªy one na prze-
tworzeniu tekstu przez parser wªasnej produkcji, oszacowaniu listy wyra-
zów, które s¡ charakterystyczne dla ka»dego wzorca i de�niuj¡ zakres poj¦¢.
Na przykªad poj¦cie X ze wzorca 7. przewa»nie jest oddzielone od poprzed-
niego tekstu znakiem interpunkcyjnym.

Ewaluacja obu wzorców opieraªa si¦ na precyzji. Dla wzorca 7. wyno-
siªa 64% natomiast dla wzorca 8. byªa du»o gorsza. Ten ostatni wyst¦puje
w tek±cie du»o cz¦±ciej i nie zawsze opisuje relacj¦ powi¡zania.

Rzekoma unikatowo±¢ metody polega na tym, »e model UNO zyskuje
dodatkow¡ metod¦ gromadzenia danych.

2.2.31 Odkrywanie relacji poj¦ciowych w TextToOnto

Podej±cie opisane w Maedche i Staab (2000b,a) opiera si¦ na dwóch zasadni-
czych �larach.

Po pierwsze jest to system ekstrakcji informacji z tekstów w j¦zyku nie-
mieckim� SMES (Saarbrucken Message Extraction System) (Neumann i in.,
1997). Wykorzystanie SMES umo»liwia zastosowania standardowych mecha-
nizmów przetwarzania tekstu naturalnego, czyli: tokenizera, analizy leksykal-
nej oraz mechanizmów ª¡cz¡cych wspóªwyst¦powalne terminy. Analiza leksy-
kalna obejmuje w tym przypadku analiz¦ morfologiczn¡, rozpoznanie bytów
nazwanych, ekstrakcj¦ informacji specy�cznych dla dziedziny oraz analiz¦
cz¦±ci mowy. SMES zawiera równie» mechanizmy pozwalaj¡ce na wskazanie
par terminów, które podczas analizy j¦zykowej wykazuj¡ zale»no±ci. SMES
zawiera zbiór reguª oraz algorytmy lingwistyczne (nazywane heurystykami),
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które umo»liwiaj¡ ju» na etapie analizy lingwistycznej rozpoznanie terminów,
które ze sob¡ wspóªwyst¦puj¡. Niestety, sama analiza lingwistyczna wykazuje
sªabe wyniki w ekstrakcji relacji zale»no±ci.

Metoda proponuje zastosowanie dodatkowych heurystyk, mianowicie:

• Heurystyka NP-PP, która ª¡czy wszystkie wyra»enia przyimkowe z od-
powiednimi rzeczownikami.

• Heurystyka zdania, która ª¡czy wszystkie terminy w danych zdaniu
ze sob¡, je±li »adna inna reguªa nie zadziaªa.

• Heurystyka tytuªu, która ª¡czy z tytuªem dokumentu wszystkie w nim
wyst¦puj¡ce terminy.

Heurystyka NP-PP sprawdza si¦ w znacznej liczbie przypadków, zwªasz-
cza dla testowanych korpusów z dziedziny turystyki. Heurystyka tytuªu wyni-
ka z ukªadu dokumentów, którymi posªugiwano si¦ i jest wysoce specy�czna
dla aplikacji.

Maedche i Staab (2000b,a) uzyskali popraw¦ rezultatów, ale badania ich
opieraªy si¦ na jednej dziedzinie oraz na dokumentach póªustrukturyzowa-
nych, co dyskwali�kuje metod¦ w szerszej aplikacji oraz dokumentach nie-
ustrukturyzowanych.

Na bazie procesów skojarzonych z systemem SMES dziaªa drugi �lar opi-
sywanej metody � algorytm ucz¡cy. Algorytm oparty zostaª na mechanizmie
odkrywania uogólnionych reguª asocjacyjnych (Srikant i Agrawal, 1995). Me-
chanizm posªuguje si¦ miarami wsparcia oraz ufno±ci do wyznaczania rele-
wantnych relacji. Relacja klasy�kowana jest jako relewantna je±li obie miary
przekraczaj¡ próg zde�niowany przez eksperta.

Metoda byªa ewaluowana na korpusie 2234 dokumentów HTML z u»yciem
miar precyzji i zwrotu.

2.2.32 Odkrywanie relacji pionowej

Odkrywanie relacji pionowej (wertykalnej) jest bardzo prost¡ metod¡ opart¡
na zaªo»eniu, »e je»eli dane s¡ dwa poj¦cia i nazwa jednego zawiera si¦ w na-
zwie drugiego, to mi¦dzy nimi zachodzi relacja taksonomiczna. Na przykªad
spóªka i spóªka kapitaªowa to relacja hiponimiczna.

Metoda jest wykorzystywana praktycznie we wszystkich systemach umo»-
liwiaj¡cych ekstrakcj¦ relacji taksonomicznych, najcz¦±ciej jako metoda po-
mocnicza.
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Odkrywanie relacji pionowej
Referencje: Velardi i in. (2001a)
Cel: ekstrakcja relacji taksonomicznych

wyrazów podobnych syntaktycznie
�rodek: zawieranie si¦ nazw, analiza syntaktyczna
Wykorzystuje: Morin i Jacquemin (1999); Vossen (2001)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: WordNet
Powi¡zane narz¦dzia: OntoLearn
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: miara F

Klasy�kacja poj¦¢ w ontologii WordNet
Referencje: Alfonseca i Manandhar (2002c,b)
Cel: klasy�kacja w oparciu o podej±cie

top-down oraz podobie«stwo semantyczne
�rodek: zawieranie si¦ nazw, analiza syntaktyczna
Wykorzystuje: Fellbaum (1998);

Rajman i Bonnet (1992)
Rozszerzone w: Alfonseca i Manandhar (2002b)
Warstwa: relacje taksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: WordNet (Fellbaum, 1998)
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot
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Rysunek 2.3: Przykªad dwuetapowego algorytmu klasy�kacji poj¦¢ wedªug
Alfonseca i Manandhar (2002c)

2.2.33 Klasy�kacja poj¦¢ w ontologii WordNet

Celem metody opisanej w Alfonseca i Manandhar (2002c) jest poprawna kla-
sy�kacja nieznanych poj¦¢ w ramach relacji taksonomicznych wyst¦puj¡cych
w ontologii WordNet.

Metoda stosuje podej±cie odgórne (ang. top-down), czyli analiz¦ rozpo-
czyna od najwy»ej poªo»onego poj¦cia w ontologii WordNet, a nast¦pnie re-
kurencyjnie analizuje ni»sze poziomy drzewa. W ka»dym punkcie decyzyjnym
metoda wylicza podobie«stwo semantyczne analizowanego poj¦cia w ontolo-
gii WordNet oraz nieznanego poj¦cia b¦d¡cego przedmiotem klasy�kacji.

Istot¡ algorytmu jest liczenie odlegªo±ci semantycznej. Opiera si¦ ona
na prostej zasadzie, »e poj¦cia wyst¦puj¡ce w podobnym kontek±cie, cechuj¡
si¦ wysok¡ korelacj¡ poj¦ciow¡ (Rajman i Bonnet, 1992).

Dla przykªadu poj¦cie orc, jako nieznane w ontologii WordNet, mo»e zo-
sta¢ sklasy�kowane, zgodnie z dwoma krokami algorytmu przedstawionego
na rysunku 2.3, jako hiponim human.

W pierwszym kroku najwi¦ksz¡ warto±¢ podobie«stwa semantycznego
wykazaªo poj¦cie being, w przypadku drugiego kroku wybrany zostaª syn-
set human.
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Klasy�kacja poj¦¢ oraz metoda Hearsta
Referencje: Alfonseca i Manandhar (2002b)
Cel: ekstrakcja relacji taksonomicznych
�rodek: poª¡czenie klasy�kacji poj¦¢

oraz wzorców Hearsta
Wykorzystuje: Hearst (1998);

Alfonseca i Manandhar (2002c)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: WordNet (Fellbaum, 1998)
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna, miary:

dokªadno±¢ odwzorowania nieznanych
poj¦¢ w WordNet,
procent dobrych wyborów,
±rednia pozycja, któr¡ zajmowaª poprawny,
synset na ka»dym poziomie analizy,
dokªadno±¢ uczenia.

2.2.34 Poª¡czenie klasy�kacji poj¦¢ oraz metody Hear-
sta

Metoda poª¡czenia klasy�kacji poj¦¢ oraz metody Hearsta (Alfonseca i Ma-
nandhar, 2002b) wykorzystuje poª¡czenie dwóch metod:

• metody wzorców Hearsta (Hearst, 1998) (por. sekcj¦ 2.2.22 na stronie
61) oraz

• metody klasy�kacji poj¦¢ opracowanej przez tych samych autorów (Al-
fonseca i Manandhar, 2002c) (por. sekcj¦ 2.2.33 na stronie 75).

Kluczow¡ rol¦ w przypadku obu metod peªni ontologia WordNet. W me-
todzie wzorców WordNet jest ¹ródªem par hiperonimów, których wzorców
nast¦pnie wyszukuje si¦ w tek±cie. W metodzie klasy�kacji natomiast, Word-
Net sªu»y do analizy pozycji nieznanego poj¦cia w taksonomii.

Poª¡czenie obu metod polega na zastosowaniu klasy�kacji poj¦¢ do mo-
mentu, w którym wyznaczane s¡ miary podobie«stwa semantycznego kandy-
data oraz poj¦cia i jego hiponimów. Je»eli pomi¦dzy poj¦ciem a którymkol-
wiek z jego hiponimów zachodzi relacja okre±lona wykrytym wzorcem Hear-
sta, miara podobie«stwa mody�kowana jest o z góry ustalon¡ warto±¢. War-
to±¢ ta w testach ustalana byªa na 10 i malaªa o poªow¦ z ka»dym kolejnym
poziomem drzewa taksonomicznego.
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Tworzenie drzewa poj¦ciowego dziedziny
Referencje: Missiko� i in. (2002)
Cel: tworzenie taksonomii poj¦¢
�rodek: analiza relacji pomi¦dzy znaczeniami

ontologii WordNet
Wykorzystuje: Velardi i in. (2001a,b)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: WordNet (Fellbaum, 1998),

ontologia wst¦pna
Powi¡zane narz¦dzia: OntoLearn
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

Alfonseca i Manandhar (2002b) uzyskuj¡ w ten sposób znacznie lepsze
wyniki, poniewa» do klasy�kacji poj¦¢, która nie zawsze daje dobre wyni-
ki, doª¡czaj¡ analiz¦ wzorców. Natomiast sama analiza wzorców cechuje si¦
wysok¡ precyzj¡, ale ni»szym zwrotem.

2.2.35 Tworzenie drzewa poj¦ciowego dziedziny

Metoda tworzenia drzewa poj¦ciowego dziedziny opisana w Missiko� i in.
(2002) opiera si¦ na tych samych zaªo»eniach, o którym mowa byªa w sekcji
2.2.21.

W odró»nieniu jednak do referowanej metody, tworzenie drzewa poj¦cio-
wego polega na ª¡czeniu poj¦¢ w drzewa taksonomiczne, czyli metoda dotyczy
fazy ekstrakcji relacji taksonomicznych. Ekstrakcja polega na wykorzystaniu
opracowanych wzorców, do tworzenia których wykorzystywane s¡:

• relacje hiperonimiczne oraz hiponimiczne,

• relacje pertonimiczne,

• relacje podobie«stwa oraz synonimiczne.

Na podstawie wykrytych zale»no±ci pomi¦dzy poj¦ciami tworzone s¡ nie-
peªne drzewa poj¦¢, w których kraw¦dzie oznaczaj¡ relacje hipertoniczne i hi-
ponimiczne.
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Uczenie taksonomii przy u»yciu szczegóªowo±ci i podobie«stwa terminów
Referencje: Ryu i Choi (2006)
Cel: uczenie taksonomii
�rodek: miary szczegóªowo±ci

i podobie«stwa terminów
Wykorzystuje: Ryu i Choi (2005)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: precyzja, zwrot

2.2.36 Szczegóªowo±¢ oraz podobie«stwo terminów

Metoda przedstawiona przez Ryu i Choi (2006) sªu»y do konstrukcji takso-
nomii z wykorzystaniem miar szczegóªowo±ci oraz podobie«stwa terminów
(ang. terms speci�ty and similarity).

Autorzy wyszli z zaªo»enia, »e maj¡c dwa terminy t1 6= t2 prawdopodo-
bie«stwo tego, »e termin t1 jest generalizacj¡ terminu t2, jest tym wi¦ksze,
im terminy te s¡ do siebie bardziej podobne (miara podobie«stwa) oraz t2
jest bardziej szczegóªowe od t1 (miara szczegóªowo±ci lub specy�czno±ci).
Zastosowana miara szczegóªowo±ci oparta jest na stopniu zawierania wspóª-
wyst¦puj¡cych terminów, natomiast miara podobie«stwa na statystycznym
wyró»nieniu dziedzinowym.

Ewaluacja metody zostaªa przeprowadzona dla ró»nych cz¦±ci mowy. Mia-
ry precyzji i zwrotu ksztaªtowaªy si¦ w przedziaªach odpowiednio 66-79% oraz
60-90%.

2.2.37 Wzorce syntaktyczne dla j¦zyka niemieckiego

Metoda ekstrakcji relacji z j¦zyka niemieckiego (Xu i in., 2002) oparta jest
na systemie przetwarzania j¦zyka niemieckiego SPPC (Shallow Processing
Production Center) (Piskorski i Neumann, 2000) oraz ontologii GermaNet
(Hamp i Feldweg, 1997). Metoda jest cz¦±ci¡ systemu obejmuj¡cego fazy
ekstrakcji terminologii, synonimów, poj¦¢ oraz relacji taksonomicznych (Xu
i in., 2002).

W odró»nieniu od pracy Hearsta (Hearst, 1998), która wymaga na wst¦-
pie podania wzorców syntaktycznych, przedstawiona metoda nie wymaga ich
de�nicji a priori. Zamiast tego, korzysta z semantycznych relacji obecnych
w ontologii GermaNet. Nale»¡ do nich relacje synonimiczne, hiponimiczne
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Wzorce syntaktyczne dla j. niemieckiego
Referencje: Xu i in. (2002)
Cel: ekstrakcja wzorców oraz relacji

taksonomicznych i nietaksonomicznych
�rodek: konstrukcja i zastosowanie

wzorców syntaktycznych
Wykorzystuje: Piskorski i Neumann (2000); Hearst (1998);

Finkelstein-Landau i Morin (1999)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne i nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: GermaNet (Hamp i Feldweg, 1997)
Powi¡zane narz¦dzia: SPPC (Piskorski i Neumann, 2000)
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

Ekstrakcja relacji meronimicznych Poesio
Referencje: Poesio i in. (2002)
Cel: automatyczne tworzenie leksykonu
�rodek: wzorce syntaktyczne
Wykorzystuje: Vieira i Poesio (2000); Mikheev i in. (1999);

Hearst (1998)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

oraz meronimiczne. Poj¦cia powi¡zane tymi relacjami odnajdywane s¡ w tek-
±cie, a nast¦pnie identy�kowane s¡ wzorce, w których poj¦cia te wyst¦puj¡.
Po zastosowaniu algorytmu klasy�kacyjnego opisanego w Finkelstein-Landau
i Morin (1999) wzorce dzielone s¡ na specy�czne dla dziedziny oraz ogólne.

2.2.38 Relacje meronimiczne Poesio

Metoda opisana w Poesio i in. (2002) jest zbiorem bada« prowadzonych m.in.
w Vieira i Poesio (2000) w celu automatycznej konstrukcji leksykonów. Mo-
tywacj¡ s¡ znane wady ontologii WordNet, przede wszystkim jej nadmierne
rozró»nianie znacze« oraz brak ukontekstowienia.
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Rozwi¡zywanie nawi¡za« przy u»yciu ¹ródeª zewn¦trznych
Referencje: Markert i in. (2003)
Cel: rozwi¡zywanie nawi¡za«
�rodek: identy�kacja siªy wyra»e« nawi¡za«

przy pomocy zapyta« do sieci Internet
Wykorzystuje: Hearst (1998); Cunningham i in. (2002)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne i nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: GATE
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

Ekstrakcja relacji meronimicznych powstaªa na podstawie prac Hearsta
(Hearst, 1998), parsera CASS3 oraz korpusu BNC (British National Corpus).
Na podstawie obserwacji Poesio i in. (2002) zde�niowali zestaw nast¦puj¡cych
wzorców do ekstrakcji relacji meronimicznych:

• the NP of NP,

• NP of NP,

• NP's NP,

• NP N.

Metoda nie wykorzystuje ontologii WordNet lub pochodnych. W zamian,
podczas ewaluacji wykorzystuje miar¦ Mutual Information dla poprawnej
identy�kacji najbardziej powi¡zanych semantycznie terminów.

2.2.39 Rozwi¡zywanie nawi¡za« przy u»yciu ¹ródeª ze-
wn¦trznych

Wi¦kszo±¢ rozwi¡za« do ekstrakcji relacji wykorzystuje r¦cznie zde�niowane
zasoby leksykalne, najcz¦±ciej w postaci ontologii WordNet. Pomijaj¡c sam
fakt, »e WordNet ma swoje wady, nie zawsze mo»liwe jest jego wykorzystanie.
Dla znakomitej wi¦kszo±ci j¦zyków naturalnych zasoby takie jak WordNet nie
s¡ dost¦pne. J¦zyk polski jest tego doskonaªym przykªadem.

Metoda przedstawiona w Markert i in. (2003) wykorzystuje w ekstrak-
cji relacji rozwi¡zywanie nawi¡za« (ang. anaphora resolution). Nowatorskim
rozwi¡zaniem jest wykorzystanie dokumentów z sieci Internet dla mierzenia

3http://complingone.georgetown.edu/~linguist/parser.html
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prawdopodobie«stwa potencjalnych kandydatów na terminy powi¡zane rela-
cjami.

W analizowanych przypadkach obie cz¦±ci wyra»enia nawi¡zania (samo
nawi¡zanie, jak i gªowa wyra»enia) nie s¡ explicite poª¡czone w analizowa-
nym tek±cie. Nie mo»na wi¦c przy pomocy prostej informacji lingwistycznej
(w postaci anotacji lub zale»no±ci relacyjnych) dokona¢ ekstrakcji relacji.
Istnieje natomiast silna semantyczna relacja pomi¦dzy terminami w rozpa-
trywanym modelu dziedziny. Oznacza to, »e relacja ta jest obecna explicite
w innych dokumentach z tej samej dziedziny.

Proces ekstrakcji relacji przebiega w czterech fazach:

1. Gromadzenie i przygotowanie danych. Dokumenty z korpusu s¡ kolejno
analizowane pod k¡tem ekstrakcji nawi¡za«. Identy�kowane s¡ poten-
cjalne wyra»enia nawi¡zania (nawi¡zanie oraz poprzednik). Identy�ko-
wane s¡ byty nazwane. Dokonywana jest lematyzacja. Dla celów eks-
perymentów wykorzystano system GATE (Cunningham i in., 2002).

2. Wybór relacji leksykalnej. Na podstawie typu nawi¡zania wybierana
jest relacja leksykalna, która najcz¦±ciej wyst¦puje z danym typem.

3. Wybór wzorca leksykalno-syntaktycznego, który odpowiada analizowa-
nej relacji leksykalnej.

4. Ekstrakcja potencjalnych wyra»e« nawi¡zania. Dla ka»dego rozpozna-
nego nawi¡zania identy�kowani s¡ potencjalni poprzednicy. Wynikiem
tej fazy jest zbiór potencjalnych wyra»e« nawi¡zania.

5. Mierzenie relewancji kandydatów z wykorzystaniem sieci Internet. Dla
ka»dego elementu zidenty�kowanego zbioru wyra»e« odniesienia kon-
struowane jest zapytanie z wykorzystaniem Google API. Ze zbioru kan-
dydatów odnosz¡cych si¦ do jednego nawi¡zania wybierany jest ten,
który posiada najwi¦cej tra�e«.

2.2.40 Ekstrakcja relacji z pyta«

Prosta, lecz zadziwiniaj¡co efektywna metoda przedstawiona zostaªa w Sund-
blad (2003). Autor podszedª do problemu maªej precyzji uzyskiwanych rezul-
tatów poprzez analiz¦ ¹ródªa � korpusu, z którego proces uczenia ontologii
nast¦puje. Zamiast dowolnego korpusu dokumentów, który przewa»nie cha-
rakteryzuje si¦ niskim stopniem strukturyzacji, zastosowano korpus skªadaj¡-
cy si¦ wyª¡cznie z pyta«. Pytania charakteryzuj¡ si¦ do±¢ wysokim stopniem
strukturalizacji.
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Ekstrakcja relacji z pyta«
Referencje: Sundblad (2003)
Cel: ekstrakcja relacji z u»yciem korpusu pyta«
�rodek: wzorce syntaktyczno-leksykalne dla pyta«
Wykorzystuje: Hearst (1998)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje taksonomiczne i nietaksonomiczne
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: r¦czna: precyzja i zwrot

Dla korpusu zostaªy wyznaczone wzorce leksykalno-syntaktyczne, zgodnie
z metod¡ Hearsta (Hearst, 1998). W odró»nieniu jednak od pracy Hearsta,
wzorce przedstawione przez Sundblad (2003) nie s¡ ogólnymi wzorcami, tj.
na ich podstawie nie mo»na dokona¢ ekstrakcji dowolnego terminu speªnia-
j¡cego dan¡ relacj¦. Opracowano zestaw wzorców, które mo»na zastosowa¢
do ekstrakcji relacji taksonomicznych nast¦puj¡cych klas terminów:

• Osób:

Kim jest/byª X?
Z czego X jest najbardziej sªawny?

• Lokacji:

Gdzie X jest poªo»ony?
Gdzie znajduje si¦ X?

• Skrótów i akronimów:

Co znaczy X?
Od czego skrótem/akronimem jest X?

Jedynym ogólnym zidenty�kowanym wzorcem jest:

Jakim typem/rodzajem Y jest/byª X?

Metoda ekstrakcji relacji hiponimicznych daje bardzo dobre wyniki. Pre-
cyzja jest równa lub bardzo bliska 100%.

Metoda zostaªa przetestowana równie» do jednego typu relacji nietakso-
nomicznej, tj. relacji meronimicznej. Opracowane zostaªy nast¦puj¡ce wzorce:
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Tworzenie modelu poj¦ciowego z dokumentacji
Referencje: Aussenac-Gilles i in. (2000a,b)
Cel: de�nicja ram i potrzebnych zasobów

w ramach uczenia ontologii z tekstu
�rodek: do±wiadczenia z modelowania dziedziny
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: �
Warstwa: wszystkie
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: brak

What is the X of Y? (Jakie jest Y X?)
What is the X for Y? (Jakie jest X dla Y?)
What is X's Y (Jakie jest X Y?)
How many X are in/on Y? (Ile jest X na/w Y?)

Niestety, ekstrakcja relacji meronimicznych nie daªa ju» tak doskonaªych
wyników jak ekstrakcja relacji hiponimicznych. Nie mniej jednak, zarówno
precyzja jak i zwrot wynosiªy 83,2%.

2.2.41 Tworzenie modelu poj¦ciowego z dokumentacji

Metoda przedstawiona w Aussenac-Gilles i in. (2000a) de�niuje proces kon-
strukcji modeli poj¦ciowych wykorzystywanych w modelowaniu dziedziny dla
potrzeb projektowania systemów informatycznych.

W my±l autorów, dla celów stworzenia modelu poj¦ciowego (w teorii pro-
jektowania systemów � modelu dziedzinowego) niezb¦dne jest zagwaranto-
wanie nast¦puj¡cych zasobów:

1. Zestawu wymaga« dla modelowanej aplikacji.

2. Dokumentacji technicznej.

3. Cz¦±ci istniej¡cych modeli, które mog¡ by¢ wykorzystane.

4. Wiedzy eksperckiej.

5. Narz¦dzi przetwarzania tekstu naturalnego.

Ka»dy z zasobów jest wykorzystywany inaczej, w zale»no±ci od cech obiek-
tywnych dziedziny, jak i subiektywnych analityka. Wynikiem procesu jest mo-
del poj¦ciowy. Sam proces rozwi¡zywania zasobów do modelu poj¦ciowego
podzielony jest na cztery gªówne fazy:
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Ekstrakcja nazwanych relacji binarnych Snowball
Referencje: Agichtein i Gravano (2000);

Agichtein i in. (2001)
Cel: ekstrakcja nazwanych, binarnych relacji
�rodek: analiza pªytkiej struktury tekstu
Wykorzystuje: Brin (1999)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: Snowball (Agichtein i in., 2001)
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: precyzja, zwrot

1. Tworzenie korpusu. Ekspert musi dokona¢ analizy dost¦pnych doku-
mentów i wybra¢ te, które w najlepszy sposób opisuj¡ dziedzin¦. Gªów-
n¡ rol¦ peªni¡ w tej fazie dokumenty oraz wiedza ekspercka.

2. Analiza lingwistyczna. Ekspert dokonuje wyboru najbardziej odpowied-
nich narz¦dzi oraz metod przetwarzania tekstu. Nast¦pnie dokumenty
s¡ przetwarzane w celu ekstrakcji podstawowych poj¦¢ z dziedziny.

3. Normalizacja. Po prostej analizie lingwistycznej nast¦puje faza eksplo-
racji korpusu w celu dode�niowania poj¦¢, nazwania ich oraz ekstrakcji
powi¡za« pomi¦dzy nimi. Na tym etapie nast¦puje ekstrakcja relacji
z tekstu. Faza analizy lingwistycznej oraz normalizacji mog¡ cyklicznie
nast¦powa¢ po sobie, a» do satysfakcjonuj¡cego wyniku.

4. Formalizacja. Etap odpowiedzialny za budow¦ ontologii w postaci sfor-
malizowanej, np. w postaci pliku. Faza obejmuje równie» walidacj¦ wy-
niku.

Zaprezentowana metoda nie podaje szczegóªowego opisu mechanizmów
w poszczególnych fazach. System zostaª przetestowany na dokumentach w j¦-
zyku francuskim.

2.2.42 Snowball

Snowball to nadzorowana metoda i system przeznaczony do ekstrakcji binar-
nych relacji nietaksonomicznych. System potrzebuje próby zde�niowanych
przez eksperta wzorców leksykalnych, na podstawie których dokonuje eks-
trakcji. Proces ekstrakcji wspierany jest przez ci¡gª¡ ewaluacj¦ reguª przy
u»yciu miar wsparcia.
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Ekstrakcja nazwanych relacji binarnych LEILA
Referencje: Suchanek i in. (2006b)
Cel: ekstrakcja nazwanych, binarnych relacji
�rodek: analiza gª¦bokiej struktury tekstu
Wykorzystuje: Suchanek i in. (2006a)
Rozszerzone w: Kasneci i in. (2007); Suchanek i in. (2007)
Warstwa: relacje
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: LEILA
Wykorzystanie w j. polskim: NIE
Ewaluacja: precyzja, zwrot

Celem autorów (Agichtein i Gravano, 2000) byªa klasyczna informacja
ekstrakcji tj. uzupeªnienie tabel, w których znajduje si¦ dokªadna informacja,
jakiej klasy bytów nale»y szuka¢.

Metoda jest rozwini¦ciem podej±¢ opartych na wzorcach leksykalnych He-
arsta (Hearst, 1998). Warto±ci¡ dodan¡ jest proces ci¡gªej ewaluacji reguª.

Ewaluacja metody przeprowadzona zostaªa na relacji pomi¦dzy organiza-
cj¡ i miejscem siedziby (ang. Organization-Location). Wersja metody ze zna-
kami interpunkcyjnymi na testowanej próbie osi¡ga rezultaty lepsze ni» me-
toda bazowa.

2.2.43 LEILA

LEILA to system sªu»¡cy do nadzorowanej ekstrakcji nazwanych binarnych
relacji nietaksonomicznych. System potra� dokona¢ ekstrakcji danej relacji,
któr¡ nale»y na wst¦pie zde�niowa¢ i scharakteryzowa¢, np. instanceOf lub
birthdate. Ekstrakcja jest binarna tzn. pozyskiwany jest zarówno jej podmiot,
jak i przedmiot, np. dla relacji birthdate b¦dzie to osoba oraz warto±¢ daty
urodzenia.

System wykorzystuje metod¦ opart¡ na gª¦bokiej analizie lingwistycznej,
która bada drzewo zale»no±ci w zdaniu. Algorytm metody skªada si¦ z na-
st¦puj¡cych etapów:

1. W fazie odkrywania analizowane s¡ drzewa zale»no±ci w zdaniach w kor-
pusie. Wyszukane zostaj¡ wcze±niej przygotowane pary, które s¡ tzw.
pozytywnymi przykªadami. W miejscu drzewa, w którym zostan¡ wyszu-
kane, wstawiane s¡ specjalne znaczniki tworz¡ce wzorce. S¡ one nast¦p-
nie wykorzystane do wyszukania kolejnych przykªadów, niekoniecznie
zgodnych z poprawnymi wskazaniami (tzw. negatywne przykªady).
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Ekstrakcja pami¦ciowa tzw. rote extractors

Referencje: Alfonseca i in. (2006b,a)
Cel: ekstrakcja nazwanych relacji
�rodek: ekstrakcja pami¦ciowa tzw. rote extractors

Wykorzystuje: Mann i Yarowsky (2005); Brin (1999);
Ravichandran i Hovy (2001)

Rozszerzone w: Ruiz-Casado i in. (2007)
Warstwa: relacje
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: precyzja

2. W fazie trenowania obliczane s¡ przy pomocy miar statystycznych kla-
sy�katory dla relacji. W przykªadowej implementacji zastosowano me-
tod¦ klasy�katora k-NN (k-tego najbli»szego s¡siada) oraz SVM (Su-
chanek i in., 2006a).

3. W fazie testowej analizowane s¡ po raz kolejny wszystkie drzewa w kor-
pusie. Dla ka»dego znacznika produkuje wszystkie mo»liwe pary pod-
miotu i przedmiotu relacji. Je»eli klasy�kator daje wynik pozytywny,
nowa para jest doª¡czana do wyników metody.

Ewaluacja metody zostaªa przeprowadzona na 4 ró»nych korpusach, tj.
Wikicomposers, Wikigeography, Wikigeneral, Googlecomposers oraz 3 zde�-
niowanych relacjach, tj. birthdate, synonymy i instanceOf. Uzyskano wyniki
miar precyzji oraz zwrotu w granicach odpowiednio 26-80% oraz 15-70%.

Metoda zostaªa zastosowana w wyszukiwarce opartej na semantyce sªów
kluczowych � NAGA (Kasneci i in., 2007). NAGA umo»liwia wyszukiwanie
oparte na poj¦ciach i relacjach pomi¦dzy nimi.

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów z wykorzystaniem systemu do-
prowadziªy do powstania peªnowarto±ciowej ontologii YAGO charakteryzu-
j¡cej si¦ du»¡ precyzj¡ zawartych w niej informacji (Suchanek i in., 2007).

2.2.44 Ekstrakcja pami¦ciowa

Ekstrakcja pami¦ciowa (tzw. rote extractors) szacuje prawdopodobie«stwo
relacji r(p, q) przy danym kontek±cie zdaniowym A1pA2qA3 (Alfonseca i in.,
2006b,a; Mann i Yarowsky, 2005; Brin, 1999; Ravichandran i Hovy, 2001).
Warto±¢ szacowana jest na podstawie korpusu testowego jako cz¦sto±¢ wy-
st¡pienia dwóch elementów r(x, y) w kontek±cie A1xA2yA3 podzielone przez
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cz¦sto±¢ wyst¡pienia x w kontek±cie ka»dego innego wyrazu. Wtedy x jest
nazywane hakiem, a y celem (zgodnie z Ravichandran i Hovy (2001)).

W porównaniu do Mann i Yarowsky (2005); Ravichandran i Hovy (2001)
metoda przedstawiona w Alfonseca i in. (2006b,a) dodaje nast¦puj¡ce udo-
skonalenia:

• Wyszukiwanie nast¦puje w kolekcji skªadaj¡cej si¦ zarówno z korpusu
utworzonego na podstawie haku, jaki i na podstawie celu.

• Testowanie uzyskanych wzorców nast¦puje niezale»nie od konkretnej
reguªy, tzn. testowanie danej reguªy przebiega na reguªach odnosz¡cych
si¦ równie» do innych relacji.

• Zastosowanie dodatkowego mechanizmu wery�kacji poprawno±ci uzy-
skanej pary przy pomocy zapytania ogólnego.

Uruchomienie metody wymaga znacz¡cego wysiªku polegaj¡cego na opra-
cowaniu zestawu startowego reguª. Skªada si¦ on m.in. z: nazwy relacji, listy
pozytywnych przykªadów, kwanty�kacji relacji.

Algorytm metody polega na:

1. Pozyskaniu korpusu dla haka.

2. Pozyskaniu korpusu dla celu.

3. Dla ka»dej relacji, dla ka»dego wzorca uzyskanego podczas trenowania
modelu:

(a) sprawdzenie, czy znajduje si¦ na li±cie przykªadów,

(b) sprawdzenie, czy znajduje si¦ na li±cie przykªadów innej relacji,

(c) sprawdzenie, czy zgadzaj¡ si¦ pozostaªe cechy w zestawie starto-
wym,

(d) wygenerowanie zapytania do Google API skªadaj¡cego si¦ z pozy-
skanych informacji,

(e) obliczenie miary prawdopodobie«stwa.

Ewaluacja metody zostaªa przeprowadzona na wewn¦trznym korpusie
i narz¦dziach anotacyjnych. Przedstawione wyniki precyzji byªy bardzo zró»-
nicowane i ksztaªtowaªy si¦ w przedziale 3-100%. Autorzy nie podali warto±ci
miar zwrotu.

Przedstawiona metoda zostaªa wykorzystana do wzbogacenia Simple En-
glish Wikipedia orazWordNet 1.7 (Ruiz-Casado i in., 2007). Uzyskane wyniki
pozwoliªy na dodanie nowych relacji z precyzj¡ 60-70%.
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Metody j¡dra
Referencje: Zhao i Grishman (2005)
Cel: ekstrakcja relacji
�rodek: metody j¡dra
Wykorzystuje: GuoDong i in. (2005); Zhou i Zhang (2007)
Rozszerzone w: Zhang i in. (2006a,b); Yang i in. (2006)
Warstwa: relacje
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: wykrywanie relacji ACE

(Doddington i in., 2004),
precyzja i zwrot

2.2.45 Metody j¡dra

Wiele metod ekstrakcji opartych na uczeniu maszynowym opiera si¦ na licze-
niu klasycznego iloczynu kartezja«skiego pomi¦dzy wektorami, które repre-
zentuj¡ indywidualne obiekty ekstrakcji. Metody oparte na wykorzystaniu
tzw. j¡dra (ang. kernel methods) polegaj¡ na zastosowaniu zamiast iloczy-
nu kartezja«skiego specy�cznej funkcji, która jest matematycznie bardziej
zªo»ona ni» iloczyn ka»dego z elementów zbioru.

Metoda przedstawiona w Zhao i Grishman (2005) jest nadzorowan¡ me-
tod¡ ekstrakcji relacji z wykorzystaniem metod j¡dra.

Punktem wyj±cia jest zastosowanie ¹ródeª informacji lingwistycznej na 3.
ró»nych poziomach, tj.:

1. Pªytka informacja lingwistyczna, w tym informacja morfosyntaktyczna
tokenów.

2. Analiza wyra»e«.

3. Gª¦boka informacja lingwistyczna, w tym funkcje gramatyczne wyra»e«
oraz zale»no±ci pomi¦dzy nimi.

Dobór ¹ródeª przeprowadzono na podstawie analizy dotycz¡cej przydat-
no±ci poszczególnych poziomów informacji lingwistycznej do zadania (Gu-
oDong i in., 2005; Zhou i Zhang, 2007). Dla zde�niowanych ¹ródeª informacji
opracowano pi¦¢ podstawowych metod j¡dra, tj.:

• j¡dro argumentów dla wa»enia zale»no±ci pomi¦dzy bytami,

• j¡dro bigramów dla wa»enia zale»no±ci pomi¦dzy dwoma tokenami,
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Minimalny nadzór
Referencje: Bunescu i Mooney (2007)
Cel: ekstrakcja relacji
�rodek: minimalny nadzór
Wykorzystuje: Bunescu i Mooney (2005)
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: precyzja i zwrot

• j¡dro powi¡zania pomi¦dzy zdaniami,

• j¡dro zale»no±ci pomi¦dzy wyra»eniami,

• j¡dro zale»no±ci lokalnej dla wa»enia bezpo±redniego kontekstu poszu-
kiwanego wyrazu.

Podstawowe metody j¡dra s¡ nast¦pnie wa»one z wykorzystaniem zªo»o-
nych metod j¡dra.

Gªówn¡ wad¡ metod j¡dra jest fakt, »e ich ksztaªt jest w pewnym stop-
niu pochodn¡ de�nicji zadania. Decyduj¡c si¦ na ewaluacj¦ metody zgodnie
z zadaniem wykrywania relacji ACE (Doddington i in., 2004), ksztaªt funk-
cji j¡dra uzale»niono od znajduj¡cych si¦ tam bytów. Na przykªad posta¢
funkcji j¡dra argumentów posiada cechy relacji pomi¦dzy osob¡ a organi-
zacj¡ (PER-ORG), która jest jedn¡ z kluczowych relacji w zde�niowanym
zadaniu. Ewaluacja w innym zadaniu lub w przypadku ogólnym mo»e cha-
rakteryzowa¢ si¦ odmiennymi wynikami. W zadaniu ACE uzyskano wyniki
na poziomie 60-70%.

2.2.46 Minimalny nadzór

Nadzorowana metoda ekstrakcji nazwanych, binarnych relacji nietaksono-
micznych przedstawiona w Bunescu i Mooney (2007) wyró»nia si¦ niewielk¡
liczb¡ wymaganych wskaza« eksperta. Zgodnie z przedstawionymi ekspery-
mentami wystarczy zaledwie kilka wskaza« pozytywnych oraz negatywnych
dla wybranej relacji, aby system mógª dokona¢ ekstrakcji z precyzj¡ i zwro-
tem na poziomie 70-80%.

Dla danej relacji nietaksonomicznej nale»y zde�niowa¢ pozytywne oraz
negatywne przykªady. Na ich podstawie konstruowane s¡ modele prawdopo-
dobie«stwa oparte na wektorach zawieraj¡cych cechy lingwistyczne kontekstu
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Integracja relacji
Referencje: Huang i in. (2007)
Cel: ekstrakcja relacji
�rodek: miary popularno±ci i unikatowo±ci
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: �
Warstwa: relacje
Wykorzystywane ontologie: �
Powi¡zane narz¦dzia: �
Wykorzystanie w j. polskim: TAK
Ewaluacja: �

wyst¡pienia wskazanych w przykªadach wyrazów. Cechy lingwistyczne odno-
sz¡ si¦ wyª¡cznie do pªytkiej analizy tekstu, gªównie wyst¦powalno±ci form
podstawowych wyrazów.

Modele tworzone s¡ z wykorzystaniem funkcji j¡dra zde�niowanych w celu
klasy�kacji relacji. Dotycz¡ one gªównie takich cech jak wyst¦powanie oraz
kolejno±¢ wyrazów w analizowanym tek±cie.

Na podstawie stworzonych modeli system potra� dokona¢ klasy�kacji,
czy wskazane dwa byty powi¡zane s¡ zde�niowan¡ relacj¡ czy relacja taka
nie zachodzi.

Podstawow¡ wad¡ metody jest konieczno±¢ de�nicji relacji nazwanej oraz
oderwanie od ekstrakcji poj¦¢. Na wst¦pie nale»y wskaza¢, pomi¦dzy którymi
poj¦ciami model ma dokona¢ klasy�kacji. Niew¡tpliw¡ zalet¡ metody jest
minimalny nadzór.

2.2.47 Integracja relacji

W zasadzie wszystkie podej±cia do ekstrakcji relacji nietaksonomicznych wy-
magaj¡ od eksperta wskazania, które relacje maj¡ stanowi¢ przedmiot zada-
nia ekstrakcji. Identy�kacja wªa±ciwych relacji na potrzeby in»ynierii i ucze-
nia ontologii jest du»ym problemem nawet dla ekspertów.

Metoda integracji relacji (Huang i in., 2007) wskazuje na problemy w po-
prawnej identy�kacji relacji jako przedmiotu ekstrakcji. W tym celu propo-
nuje si¦ proste operacje syntaktyczne oraz ujednoznacznianie relacji z u»y-
ciem ontologii WordNet. Oba ¹ródªa stanowi¡ podstaw¦ dwóch zapropono-
wanych miar, tj. popularno±ci oraz unikatowo±ci relacji. Popularno±¢ odnosi
si¦ do liczby wyst¡pie« relacji w dziedzinie, natomiast unikatowo±¢ bierze
pod uwag¦, czy w dziedzinie (tek±cie) nie znajduj¡ si¦ inne relacji o podob-
nych znaczeniu. Na podstawie obu miar metoda identy�kuje, które relacje
s¡ wa»ne dla dziedziny.
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Prace przedstawione w Huang i in. (2007) nale»y uzna¢ za pocz¡tkuj¡ce
� autorzy nie podaj¡ »adnych szczegóªów metody, ani ewaluacji.

2.3 Narz¦dzia

Przedstawione metody w wi¦kszo±ci przypadków nie s¡ rozpowszechniane
z narz¦dziami umo»liwiaj¡cymi ewaluacj¦ przeprowadzonych eksperymen-
tów. Problem ten jest po cz¦±ci rozwi¡zany przez niektóre o±rodki naukowe,
które tworz¡ i udost¦pniaj¡ ±rodowiska zawieraj¡ce okre±lon¡ grup¦ omawia-
nych metod.

Niniejsza sekcja przedstawia najbardziej popularne narz¦dzia wykorzysty-
wane do uczenia ontologii, tj. takie, które s¡ powszechnie dost¦pne, rozwijane,
posiadaj¡ce dokumentacj¦ i wykorzystywane przez autorów metod. Wszyst-
kie z wymienionych narz¦dzi s¡ programami udost¦pnianymi dla ±rodowiska
naukowego nieodpªatnie i na zasadzie otwartego kodu ¹ródªowego.

2.3.1 OntoLT

OntoLT jest wtyczk¡ do najpopularniejszego ±rodowiska in»ynierii ontologii
� Protege (Knublauch i in., 2004). Procesy ekstrakcji zostaªy oparte na for-
macie anotacji lingwistycznej o strukturze skªadaj¡cej si¦ z trzech elementów
(Vintar i in., 2001):

• tekst � tj. zbiór tokenów wraz z informacj¡ morfosyntaktyczn¡ (lemat,
cz¦±¢ mowy, etc.),

• wyra»enie � zbiór sekwencji tokenów peªni¡cych okre±lon¡ funkcj¦
w zdaniu,

• czªon zdania � funkcje gramatyczne wyra»e«.

Procesy anotacyjne pozostaj¡ poza zakresem funkcjonalno±ci narz¦dzia
i s¡ przeprowadzane przy pomocy narz¦dzia SCHUG (Declerck, 2002).

OntoLT skªada si¦ z trzech kluczowych elementów:

Reguªy opisuj¡ i de�niuj¡ zastosowane mechanizmy. Stanowi¡ one podsta-
wowy element procesu ekstrakcji i skªadaj¡ si¦ z wyra»e« w j¦zyku
warunków wst¦pnych oraz nast¦puj¡cych operatorów. Narz¦dzie zawie-
ra domy±lnie dwie reguªy, np. pierwsza z nich dokonuje ekstrakcji gªowy
wyra»enia rzeczownikowego do klasy oraz gªowy wyra»enia plus wyra»e-
nie zmieniaj¡ce do podklasy. Cz¦±¢ drzewa dla tej reguªy przedstawiono
na rysunku 2.4.
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OntoLT
Referencje: Sintek i in. (2004); Buitelaar i in. (2004b,a);

Buitelaar i Sintek (2004)
Wykorzystuje: Knublauch i in. (2004)
Rozszerzone w: �
Warstwa: terminologia, poj¦cia, relacje
Powi¡zane narz¦dzia: SCHUG (Declerck, 2002)

J¦zyk warunków wst¦pnych tzw. precondition language jest j¦zykiem de-
�niowania reguª i umo»liwia jednoznaczne wskazanie elementów lingwi-
stycznych. Wykorzystuje j¦zyk XPath, co przy zaªo»eniu reprezentacji
anotacji lingwistycznej w XML umo»liwia wygodne i efektywne wy-
szukiwanie elementów drzewa. Dost¦pne rozszerzenia elementów j¦zyka
warunków wst¦pnych to predykaty oraz funkcje. Do najwa»niejszych
predykatów nale»¡: containsPath, hasValue, pred, subject oraz object.
Predykaty umo»liwiaj¡ odwoªanie si¦ do konkretnych elementów lin-
gwistycznych, np. wyra»enie containsPath(sentence) umo»liwia odwo-
ªanie do zdania.

Operatory umo»liwiaj¡ dodawanie elementów ontologii. Dost¦pne operato-
ry to: CreateCls (utworzenie nowej klasy), CreateInstance (utworzenie
instancji), AddSlot (utworzenie wªa±ciwo±ci), FillSlot (ustawienie nowej
warto±ci dla wªa±ciwo±ci).

OntoLT powstaª w roku 2004 w wersji 1.0. W roku 2006 pojawiªa si¦ wer-
sja 2.0. Oprócz mechanizmów umo»liwiaj¡cych reguªowe, nadzorowane ucze-
nie umo»liwia zastosowanie prostych miar statystycznych opartych na porów-
naniu cz¦sto±ci wyst¡pienia w u»ywanym korpusie do cz¦sto±ci wyst¡pienia
w korpusie ogólnym.

Narz¦dzie osi¡gn¦ªo niepodwa»alny sukces mierzony liczb¡ odniesie« w in-
nych artykuªach. Nie jest ono jednak wolne od wad, do których zaliczy¢ na-
le»y:

• nadzorowan¡, opart¡ na reguªach ekstrakcj¦,

• model reprezentacji reguª, który jest skomplikowany. Do konstrukcji
nawet prostej reguªy nale»y opracowa¢ obszerne drzewo,

• konstrukcja operatorów � dopuszczalne operatory charakteryzuj¡ si¦
maª¡ ekspresywno±ci¡ w stosunku do powszechnie stosowanych biblio-
tek in»ynierii ontologii, np. Jena (McBride, 2002).
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Rysunek 2.4: Cz¦±¢ przykªadowej reguªy (16 z 36 w¦zªów) dla wyra»enia rze-
czownikowego zgodnie z modelem reguª dla OntoLT. Podziaª drzewa zastoso-
wano w w¦¹le OntoLT_00044. Podtytuªy w¦zªów zawieraj¡ wzgl¦dne ±cie»ki
zde�niowane w j¦zyku XPath, które pozyskuj¡ kolejne elementy wyra»enia

93



OntoLearn
Referencje: Missiko� i in. (2002); Navigli i Velardi (2004);

Navigli i in. (2004); Navigli i Velardi (2005);
Navigli (2006c,a)

Wykorzystuje: Velardi i in. (2001b,a)
Rozszerzone w: �
Warstwa: terminologia, synonimy, poj¦cia, relacje taksonomiczne
Powi¡zane narz¦dzia: �

2.3.2 OntoLearn

OntoLearn to zbiór narz¦dzi udost¦pnianych przez Linguistic Computing La-
boratory przy Uniwersytecie w Rzymie4. Obecnie udost¦pniane narz¦dzia to5:

• Structural Semantic Interconnections opisane w sekcji 2.2.21 (Missiko�
i in., 2002; Navigli i Velardi, 2005),

• Terms Extractor (Velardi i in., 2001b),

• Taxonomy Validator � narz¦dzie do walidacji taksonomii,

• Valido � narz¦dzie do interaktywnego wspomagania ekstrakcji w fazie
analizy poprawnego znaczenia terminów (problem niejednoznaczno±ci)
(Navigli, 2006c,a).

Narz¦dzia te udost¦pniaj¡ niektóre metody przedstawione w przegl¡dzie
metod � zwªaszcza opisan¡ w sekcji 2.2.21 semantyczn¡ interpretacj¦ zªo»o-
nych terminów oraz niektóre proste miary statystyczne. Relewantne dla pracy
s¡ dwa pierwsze narz¦dzia. Terms Extractor w celu ekstrakcji terminologii
wykorzystuje prost¡ statystyczn¡ analiz¦. SSI jest narz¦dziem rozpoznawania
poprawnego znaczenia terminów, czyli sªu»y do ekstrakcji synonimów oraz
poj¦¢. Metoda wykorzystana w SSI doczekaªa si¦ interaktywnego interfejsu
Valido (Navigli, 2006c,a).

Test narz¦dzi z grupy OntoLearn wykazaª, »e autorzy skupili si¦ na eks-
trakcji synonimów oraz poj¦¢ wprowadzaj¡c na przestrzeni lat 2001-2006 no-
watorskie metody rozpoznawania poprawnego znaczenia terminów (problem
niejednoznaczno±ci terminów).

4http://lcl.di.uniroma1.it/
5Stan na dzie« 29 grudnia 2007
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TextToOnto
Referencje: Maedche i Staab (2000c)
Wykorzystuje: �
Rozszerzone w: Cimiano i Völker (2005); Kietz i in. (2000);

Maedche i Staab (2000b,a)
Warstwa: ekstrakcja terminologii
Powi¡zane narz¦dzia: On-To-Knowledge (Fensel i in., 2000),

TextToOnto (Maedche i Staab, 2000c,b,a)

2.3.3 TextToOnto

Metody zaproponowane wraz ze ±rodowiskiem TextToOnto (Maedche i Sta-
ab, 2000c,b) byªy w kolejnych pracach tych samych autorów cz¦sto wykorzy-
stywane. Analiza wskazuje jednak na bardzo lakoniczne opisy samych metod.
Artykuªy dotycz¡ce ±rodowiska TextToOnto opisuj¡ jedynie tzw. komponent
uczenia i odkrywania, który �zawiera ró»ne metody ekstrakcji terminów� (Ma-
edche i Staab, 2000c). Jedyn¡ wskazówk¡ jest niejasne odniesienie do miar
wspóªwyst¦powalno±ci.

Analiza samego ±rodowiska po zainstalowaniu wykazuje mo»liwo±¢ eks-
trakcji terminów poprzez znane metody statystyczne, w tym miar¦ TFIDF.

Oprócz ekstrakcji terminologii z tekstu narz¦dzie TextToOnto umo»liwia
równie» ekstrakcj¦ terminologii ze sªowników dziedzinowych oraz ekstrakcj¦
relacji nietaksonomicznych. Szczegóªowy opis tych funkcjonalno±ci przedsta-
wiono odpowiednio w sekcjach 2.2.12 oraz 2.2.31.

2.3.4 Text2Onto

Text2Onto (Cimiano i Völker, 2005) stanowi kompleksowe ±rodowisko sªu»ace
do uczenia ontologii. Jest nast¦pc¡ narz¦dzia TextToOnto (Maedche i Staab,
2000c; Kietz i in., 2000; Maedche i Staab, 2000b,a), którego rozwoju zanie-
chano. W porównaniu z poprzednikiem wprowadzono kilka fundamentalnych
zmian.

POM. Zmieniono model reprezentacji obiektów ontologii na tzw. Probabi-
listic Ontology Model (POM). POM jest modelem wewn¦trznym i nie
jest bezpo±rednio powi¡zany z »adnym powszechnym modelem formal-
nym ontologii. Powoduje to niezale»no±¢ od konkretnego modelu, jed-
nocze±nie umo»liwiaj¡c szereg dodatkowych funkcjonalno±ci. Najwa»-
niejszym rozszerzeniem jest znormalizowana w przedziale [0, 1] miara
prawdopodobie«stwa danej relacji. POM umo»liwia zatem reprezenta-
cj¦ rozmyt¡, np. stwierdzenie, »e dany wyraz jest terminem z prawdo-
podobie«stwem 50%.
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Text2Onto
Referencje: Cimiano i Völker (2005)
Wykorzystuje: Maedche i Staab (2000c); Kietz i in. (2000);

Maedche i Staab (2000b,a)
Rozszerzone w: �
Warstwa: ekstrakcja terminologii, poj¦¢, relacji
Powi¡zane narz¦dzia: On-To-Knowledge (Fensel i in., 2000),

TextToOnto (Maedche i Staab, 2000c,b,a)

GUI. Narz¦dzie Text2Onto posiada bogaty interfejs u»ytkownika, co powo-
duje, »e u»ytkownik ma istotny wpªyw na proces ekstrakcji. U»ytkownik
mo»e np. wskaza¢ poprawno±¢ dziaªania metod.

Zarz¡dzanie zmian¡. Narz¦dzie umo»liwia przechwytywanie zmian w ¹ró-
dªach danych, tj. w dokumentach ¹ródªowych. Dodanie dokumentu po-
woduje ponowne uruchomienie procesu uczenia. Zastosowanie POM
oraz mechanizmów przyrostowych umo»liwia przetworzenie tylko no-
wego dokumentu.

Zastosowanie POM jest wygodnym rozwi¡zaniem, lecz komplikuje pro-
ces serializacji. Dla ka»dego wspieranego modelu ontologii nale»y budowa¢
osobne konwertery. Wykorzystanie miar prawdopodobie«stwa równie» nie jest
niczym nowym, poniewa» praktycznie wszystkie modele ekstrakcji i tak ge-
neruj¡ miar¦ prawdopodobie«stwa, która jest wykorzystywana do �ltrowania
zgodnie z progiem klasy�kacji.

W odró»nieniu od poprzednika, narz¦dzie Text2Onto dostarcza gotow¡
i dobrze opisan¡ bibliotek¦ algorytmów ekstrakcji. Do ekstrakcji terminologii
oraz poj¦¢ wykorzystywane s¡ miary cz¦sto±ci wyst¦powania tokenów, m.in.
TFIDF oraz metoda warto±ci C/NC (sekcja 2.2.4). Do ekstrakcji relacji wy-
korzystywane s¡:

• eksploracja relacji taksonomicznych ontologii z rodziny WordNet,

• wzorce Hearsta (sekcja 2.2.22),

• wzorce przedstawione w Maedche i Staab (2000b,a) (sekcja 2.2.31) sfor-
malizowane przy pomocy reguª JAPE (Cunningham i in., 2000).

�rodowisko Text2Onto nie wprowadza »adnych nowych metod ekstrakcji,
wykorzystuje raczej uznane metody przedstawione wcze±niej. Nacisk auto-
rów zostaª poªo»ony na zarz¡dzanie zmian¡, a w konsekwencji na ewolucj¦
ontologii (Leenheer i Mens, 2008; Bloehdorn i in., 2006).
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2.4 Podsumowanie

�ródªem procesu uczenia ontologii w przewa»aj¡cej cz¦±ci jest tekst w j¦zyku
naturalnym. Inne podej±cia, takie jak sªowniki, ¹ródªa póªustrukturyzowa-
ne lub relacyjne, nie reprezentuj¡ wystarczaj¡co du»ej cz¦±ci modelowanej
w ontologii rzeczywisto±ci. Z tego powodu znakomita cz¦±¢ prac opiera si¦
na ekstrakcji tekstu w j¦zyku naturalnym. Proces automatycznego tworzenia
ontologii opiera si¦ na szeregu powi¡zanych, nast¦puj¡cych po sobie etapów:
ekstrakcji terminologii, synonimów, poj¦¢, relacji taksonomicznych, relacji
nietaksonomicznych oraz reguª.

Pierwsze etapy procesu uczenia, zwªaszcza ekstrakcja terminologii, zwi¡-
zane s¡ z problemamami z dziedziny analizy j¦zyka naturalnego (NLP �
Natural Language Processing). Wiele metod jest opartych na analizie lingwi-
stycznej. Specy�ka analizowanego problemu natury biznesowej powoduje jed-
nak, »e ontologia, jako narz¦dzie reprezentacji wiedzy w Sieci Semantycznej,
ma bardzo specy�czne wymagania. Powoduj¡ one, »e analiza lingwistyczna
nie tylko musi zosta¢ �dostosowana� do nowego sposobu reprezentacji, ale
równie» wykorzysta¢ mo»na inne, dot¡d nieobecne metody. Zwªaszcza eks-
trakcja poj¦¢ wykorzystuje mechanizmy specy�czne z j¦zyków reprezentacji
wiedzy, takie jak np. sposób de�niowania abstrakcji. Dochodzi tutaj do kla-
sycznych problemów projektowania � czy dany termin jest poj¦ciem czy
instancj¡; na ile wa»ny jest dla modelowanej dziedziny, etc.

Systematyka przedstawionych metod zostaªa dokonana w postaci gra�cz-
nej. Pozwala to na wi¦ksz¡ przejrzysto±¢ powi¡za« pomi¦dzy metodami, kla-
sy�kacji metod w podobne grupy oraz naszkicowanie chronologicznych zale»-
no±ci i gªównych nurtów, zarówno tematycznych, jak i ±rodowiskowych. Zgod-
nie z przedstawionym procesem uczenia ontologii wyró»nia si¦ sze±¢ warstw.
Wiele metod nie jest jednak zaklasy�kowanych tylko i wyª¡cznie do jednej
warstwy. W skrajnych przypadkach metoda odnosi si¦ do wszystkich warstw,
np. Aussenac-Gilles i in. (2000b). Prowadzi to do problemów natury klasy�-
kacyjnej. Wydaje si¦, »e najbardziej czytelnym sposobem prezentacji jest po-
dziaª na dwie grupy. Pierwsz¡ z nich stanowi¡ metody ekstrakcji terminologii,
synonimów oraz poj¦¢. W procesie analizy metod cz¦sto trudno jest dokona¢
jednoznacznej klasy�kacji do jednej z tych grup. Klasy�kacja jest wi¦c raczej
subiektywna. Ponadto wiele metod dotyczy wszystkich trzech faz. Drug¡ gru-
p¦ stanowi¡ metody ekstrakcji relacji taksonomicznych oraz nietaksonomicz-
nych. Ekstrakcja relacji taksonomicznych jest przecie» specy�czn¡ metod¡
ekstrakcji relacji nietaksonomicznych. Dlatego obie te fazy charakteryzuj¡
si¦ podobnymi metodami. Ostatnia z faz wymienionych w procesie uczenia
ontologii � ekstrakcja reguª jest bardzo rozmyta. Potwierdziª to przegl¡d
metod. Próby de�nicji reguª istniej¡, lecz dotycz¡ w zasadzie wszystkich po-
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zostaªych faz i s¡ cz¦sto skªadow¡ innych metod. Z tego powodu systematyka
tej fazy nie obejmuje.

2.4.1 Metody ekstrakcji terminologii, synonimów oraz
poj¦¢

Systematyka metod ekstrakcji terminologii, synonimów oraz poj¦¢ przedsta-
wiona jest na rysunku 2.5.

Trudno±¢ w oszacowaniu chronologicznie pierwszych metod ekstrakcji ter-
minologii spowodowana jest faktem, »e wi¦kszo±¢ wczesnych metod wywodzi
si¦ z dziedziny przetwarzana tekstu naturalnego (NLP). Najbardziej popular-
nymi zagadnieniami lingwistycznymi wykorzystywanymi w procesie uczenia
terminologii i poj¦¢ s¡ ujednolicanie znaczenia wyrazów (ang. word sense di-
sambiguation) (Yarowsky, 1992), analiza kolokacji (Smadja, 1993) oraz roz-
wi¡zywanie nawi¡za« (ang. anaphora resolution) (Poesio i in., 2002). W za-
sadzie wszystkie prace lingwistyczne mo»na zaklasy�kowa¢ jako metody eks-
trakcji terminologii. W powy»szym zestawieniu jako pierwsza wprowadzona
jest praca ª¡cz¡ca analiz¦ lingwistyczn¡ i statystyczn¡ (Daille, 1996). Poª¡cze-
nie obu tych typów analiz stanowi obecnie podstawowy nurt metod ekstrakcji
terminologii, synonimów oraz poj¦¢.

Ekstrakcja terminologii, synonimów oraz poj¦¢ dla ontologii to dziedzina,
która zyskaªa odr¦bno±¢ dopiero ok. roku 2000. W roku tym pojawiªa si¦
maªo znacz¡ca wówczas praca Roux i in. (2000), która jako pierwsza struk-
turalizowaªa wynik analizy lingwistycznej w stosowan¡ w Sieci Semantycznej
notacj¦ � grafy poj¦ciowe Sowy (Sowa, 1984). Metoda ta zostaªa rozwini¦ta
przez ±rodowisko uniwersytetu w Karlsruhe.

W wi¦kszo±ci metod wykorzystywane s¡ zasoby j¦zykowe w postaci leksy-
konów, sªowników, tezaurusów oraz ontologii. Do ostatnich lat XX w. najbar-
dziej popularnym zasobem lingwistycznym byª tezaurus Roget (Ozsu i Snod-
grass, 2001). Wraz z pojawieniem si¦ ontologii WordNet (Fellbaum, 1998)
jego znaczenie spadªo. Obecnie rodzina ontologii WordNet, czyli jego niemiec-
ka wersja GermaNet (Hamp i Feldweg, 1997) oraz inicjatywa EuroWordNet
(Vossen, 1998), speªniaj¡ podstawowe i fundamentalne znaczenie dla wielu
metod. Inicjatywa EuroWordNet obejmuje swoim zasi¦giem osiem j¦zyków
europejskich: holenderski, hiszpa«ski, wªoski, niemiecki, francuski, czeski, es-
to«ski oraz nakªadk¦ na brytyjski angielski6.

Systematyka metod dowodzi, »e szczególnie aktywne w ksztaªtowaniu no-
wych metod byªy poszczególne o±rodki naukowe.

6http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/finalresults-ewn.html
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Rysunek 2.5: Systematyka metod ekstrakcji terminologii, synonimów i poj¦¢
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Pierwszym zespoªem, który powa»nie przyczyniª si¦ do opracowania kom-
pleksowych metod ekstrakcji terminologii i poj¦¢ byli pracownicy Uniwer-
sytetu w Karlsruhe pod przewodnictwem prof. Rudi Studera. Zespóª ten
opracowaª w roku 2000 zestaw metod opartych na poª¡czeniu analizy lin-
gwistycznej, leksykalnej i statystycznej. Caªo±¢ udost¦pniono w narz¦dziu
On-To-Knowledge (Fensel i in., 2000), które byªo pierwszym publicznie do-
st¦pnym i umo»liwiaj¡cym porównanie metod ±rodowiskiem. Z tej przyczyny
byª to niew¡tpliwie przeªom. �rodowisko to jest o tyle wa»ne, »e ewoluuje
do tej pory � w linii bezpo±redniej jest to TextToOnto (Maedche i Staab,
2000b,c) oraz Text2Onto (Cimiano i Völker, 2005). To ostatnie jest obecnie
jednym z najpopularniejszych ±rodowisk do budowy metod uczenia ontolo-
gii. Oczywi±cie rozwi¡zanie to w roku 2000 miaªo bardzo wiele niedoci¡gni¦¢,
na przykªad sªu»yªo wyª¡cznie do ekstrakcji poj¦¢ z dobrze ustruktukturali-
zowego ¹ródªa, czyli leksykonu organizacji Swiss Life (sekcja 2.2.12).

Kolejnym o±rodkiem, który niezwykle aktywnie uczestniczyª w konstruk-
cji metod jest laboratorium Linguistic Computing Laboratory przy Uniwersy-
tecie w Rzymie kierowane przez Prof. Paol¦ Velardi7. Zespóª ten opiera swoje
prace na niezwykle elastycznym narz¦dziu NLP Ariosto+Chaos (Basili i in.,
1996). Prace zespoªu zwi¡zane s¡ z de�nicj¡ i wykorzystaniem relewancji
dziedzinowej (Velardi i in., 2001a) oraz analiz¡ znaczeniow¡ terminów wielo-
czªonowych, a tak»e z tworzeniem i utrzymywaniem popularnego ±rodowiska
OntoLearn (Navigli i in., 2004; Navigli i Velardi, 2004; Missiko� i in., 2002).

Pozostaªe metody korzystaj¡ w procesie ekstrakcji z ogólnie znanych me-
chanizmów w postaci analizy lingwistycznej i statystycznej.

Przegl¡d metod ekstrakcji terminologii, synonimów oraz poj¦¢ wskazuje,
»e mo»na dokona¢ pewnego uogólnienia przedstawionych metod. Znacz¡ca
liczba przedstawionych podej±¢ opiera si¦ na metodach z u»yciem nast¦puj¡-
cych miar:

1. TFIDF opart¡ na podobie«stwie dokumentów.

2. TFIDF opart¡ na podobie«stwie korpusów (wyró»nienie korpusu na tle
ogólnego sªownictwa).

3. KFIDF opart¡ na wyró»nieniu dziedziny.

4. Metoda warto±ci C/NC.

5. Metody oparte na modelu n-gram.
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Rysunek 2.6: Systematyka metod ekstrakcji relacji
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2.4.2 Metody ekstrakcji relacji

Systematyka drugiej grupy metod, tj. metod ekstrakcji relacji taksonomicz-
nych oraz nietaksonomicznych przedstawiona zostaªa na rysunku 2.6.

Klasy�kacji metod z tej grupy dokona¢ jest znacznie ªatwiej. Podziaª po-
mi¦dzy relacje taksonomiczne i nietaksonomiczne jest precyzyjny. Warto jed-
nak zaznaczy¢, »e niektóre metody dokonuj¡c ekstrakcji relacji nienazwanych,
nie de�niuj¡ jasnego podziaªu.

Metody przedstawione na rysunku podzieli¢ mo»na na dwie grupy:

• wywodz¡ce si¦ z analizy lingwistycznej i statystycznej oraz

• oparte na wzorcach syntaktyczno-leksykalnych.

Chronologicznie pierwsze metody do ekstrakcji relacji opracowane zosta-
ªy w roku 1992 przez Marti Hearsta (Hearst, 1992). Praca ta przedstawiona
zostaªa jeszcze raz, sze±¢ lat pó¹niej (Hearst, 1998), w wi¦kszo±ci w niezmie-
nionej formie i dopiero wtedy doczekaªa si¦ licznych rozwini¦¢ w postaci
ró»norodnych wzorców opracowanych na podobnych zasadach. Drug¡ grup¦
stanowi¡ metody oparte na analizie lingwistycznej lub statystycznej.

W centralnym punkcie schematu znajduj¡ si¦ dwie metody: Kietz i in.
(2000) oraz Maedche i Staab (2000a). S¡ to prace ±rodowiska zwi¡zanego
z produktem On-To-Knowledge, które jako pierwsze dokonaªo powi¡zania
obu grup metod, tj. analizy statystyczno-lingwistycznej oraz wzorców Hear-
sta.

Analiza metod ekstrakcji relacji taksonomicznych wykazuje, »e skutecz-
no±¢ tych metod mierzona miar¡ precyzji i zwrotu jest obecnie na zadawa-
laj¡cym poziomie. Poª¡czenie analizy skupie« wraz z analiz¡ lingwistyczn¡
zapocz¡tkowane przez Kietz i in. (2000); Maedche i Staab (2000a) i rozwi-
ni¦te przez Cimiano (2006); Cimiano i in. (2005b); Cimiano i Staab (2005)
powoduje, »e trudno jest poprawi¢ skuteczno±¢ obecnie stosowanych metod.

Analiza metod ekstrakcji relacji nietaksonomicznych wykazuje natomiast
zdumiewaj¡ce podobie«stwo stosowanych podej±¢. W przypadku ekstrakcji
dowolnych relacji wszystkie przedstawione metody wymagaj¡ du»ego stop-
nia nadzoru ze strony u»ytkownika. W przypadku metod nienadzorowanych
ekstrakcja ogranicza si¦ do nazwanych wcze±niej relacji.

2.4.3 Wnioski

Przedstawiona w niniejszym rozdziale analiza poszczególnych metod oraz na-
rz¦dzi, a tak»e ich synteza prowadz¡ do szeregu istotnych wniosków. �ródªem

7http://lcl.di.uniroma1.it/people.jsp
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rozumowania jest problem biznesowy oraz badawczy okre±lone w rozdziale 1.
Przegl¡d obecnie istniej¡cych metod oraz narz¦dzi pozwala wyprowadzi¢ na-
st¦puj¡ce wnioski:

1. Brak ogólnego modelu uczenia ontologii z tekstu. Istniej¡ tylko modele
poszczególnych metod lub cz¦±ci, np. Sintek i in. (2004), natomiast ca-
ªo±¢ procesu jest opisana wyª¡cznie koncepcyjnie, np. Cimiano (2006).
Istnieje zatem potrzeba opracowania ogólnego modelu uczenia ontologii
z tekstu.

2. Brak kompleksowej metody dla j¦zyka polskiego. Nie istnieje »adna
metoda dedykowana dla j¦zyka polskiego, a wi¦kszo±ci z istniej¡cych
metod nie mo»na przenie±¢, poniewa» odwoªuj¡ si¦ do zasobów lingwi-
stycznych specy�cznych dla danego j¦zyka naturalnego. Wi¦kszo±¢ me-
tod konstruowana jest dla j¦zyka angielskiego, istniej¡ równie» podej-
±cia dla j¦zyków: francuskiego, hiszpa«skiego, niemieckiego, japo«skie-
go, chi«skiego, wªoskiego. Istnieje zatem potrzeba zbudowania metod
oraz narz¦dzia dla uczenia ontologii z j¦zyka polskiego.

3. Nieefektywno±¢ i nieadekwatno±¢ metod ekstrakcji terminologii. Eks-
trakcja terminologii jest kluczow¡ cz¦±ci¡ caªo±ci procesu uczenia onto-
logii z tekstu. Jednocze±nie nie istniej¡ podej±cia do ekstrakcji termi-
nologii dedykowane dla zde�niowanego problemu. Najbardziej podobna
metoda, tj. ekstrakcja produktów IT przedstawiona w Holzinger i in.
(2006); Khandelwal (2007) zostaªa sklasy�kowana jako problem ucze-
nia ontologii ze ¹ródeª póªustrukturyzowanych. Oznacza to potrzeb¦
opracowania metod ekstrakcji terminologii, które cechuj¡ si¦ wy»sz¡
efektywno±ci¡ ni» obecnie stosowane.

4. Wszystkie metody ekstrakcji relacji wymagaj¡ du»ego nakªadu pracy
eksperta. Istnieje jedna praca, która wskazuje ten problem (Bunescu
i Mooney, 2007), ale ma ona swoje powa»ne wady. Nale»y zatem opra-
cowa¢ metod¦ ekstrakcji relacji, która b¦dzie minimalizowa¢ udziaª eks-
perta (nadzór ekstrakcji).

Wnioski pªyn¡ce z przeprowadzonej analizy obecnie stosowanych metod
wpªyn¦ªy na ksztaªt niniejszej pracy. Pierwsze dwa wnioski s¡ rozpatrywane
w rozdziale 3., kolejne wnioski prowadz¡ do bada« przedstawionych w roz-
dziaªach 5. oraz 6.
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Rozdziaª 3

Metamodel

Metamodel opisuje uogólnion¡ metod¦ uczenia ontologii z tekstu zawieraj¡c¡
modele ekstrakcji poszczególnych obiektów ontologii oraz funkcje przej±cia
pomi¦dzy modelami. Metamodel uczenia ontologii z tekstu M jest:

M = {D,LA, T, S, C,A, TR,NTR}. (3.1)

D jest zbiorem dokumentów D = {d1, . . . , dn}. Zbiór D de�niuje korpus
dla caªo±ci procesu uczenia ontologii z tekstu, okre±laj¡c mi¦dzy innymi dzie-
dzin¦, styl narracji oraz j¦zyk naturalny. Dobór tego zbioru jest kluczowy
dla uzyskanych wyników. Dyskusja nad po»¡danymi wªa±ciwo±ciami zbioru
D oraz ich doborem przedstawiona zostaªa w rozdziale 4.

Zbiór D nie jest bezpo±rednio wykorzystywany w procesach ekstrakcji
z powodów wydajno±ci oraz wspóªoperatywno±ci. Zbiór D jest sprowadzany
do postaci anotacji lingwistycznych LA. LA jest zbiorem anotacji lingwi-
stycznych dla zbioru D uzyskanych przy pomocy funkcji Λ:

Λ : D × λ× LR× EC → LA, (3.2)

gdzie λ oznacza zbiór metod budowania anotacji, LR to zbiór zasobów lin-
gwistycznych wykorzystanych w procesie budowania anotacji, a EC to tzw.
klasy�kator wzorcowy.

Klasy�kator wzorcowy EC to anotacja dokonana przez eksperta, któ-
ra uwa»ana jest za wzorcow¡. Wykorzystywany jest w procesach ekstrakcji
do ewaluacji efektywno±ci metod. Klasy�kator wzorcowy jest parametrem
optymalizacyjnym funkcji Λ. Do najcz¦±ciej spotykanych wªa±ciwo±ci klasy-
�katora wzorcowego nale»¡:

• dobór liczebno±ci oraz stosunku zbioru trenuj¡cego oraz testuj¡cego,

• jako±¢ optymalizacji, np. pod wzgl¦dem zgodno±ci z zaªo»eniami (zasa-
dy anotacji oraz tolerancja bª¦du),

104



• liczba wskaza« ekspertów decyduj¡ca o klasy�kacji (przy zaªo»eniu,
»e dokument di jest anotowany przez wi¦cej ni» jednego eksperta).

Zbiór LA jest w teorii otwarty, w praktyce jednak stosowa¢ si¦ powinno
uznane standardy anotacji lingwistycznej. Dobór zbioru LA jest kluczowy dla
porównywalno±ci metod uczenia ontologii z tekstu. Abstrakcyjny model LA
skªada si¦ z trzech cz¦±ci: anotacji morfosyntaktycznej odnosz¡cej si¦ do po-
szczególnych tokenów, analizy wyra»e« oraz funkcji gramatycznych wyra»e«.
Obecno±¢ oraz wykorzystanie ka»dej z tych warstw pozycjonuje metody eks-
trakcji do odmiennych zastosowa«. W przypadku ogólnym im bogatsza infor-
macja lingwistyczna, tym skuteczno±¢ metod jest wy»sza, lecz powszechno±¢
zastosowania ni»sza. Dyskusja nad po»¡danymi cechami oraz doborem for-
matu anotacji znajduje si¦ w rozdziale 4.

T jest zbiorem terminologii T = {t1, . . . , tn} b¦d¡cej przedmiotem eks-
trakcji ze zbioru LA przy pomocy funkcji Γ:

Γ : LA× γ ×Kterm → 2T , (3.3)

gdzie γ oznacza zbiór metod ekstrakcji terminologii, a Kterm stanowi zbiór
progów klasy�kacji terminologii. Wynikiem funkcji Γ jest zbiór wszystkich
podzbiorów zbioru T (2T ).

Zgodnie ze standardami normalizacyjnymi organizacji ISO (ISO 1087-
1:2000, 2000; ISO 704:2000, 2000) oraz Polskiego Komitetu Normalizacyj-
nego (PN-ISO 1087-1:2004, 2004) terminy oznaczaj¡ desygnat lub etykiet¦
poj¦cia. Termin jest obecnym w zbiorze D ci¡giem znaków identy�kuj¡cym
nienazwane poj¦cie. Poj¦cie jest wi¦c reprezentowane w dokumencie poprzez
wyst¡pienie terminu. De�nicja relacji poj¦cia do terminu jest zgodna z obo-
wi¡zuj¡c¡ de�nicj¡ z reprezentacji wiedzy (Sowa, 2000a) oraz obowi¡zuj¡cych
norm organizacji ISO (ISO 860:2007, 2007).

S jest zbiorem synonimów S = {s1, . . . , sn}, w którym ka»dy sn jest
niepustym zbiorem terminów powi¡zanych relacj¡ synonimiczno±ci. Zbiór S
uzyskuje si¦ przy pomocy funkcji Φ:

Φ : 2T × LR×Ksim × φ→ S, (3.4)

gdzie Ksim zbiór progów klasy�kacji synonimów, a φ zbiór metod ekstrakcji
synonimów. Siªa relacji synonimiczno±ci pomi¦dzy terminami jest cz¦±ci¡ np.
popularnych tezaurusów z rodziny WordNet. Cech¡ wyró»niaj¡c¡ poszcze-
gólne modele jest warto±¢ ze zbioru φ.

C jest zbiorem poj¦¢ C = {c1, c2, . . . , cn}, który jest wynikiem ekstrakcji
poj¦¢ przy pomocy funkcji ∆:

∆ : S × LR× δ ×Kcon → C, (3.5)
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gdzie δ oznacza zbiór metod ekstrakcji poj¦¢, a Kcon stanowi zbiór progów
klasy�kacji poj¦¢.

A jest zbiorem aksjomatów dziedzinowych:

A = {A1 ⇒ B11, B12, . . . B1m1 ; . . . An ⇒ Bn1, . . . Bnmj}, (3.6)

gdzie ka»de An jest nagªówkiem wyra»enia n oraz ka»de Bn1, . . . , Bnmj jest
ciaªem wyra»enia n. Zbiór m1 . . .mj skªada si¦ z elementów ciaªa dla których
ka»de An mo»e by¢ ró»ne.

TR jest zbiorem relacji taksonomicznych, które zachodz¡ pomi¦dzy ele-
mentami zbioru C:

TR = {isa(ci1, cj1), . . . isa(cin, cjm)}, (3.7)

gdzie ci1 . . . cin oznacza zbiór podmiotów relacji isa, natomiast cj1 . . . cjm jest
zbiorem obiektów relacji isa oraz ∀ isa i 6= j.

NTR jest zbiorem nazwanych relacji nietaksonomicznych:

NTR = {rel1(cx1 , cy1), rel2(cx2 , cy2), . . . reln(cxn , cyn)}, (3.8)

gdzie rel1, . . . reln to zbiór nazwanych relacji nietaksonomicznych, cx1 , . . . cxn
to podmioty NTR, cy1 , . . . cyn to obiekty NTR. Ka»dy element NTR oznacza
relacj¦ dla danej dziedziny. Na przykªad znaczenie nazwanej relacji nietak-
sonomicznej worksAt(x, y) powinno by¢ interpretowane jako binarna relacja
nietaksonomiczna, której pierwszym argumentem (podmiotem) jest instancja
poj¦cia Person, a drugim argumentem jest element zbioru Organization.

3.1 Dualno±¢ modeli

Przedstawione modele ekstrakcji zawieraj¡ dwie postaci funkcji, jedna ozna-
czon¡ maª¡ liter¡ greck¡ jako argument funkcji oznaczonej wielk¡ liter¡ grec-
k¡. Na przykªad, równanie 3.3 zawiera zarówno funkcj¦ Γ, jak i γ.

Dualno±¢ modeli wynika z nast¦puj¡cych przesªanek:

• Celem metamodelu jest uogólnienie istniej¡cych metod ekstrakcji. Po-
szczególne modele ekstrakcji nie mog¡ odnosi¢ si¦ wyª¡cznie do jednej
metody ekstrakcji, lecz pozwala¢ na ich abstrakcj¦.

• W ka»dym modelu ekstrakcji wyró»ni¢ mo»na elementy, które s¡ nie-
zmienne niezale»nie od konkretnej postaci funkcji ekstrakcji.
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Z tych powodów funkcja oznaczon¡ maª¡ liter¡ greck¡ stanowi konkretn¡
metod¦ ekstrakcji, np. dla równania 3.3 � metod¦ ekstrakcji terminologii.
Zarówno posta¢ tych funkcji, jak i ich argumenty, b¦d¡ inne przy ka»dym
podej±ciu do ekstrakcji. Wielk¡ liter¡ greck¡ oznaczone s¡ natomiast funk-
cje, które s¡ niezale»ne od konkretnej postaci funkcji ekstrakcji. Uogólniona
metoda ekstrakcji terminologii Γ ma taki sam ksztaªt niezale»nie od postaci
funkcji γ, tj. zarówno zbiór LA, jak i Kterm nie ulega zmianie.

Uzyskany poziom abstrakcji zapewnia, »e zastosowanie ró»nych metod
ekstrakcji nie wpªywa na posta¢ modeli ekstrakcji. Cecha ta jest przydatna
m.in. przy ewaluacji metod.

W dalszych cz¦±ciach pracy ka»dy z modeli ekstrakcji przedstawiony jest
przy pomocy funkcji ekstrakcji oznaczonych maª¡ liter¡ greck¡. W celu dal-
szej dyskusji zaprezentowany w przypadku metamodelu poziom ekstrakcji
jest zb¦dny. Wykorzystana tym samym zostanie metoda abstrahowania wy-
odr¦bniaj¡cego (skupienie si¦ na konkretnej metodzie, tj. elemencie modelu).

3.2 Modele ekstrakcji

Ka»dy z przedstawionych elementów metamodelu (3.1) wymaga funkcjonal-
nie odr¦bnego procesu ekstrakcji. Procesy te reprezentowane s¡ przy pomocy
funkcji oznaczonych jako metody ekstrakcji poszczególnych skªadowych me-
tamodelu. Niniejszy rozdziaª dokonuje podziaªu na metody ekstrakcji znane
z innych opracowa« (gªównie synteza metod przedstawionych w rozdziale 2.)
oraz metody ekstrakcji wprowadzone przez autora Abramowicz i in. (2008);
Abramowicz i Wisniewski (2008a,b).

3.2.1 Ekstrakcja terminologii

Ekstrakcja terminologii zgodnie z (3.3) jest funkcj¡ odwzorowuj¡c¡ anotacj¦
lingwistyczn¡ LA w zbiór wszystkich podzbiorów T przy pomocy metody
ekstrakcji terminologii γ.

W skªad funkcji γ nie wchodz¡ zadania:

• ekstrakcji kolokacji (Smadja, 1993; Xu i in., 2002) � por. sekcj¦ 2.2.1
na stronie 36 oraz sekcj¦ 2.2.15 na stronie 52,

• ekstrakcji nawi¡za« (Poesio i in., 2002; Vieira i Poesio, 2000) � por.
sekcj¦ 2.2.19 na stronie 58,

• ekstrakcji akronimów (Torii i in., 2006; Schwartz i Hearst, 2003; Oka-
zaki i Ananiadou, 2006; Adar, 2004; Chang i Schutze, 2006) � por.
sekcj¦ 2.2.14 na stronie 52,
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• ekstrakcji bytów nazwanych (Jurafsky i Martin, 2000; Hammerton i in.,
2002; Manning i Schutze, 1999).

Powodem wyodr¦bnienia tych procesów z metod ekstrakcji terminologii
jest ich odr¦bna charakterystyka i odr¦bny zestaw narz¦dzi, na co wskazu-
j¡ m.in. Wermter i Hahn (2006); Okazaki i Ananiadou (2006); Poesio i in.
(2002). Ponadto metody wypracowane w ramach tych zada« mog¡ by¢ z po-
wodzeniem wykorzystane w ekstrakcji terminologii w odpowiadaj¡cych im za-
gadnieniach, zwi¦kszaj¡c efektywno±¢ ka»dej z metod. Ich zastosowanie nie
ma wi¦c wpªywu na efektywno±¢ podstawowej postaci konkretnej implemen-
tacji funkcji γ.

Funkcja γ w niniejszej pracy jest funkcj¡ klasy�kacji terminu dla wy-
razu lub sekwencji wyrazów wn znajduj¡cego si¦ w zbiorze LA, tj. funkcj¡
prawdopodobie«stwa warunkowego opart¡ na cz¦±ciach mowy (posn) dla po-
szczególnych wyrazów lub sekwencji wyrazów:

P (X) = P (termk|pos1, . . . , posn), (3.9)

gdzie:
n oznacza liczb¦ w¦zªów modelu n-gram,
k oznacza pozycj¦ w¦zªa oznaczonego jako termin,
1 ¬ k ¬ n,
term oznacza w¦zeª oznaczony jako termin,
pos oznacza w¦zeª reprezentowany poprzez znacznik cz¦±ci mowy.

Motywacja wyboru ksztaªtu funkcji γ, wraz ze szczegóªowym wyprowa-
dzeniem, budow¡ modelu oraz metod¡ szacowania warto±ci modelu przedsta-
wione s¡ w rozdziale 5.

3.2.2 Ekstrakcja synonimów

Ekstrakcja synonimów zgodnie z równaniem (3.4) jest funkcj¡ odwzorowuj¡c¡
zbiór wszystkich podzbiorów T w zbiór synonimów S przy u»yciu zasobów
lingwistycznych LR ze zde�niowan¡ relacj¡ synonimiczno±ci przy pomocy
metody ekstrakcji synonimów φ. Tezaurusy z rodziny WordNet (Fellbaum,
1998), FrameNet (Narayanan i in., 2003), Roget (Kipfer, 2006), czy polski
Sªowosie¢ (Piasecki i Broda, 2007) posiadaj¡ wskazania podobie«stwa synoni-
micznego o sprawdzonej jako±ci. Metoda φ polega na sprawdzeniu wszystkich
kombinacji terminów i poª¡czeniu tych o warto±ci relacji synonimicznej prze-
kraczaj¡cej zde�niowany próg ksim. Algorytm sprowadza si¦ do zastosowania
klasycznej analizy skupie« metod¡ aglomeracyjn¡.
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Efektywno±¢ metody ekstrakcji synonimów Φ jest bezpo±rednim przenie-
sieniem jako±ci zde�niowanych relacji synonimicznych w zbiorze zasobów lin-
gwistycznych LR.

3.2.3 Ekstrakcja poj¦¢

Ekstrakcja poj¦¢ zgodnie z równaniem (3.5) jest funkcj¡ odwzorowuj¡c¡ zbiór
S skªadaj¡cy si¦ z elementów zbioru T w zbiór poj¦¢ C przy u»yciu zasobów
lingwistycznych LR przy pomocy metody ekstrakcji poj¦¢ δ. Funkcja δ jest
funkcj¡ klasy�kacji poj¦¢. W przedstawionym modelu ekstrakcji terminologii
funkcja δ jest tzw. testem rozszerzenia (Buitelaar i Cimiano, 2006). Oznacza
to, »e δ klasy�kuje synonim sn w przypadku realizacji leksykalnej sn lub skªa-
daj¡cych si¦ na niego terminów. W przypadku przej±cia testu rozszerzenia
powstaje poj¦cie.

Przy okazji ekstrakcji poj¦¢ dokonywana jest prosta ekstrakcja instancji,
która jest równie» funkcj¡ klasy�kacji. W przypadku negatywnego wyniku
testu rozszerzenia sprawdzana jest klasy�kacja POS synonimu lub terminu
w zbiorze anotacji lingwistycznej LA. W przypadku klasy�kacji jako byt na-
zwany w jednym z dozwolonych znaczników wykorzystanego zbioru anotacji
lingwistycznej LA analizowane wyra»enie jest klasy�kowane jako instancja.
Na przykªad podczas wykorzystania tezaurusa WordNet oraz ANNIE jako
LR, klasy�kacja instancji nast¦puje w przypadku nierealizowalno±ci leksykal-
nej w WordNet oraz klasy�kacji POS jako: Person, Organization, Location,
Address, Date lub Money.

Przedstawione metody klasy�kacji poj¦¢ i instancji nale»¡ do klasy niewy-
magaj¡cych pod wzgl¦dem zasobów lingwistycznych. Stanowi¡ tym samym
dobr¡ metod¦ do uzyskania zadowalaj¡cych wyników dla celów ekstrakcji
relacji.

3.2.4 Ekstrakcja relacji taksonomicznych

Ekstrakcja relacji taksonomicznych zgodnie z równaniem (3.7) jest funkcj¡
odwzorowuj¡c¡ zbiór poj¦¢ C w zbiór relacji taksonomicznych TR. W przed-
stawionym modelu zakªada si¦, »e metoda ekstrakcji taksonomicznych jest
zgodna z obecnie obowi¡zuj¡cymi rozwi¡zaniami opisanymi w rozdziale 2.
Wynikiem dziaªania metody ekstrakcji relacji taksonomicznych jest zbiór TR,
który stanowi jeden z produktów ko«cowych procesu uczenia ontologii.
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Rysunek 3.1: Ogólny podziaª funkcjonalny z podziaªem na zde�niowane pro-
cesy (zadania uczenia ontologii z tekstu) oraz wykorzystywane klasy zasobów

3.2.5 Ekstrakcja relacji nietaksonomicznych

Ekstrakcja relacji nietaksonomicznych zgodnie z równaniem (3.8) jest funkcj¡
odwzorowuj¡c¡ zbiór poj¦¢ C w zbiór relacji nietaksonomicznych NTR.

Przedstawiony metamodel skªada si¦ z nowej funkcji ekstrakcji relacji nie-
taksonomicznych opartej na zaªo»eniu sprz¦»enia zwrotnego pomi¦dzy aksjo-
matami dziedzinowymi a informacj¡ lingwistyczn¡ zawart¡ w zbiorze LA.
Przedstawiona funkcja ekstrakcji relacji nietaksonomicznych odwzorowuje
zbiór aksjomatów dziedzinowych A oraz zbiór anotacji lingwistycznych LA
w zbiór relacji nietaksonomicznych NTR.

Szczegóªowy opis metody ekstrakcji relacji nietaksonomicznych opartej
na zaªo»eniu sprz¦»enia zwrotnego znajduje si¦ w rozdziale 6.

3.3 Architektura

Do tej pory w rozdziale przedstawiono model teoretyczny procesu uczenia
ontologii z tekstu. Metamodel posiada ponadto realizacj¦ modelu teoretycz-
nego w postaci podziaªu funkcjonalnego i architektonicznego, które zawieraj¡
odpowiednio architektur¦ funkcjonaln¡ oraz odwzorowanie podziaªu funkcjo-
nalnego na konkretne technologie.

3.3.1 Podziaª funkcjonalny

Podziaª funkcjonalny polega na wyodr¦bnieniu funkcjonalnie jednorodnych
komponentów w tzw. bloki architektoniczne oraz zde�niowanie relacji zacho-
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dz¡cych pomi¦dzy nimi. Ogólny podziaª funkcjonalny metamodelu przedsta-
wiono na rysunku 3.1. Ze wzgl¦du na oznaczenie standardowego przepªywu
danych, diagram ten jest równocze±nie modelem behawioralnym.

Komponenty znajduj¡ce si¦ po lewej stronie rysunku 3.1 oznaczaj¡ zbiór
D, czyli korpus dokumentów oraz powstaj¡cy na jego podstawie przy pomo-
cy funkcji Λ zbiór anotacji lingwistycznych LA. Przedstawiony metamodel
obejmuje przy realizacji funkcji Λ nast¦puj¡ce etapy:

• okre±lanie granicy zda«,

• tokenizacja,

• anotacja cz¦±ci mowy,

• analiza morfologiczna, w tym analiza �eksyjna, podstawy oraz zªo»o-
no±ci,

• lematyzacja,

• rozpoznawanie bytów nazwanych.

Ponadto metamodel obejmuje analiz¦ wyra»e« oraz funkcji gramatycz-
nych wyra»e«. Analiza lingwistyczna przeprowadzona zostaªa przy u»yciu
narz¦dzi ANNIE (Cunningham i in., 2007), Ballie (Nadeau, 2005) dla j¦zyka
angielskiego oraz SProUT (Piskorski i in., 2005) dla j¦zyka polskiego.

Format anotacji w zbiorze LA zostaª dobrany w taki sposób, aby umo»-
liwi¢ rzeteln¡ ewaluacj¦ oraz dostarczy¢ odpowiednich wªa±ciwo±ci korpusu
D dla zaªo»onego metamodelu. Wybranie formatu anotacji OntoLT (Buite-
laar i in., 2004a) podyktowane jest jego du»¡ popularno±ci¡, co umo»liwia
wery�kacj¦ przeprowadzonej ewaluacji oraz struktur¡ maj¡c¡ zastosowanie
dla przedstawionych mechanizmów. Moduªowa struktura anotacyjna umo»li-
wia ponadto dobór zakresu informacji lingwistycznej dla ró»nych zastosowa«
i wªa±ciwo±ci korpusu.

Szczegóªowy zakres przeprowadzonych analiz dla funkcji Λ oraz forma-
tu zbioru LA przedstawiony jest w rozdziale po±wi¦conym eksperymentom
(rozdziaª 7).

Zadanie ekstrakcji terminologii jest przeprowadzone przy pomocy funkcji
Γ (3.3). Argumentem funkcji Γ jest korpus dokumentów D pod postaci¡
zbioru anotacji lingwistycznych LA. Posta¢ metody γ jest ró»ny w zale»no±ci
od zastosowanego podej±cia. Metamodel zakªada zastosowanie jednej z metod
przedstawionych w rozdziale 2., np:

• modele wywodz¡ce si¦ z teorii informacji, w tym analiza wspóªwyst¦-
powalno±ci,
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• podej±cia statystyczne: TFIDF, KFIDF, χ2 lub metoda warto±ci C/NC
(Frantzi i in., 2000),

• podej±cia wywodz¡ce si¦ z uczenia maszynowego (ML), w tym modele
Markova.

W przedstawionej architekturze proponuje si¦ wykorzystanie nowej meto-
dy opartej na modelach Markova, której charakterystyczn¡ cech¡ jest oparcie
modelu na tzw. oknie kontekstowym dla terminu. Szczegóªow¡ dyskusj¦ nad
t¡ metod¡ przedstawiono w rozdziale 5. Na poziomie metamodelu posta¢
funkcji γ nie ma jednak znaczenia.

Du»a jednorodno±¢ funkcjonalna ekstrakcji synonimów, poj¦¢ oraz instan-
cji spowodowaªa umieszczenie wszystkich tych elementów w postaci jednego
bloku architektonicznego na rysunku 3.1. Funkcja ekstrakcji synonimów Φ
oraz ekstrakcji poj¦¢ ∆ dziaªaj¡ gªównie opieraj¡c si¦ na zasobach lingwi-
stycznych LR. Jako±¢ tych zasobów w zdecydowanej mierze ksztaªtuje jako±¢
samych funkcji.

Zbiór poj¦¢ C jest podstaw¡ ekstrakcji relacji taksonomicznych oraz nie-
taksonomicznych. Funkcja ekstrakcji relacji taksonomicznych jest dowoln¡
funkcj¡ sklasy�kowan¡ w rodziale 2. jako metoda ekstrakcji relacji taksono-
micznych. Funkcja ekstrakcji relacji nietaksonomicznych jest dowoln¡ funkcj¡
sklasy�kowan¡ w rozdziale 2. jako metoda ekstrakcji relacji nietaksonomicz-
nych. W przedstawionej architekturze proponuje si¦ wykorzystanie nowej
metody ekstrakcji relacji nietaksonomicznych, której charakterystyczn¡ ce-
ch¡ jest tzw. cykl zwrotny pomi¦dzy ogólnie przyj¦tymi prawami dziedziny
(aksjomatami), a informacj¡ lingwistyczn¡. Szczegóªowy opis proponowanej
metody znajduje si¦ w rozdziale 6.

3.3.2 Podziaª architektoniczny

Podziaª architektoniczny sªu»y do zaproponowania konkretnych technologii
w celu dostarczenia funkcjonalno±ci zawartych w podziale funkcjonalnym. Ta-
bela 3.1 przedstawia odwzorowanie najistotniejszych funkcjonalno±ci do kon-
kretnych technologii. Odwzorowanie jest ogólne, co oznacza, »e zapropono-
wane technologie umo»liwiaj¡ budowanie rozwi¡za« uniwersalnych dla meta-
modelu, tj. np. dla ró»nych korpusów, w tym j¦zyków naturalnych.

Funkcjonalno±ci przedstawione w tabeli 3.1 nie maj¡ bezpo±redniego prze-
ªo»enia na wydzielone w ramach podziaªu funkcjonalnego bloki architekto-
niczne. Jedynym kryterium wydzielenia funkcjonalno±ci byªa odr¦bno±¢ tech-
nologiczna.
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Funkcjonalno±ci Wykorzystane technologie
Anotacja lingwistyczna LA ANNIE, Ballie, SProUT
Format zbioru anotacji lingwistycznych LA Format OntoLT
Ekstrakcja terminologii Metoda ML
Klasy�kacja terminologii ANNIE, WordNet, Sªowosie¢
Serializacja aksjomatów SWRL
Budowa ontologii Jena
J¦zyk ontologii OWL DL
Wnioskowanie ze wsparciem SWRL Pellet

Tabela 3.1: Podziaª architektoniczny

Wynik procesu Zale»no±¢
Terminologia �
Synonimy i poj¦cia Terminologia
Relacje taksonomiczne Terminologia, poj¦cia
Aksjomaty �
Relacje nietaksonomiczne Terminologia, poj¦cia, aksjomaty

Tabela 3.2: Zale»no±¢ pomi¦dzy wynikami procesu uczenia ontologii

3.4 Dobór zakresu bada«

Podziaª funkcjonalny (rysunek 3.1) przedstawia oprócz identy�kacji bloków
architektonicznych, tak»e typy bloków architektonicznych oraz relacje po-
mi¦dzy nimi zachodz¡ce. Najbardziej istotnym dla potrzeb analizy zakresu
bada« jest typ oznaczaj¡cy wynik procesu. Podziaª funkcjonalny przedstawia
pi¦¢ wyników procesu uczenia ontologii z tekstu: terminologi¦, poj¦cia, relacje
taksonomiczne, relacje nietaksonomiczne oraz aksjomaty. Wi¦kszo±¢ z tych
wyników jest efektem dziaªania metod skªadaj¡cych si¦ na posta¢ metamo-
delu. Tabela 3.2 przedstawia zale»no±ci pomi¦dzy wynikami procesu uczenia
ontologii z tekstu.

Z wyj¡tkiem aksjomatów wszystkie wyniki zale»ne s¡ od terminologii.
Terminologia zatem charakteryzuje si¦ du»ym wpªywem na posta¢ innych
wyników, co powoduje, »e wyniki dziaªania funkcji ekstrakcji terminologii
Γ propagowane s¡ na pozostaªe wyniki. Ka»dy bª¡d popeªniony w tej fazie
ma swoje odzwierciedlenie w pó¹niejszych wynikach. Na podstawie tabeli 3.2
mo»na wi¦c okre±li¢ priorytet istotno±ci wyników na podstawie zale»no±ci
pomi¦dzy nimi. Wyniki, które nie s¡ argumentami innych funkcji s¡ najmniej
istotne, poniewa» ewentualne bª¦dy nie s¡ propagowane na inne wyniki.

Podziaª funkcjonalny obrazuje równie» zale»no±ci pomi¦dzy wynikami
procesu uczenia ontologii, a zasobami zewn¦trznymi. W przypadku ekstrakcji
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Wynik procesu Zale»no±¢ Naukowo±¢ Relewancja �rednia
Terminologia 1 1 1 1
Synonimy 2 4 4 3,33
Poj¦cia 3 5 3 3,66
Relacje taksonomiczne 4 1 5 3,33
Relacje nietaksonomiczne 4 1 1 2

Tabela 3.3: Priorytety dla doboru zakresu bada«. Skala 1-5, przy czym 1 ozna-
cza najbardziej istotny wpªyw, a 5 oznacza brak istotno±ci

synonimów oraz poj¦¢ zale»no±¢ od zasobów lingwistycznych LR jest znacz¡-
ca. Wi¦kszo±¢ problemów sprowadza si¦ do jako±ci zasobu lingwistycznego,
a nie do jako±ci samej metody φ lub δ. Nie jest to zatem problem naukowy,
przynajmniej je±li chodzi o zagadnienie uczenia ontologii. Ekstrakcja termino-
logii oraz relacji w ogólnym przypadku nie wymaga zasobów lingwistycznych,
co przenosi caªy ci¦»ar jako±ci na same metody.

Ostatecznie decyduj¡cy wpªyw na dobór zakresu bada« w ramach me-
tamodelu ma relewancja wyników dla u»ytkownika ko«cowego. To problem
u»ytkownika ko«cowego decyduje o priorytecie wyników. Z przeprowadzonej
w rozdziale 1. analizy biznesowej wynika, »e najbardziej kluczowe dla u»yt-
kowników s¡ terminologia oraz relacje nietaksonomiczne.

Tabela 3.3 przedstawia zestawienie priorytetów ze wzgl¦du na omawia-
ne cechy, tj. zale»no±¢ wyników, naukowo±¢ zadania oraz relewancj¦ proble-
mu. Ostatnia kolumna przedstawia wa»on¡ miar¦ istotno±ci wyników. Wy-
nika z niej, »e zdecydowanie najbardziej istotnymi fazami uczenia ontologii
s¡ ekstrakcja terminologii oraz ekstrakcja relacji. Z tego tytuªu niniejsza pra-
ca ma na celu zaproponowanie metod ekstrakcji terminologii oraz relacji.
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Rozdziaª 4

Anotacja lingwistyczna

Pierwsze dwa elementy metamodelu (równanie 3.1) to zbiór dokumentów D
oraz anotacji lingwistycznych LA. W niniejszym rozdziale przedstawiona zo-
stanie funkcja Λ, a w szczególno±ci jej elementy, czyli zbiór dokumentów D,
zbiór anotacji lingwistycznych LA oraz metoda budowania zbiorów lingwi-
stycznych λ.

W terminologii statystycznej korpus dokumentów stanowi reprezentatyw-
n¡ prób¦ populacji generalnej. Odpowiednio dobrany korpus, podobnie jak
reprezentatywna próba, sªu»y do estymacji wªa±ciwo±ci populacji generalnej.

W kontek±cie zastosowa« informatyki ekonomicznej, korpus jest kolek-
cj¡ dokumentów przeznaczonych do estymacji cech populacji ogólnej, czyli
wszystkich dokumentów znajduj¡cych si¦ w formie elektronicznej. Niestety,
liczba ta jest niemierzalna, co najmniej z nast¦puj¡cych powodów:

• rozmiar sieci Internet nie pozwala na szybkie zliczenie dost¦pnych do-
kumentów,

• zmienno±¢ sieci Internet powoduje, »e w momencie uko«czenie procesu
liczenia dokumentów, liczba ta jest ju» nieaktualna,

• istnienie Ukrytego Internetu � wiele dokumentów jest po prostu nie-
dost¦pnych dla mechanizmów, które maj¡ na celu szacowanie liczby
dokumentów (Kaczmarek, 2007).

Zgodnie z motywacj¡ prowadzonych bada« metamodel powinien posiada¢
cech¦ uniwersalno±ci, tj. powinien mie¢ zastosowanie w jak najwy»szej liczbie
kontekstów. Kontekst wykorzystania opracowanych metod mo»na wyró»ni¢
w zale»no±ci od nast¦puj¡cych cech:

• dziedzina,
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• j¦zyk naturalny,

• styl narracji.

Podej±cia do uczenia ontologii, które s¡ uniwersalne we wszystkich wy-
mienionych typach kontekstów, nie istniej¡. Problematyczne s¡ w zasadzie
wszystkie typy kontekstów, poniewa» powoduj¡, »e zarówno gramatyka j¦-
zyka, jak i u»ywane sªownictwo znacz¡co si¦ ró»ni¡. Dla przykªadu korpus
Browna (Francis i Kucera, 1979) charakteryzuje si¦ odmian¡ j¦zyka angiel-
skiego powszechnie ju» zanikaj¡c¡.

Dobrym sposobem do ewaluacji uniwersalno±ci jest zastosowanie opra-
cowywanych metod do ró»nych korpusów, najlepiej ró»ni¡cych si¦ typem.
Testowanie metod na korpusach z ró»nych dziedzin, w ró»nym j¦zyku oraz
o zró»nicowanym stylu narracji jest niespotykane. Nie tylko z powodu obaw
przez ewaluacj¡ uniwersalno±ci, ale równie» z powodu trudno±ci, jakie przy-
sparza konstrukcja korpusu.

Zadaniem anotacji jest doª¡czenie do tekstu w j¦zyku naturalnym zbio-
ru anotacji lingwistycznych. Zbiór anotacji lingwistycznej zawiera metadane
tekstu i jego struktury. Struktur¦ tekstu opisuje model statyczny anotacji,
natomiast procesy skªadaj¡ce si¦ na anotacj¦ i uzupeªnienie zbioru anota-
cji tworz¡ model behawioralny anotacji. Opis modelu behawioralnego oraz
statycznego zostanie przedstawiony w kolejnych sekcjach.

4.1 Procesy anotacyjne

Model behawioralny anotacji tworz¡ procesy anotacyjne. Procesy anotacyjne
maj¡ na celu uruchomienie ±ci±le okre±lonych procesów na tek±cie w j¦zyku
naturalnym. Wej±ciem do procesu anotacji jest czysty tekst, niezawieraj¡cy
»adnych informacji dodatkowych oraz nieposiadaj¡cy jawnie »adnej struktu-
ry. Tekst w j¦zyku naturalnym posiada oczywi±cie niejawn¡ struktur¦ wyni-
kaj¡c¡ z gramatyki danego j¦zyka. Wªa±nie ta ukryta warstwa jest bardzo
interesuj¡ca dla metamodelu uczenia ontologii.

Procesy anotacyjne d¡»¡ do stworzenia zbioru anotacji w pewnym stan-
dardzie (struktura anotacji). Opis poszczególnych standardów anotacji znaj-
duje si¦ w sekcji 4.2.

Przedstawione procesy anotacyjne s¡ oferowane przez znaczn¡ liczb¦ na-
rz¦dzi lingwistycznych. Ich zestawienie wykracza poza ramy niniejszej pracy;
zainteresowani odesªani s¡ do dobrze zapowiadaj¡cego si¦ portalu informa-
cyjnego projektu OntoWeb1.

1http://ontoweb-lt.dfki.de/langtech_index.htm
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Do najwa»niejszych procesów anotacyjnych nale»¡ w kolejno±ci stosowa-
nia:

1. Cz¦±ci mowy i morfologia.

2. Analiza syntaktyczna.

3. Analiza semantyczna.

4.1.1 Cz¦±ci mowy i morfologia

Lingwi±ci grupuj¡ wyst¦puj¡ce w danym j¦zyku naturalnym wyrazy wedªug
klas charakteryzuj¡cych si¦ podobnym zachowaniem syntaktycznym. Kla-
sy te nazywaj¡ si¦ kategoriami gramatycznymi lub syntaktycznymi, równie»
znane jako cz¦±ci mowy (POS � Part of Speech). W warstwie syntaktycznej
cz¦±ci mowy wyst¦puj¡ przewa»nie w okre±lonym kontek±cie zdaniowym, np.
rodzajnik przed rzeczownikiem. W warstwie semantycznej cz¦±ci mowy prze-
wa»nie peªni¡ podobn¡ rol¦ � czasowniki lub grupy czasowników przewa»nie
peªni¡ funkcj¦ orzeczenia w zdaniu.

Analiza cz¦±ci mowy i morfologii skªada si¦ z dwóch procesów: analizy
cz¦±ci mowy oraz analizy morfologicznej. Oba procesy wzajemnie si¦ prze-
nikaj¡, tj. znajomo±¢ POS uªatwia analiz¦ morfologiczn¡, natomiast sama
analiza cz¦sto jest najlepsz¡ metod¡ poprawnej klasy�kacji POS.

Analiza cz¦±ci mowy jest problemem klasy�kacyjnym. Posiadaj¡c sko«-
czony zbiór klas cz¦±ci mowy problem polega na przyporz¡dkowaniu ka»dego
wyrazu do dokªadnie jednej klasy. Istniej¡ dwie grupy metod analizy cz¦-
±ci mowy: metody reguªowe oraz metody statystyczno-stochastyczne. Meto-
dy reguªowe s¡ oparte na reguªach, np.: �ka»dy wyraz ko«cz¡cy si¦ na -ing
jest czasownikiem�. Metody te s¡ zale»ne od j¦zyka naturalnego. Niestety,
wi¦kszo±¢ narz¦dzi oparta jest w cz¦±ci na metodach reguªowych, co tworzy
powa»ne problemy w wykorzystaniu narz¦dzi w wi¦cej ni» jednym j¦zyku
naturalnym. Metody statystyczno-stochastyczne oparte s¡ b¡d¹ na cz¦sto-
±ci wyst¦powania wyrazów oraz cz¦±ci mowy w poszczególnych kontekstach
zdaniowych, b¡d¹ na modelach prawdopodobie«stwa szacuj¡cych prawdopo-
dobie«stwo wyst¡pienia danej klasy na podstawie cech kontekstu.

Tradycyjnie wyró»nia si¦ osiem podstawowych cz¦±ci mowy. Dla celów
analizy lingwistycznej potrzeba jednak znacznie bardziej szczegóªowej kla-
sy�kacji dlatego opracowano tzw. zbiory znaczników POS. Zbiory znaczni-
ków POS zawieraj¡ zamkni¦ty zbiór znaczników okre±laj¡cych klas¦ wyra-
zu. Wszystkie systemy znaczników POS opieraj¡ si¦ na standardowym po-
dziale cz¦±ci mowy, co oznacza, »e podstawowe typy wyrazów mog¡ zosta¢
przeniesione pomi¦dzy zbiorami wska¹ników. Na przykªad, czasownik zawsze
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Korpus Liczba znaczników
Brown (Francis i Kucera, 1979) 87
Penn Treebank (Marcus i in., 1993) 45
Susanne (Sampson, 1995) 353
CLAWS1 (Garside i Smith, 1997) 132
CLAWS2 (Garside i Smith, 1997) 166
CLAWS5 (Garside i Smith, 1997) 62
London-Lund (Greenbaum i Svartvik, 1990) 197

Tabela 4.1: Najpopularniejsze zbiory znaczników POS dla j¦zyka angielskiego

Klasa wyrazu Wyraz Brown Penn c5
przymiotnik happy JJ JJ AJ0
rzeczownik data NN NN NN0
czasownik take VB VB VVI
przyimek TO to IN TO PRP

Tabela 4.2: Porównanie trzech zbiorów znaczników POS

oznacza t¦ sam¡ klas¦ wyrazów, wyró»nia si¦ natomiast ró»ne typy samego
czasownika.

W tabeli 4.1 przedstawiono najpopularniejsze systemy znaczników POS
dla j¦zyka angielskiego. Najstarszym systemem znakowania POS jest Brown.
Najcz¦±ciej u»ywanym jest Penn Treebank. Wywodz¡cy si¦ z Penn Treebank
system Susanne posiada z kolei najbardziej szczegóªowy podziaª znaczników.
Dla celów uczenia ontologii najwa»niejszym czynnikiem jest popularno±¢ sys-
temu znakowania. Im system jest bardziej powszechny, tym wi¦ksza szansa
na wi¦ksz¡ liczb¦ zaanotowanego tekstu oraz wykorzystuj¡cych go narz¦dzi.

W tabeli 4.2 przedstawiono porównanie nazewnictwa znaczników POS
tych samych klas wyrazów dla j¦zyka angielskiego. Widoczny jest du»y sto-
pie« uni�kacji standardów znaczników POS. Najwa»niejsze klasy oznaczone
s¡ identycznymi znacznikami, zwªaszcza w przypadku zbiorów Brown i Penn
Treebank. Im jednak bardziej szczegóªowa klasa, tym ró»nic jest coraz wi¦cej.

Analiza morfologiczna to dziedzina przetwarzania tekstu naturalnego zaj-
muj¡ca si¦ ró»nymi formami wyrazów. Cz¦±ci mowy wyst¦puj¡ bowiem w ró»-
nych odmianach: rzeczowniki poddane s¡ �eksji, czasowniki wyst¦puj¡ w ró»-
nych czasach, przymiotniki w ró»nych stopniach. Morfologia to dziedzina zaj-
muj¡ca si¦ analiz¡ ró»nych odmian danej cz¦±ci mowy.

J¦zyki naturalne charakteryzuj¡ si¦ znacz¡co ró»n¡ morfologi¡. J¦zyk an-
gielski jest pod tym wzgl¦dem j¦zykiem niezwykle prostym, np. czasownik
w formie podstawowej mo»e wyst¡pi¢ tylko w czterech formach. W zasa-
dzie wszystkie inne j¦zyki naturalne s¡ znacznie trudniejsze w przetwarzaniu
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morfologicznym. Zwªaszcza j¦zyki sªowia«skie, w tym j¦zyk polski, charakte-
ryzuj¡ si¦ du»¡ zªo»ono±ci¡ morfologiczn¡.

Analiza morfologiczna skªada si¦ z trzech gªównych procesów: analizy
�eksyjnej, derywacji oraz skªadania wyrazów. Fleksja to dziaª gramatyki zaj-
muj¡cy si¦ odmian¡ wyrazów. Analiza �eksyjna powoduje zasilenie zbioru
anotacji o informacje dotycz¡ce mody�kacji formy podstawowej, czyli lema-
tu. Fleksja nigdy nie zmienia klasy wyrazu, znaczenie mody�kuje bardzo
nieznacznie. Cz¦±ci¡ analizy �eksyjnej jest sprowadzenie wyrazu do formy
podstawowej. Fleksja wyrazu jest zale»na od cz¦±ci mowy, np. dla rzeczow-
nika dotyczy:

• liczby � liczba pojedyncza lub mnoga,

• pªci � rodzaj m¦ski, »e«ski, nijaki,

• przypadku � mianownik, dopeªniacz, celownik, biernik, . . .

Derywacja to proces transformacji z formy podstawowej i znacznie cz¦±ciej
powoduje zmian¦ zarówno cz¦±ci mowy, jak i znaczenia. Analiza derywacyjna
sprawdza, czy wyraz powstaª z innej formy i nie jest jego odmian¡. Na przy-
kªad przysªówek szeroko jest derywacj¡ przymiotnika szeroki. Skªadanie wy-
razów dotyczy sytuacji, w której dwa lub wi¦cej wyrazy zostaj¡ poª¡czone
w jedn¡ caªo±¢ nios¡c¡ ze sob¡ odr¦bne znaczenie (np. downtown).

Wyzwania stawiane przez analiz¦ cz¦±ci mowy i morfologi¦ dla j¦zyka an-
gielskiego ograniczaj¡ si¦ do posiadania odpowiedno du»ego sªownika. Jedy-
nym problemem wydaje si¦ by¢ wieloznaczno±¢ wyrazów, tj. sytuacji, w któ-
rych skªadniowo ten sam wyraz ma ró»ne znaczenia. Na przykªad angielski
wyraz train znaczy zarówno trenowa¢, jak i poci¡g, w zwi¡zku z tym mo»e
przynale»e¢ do dwóch ró»nych klas cz¦±ci mowy. Narz¦dzia oferuj¡ce analiz¦
cz¦±ci mowy osi¡gaj¡ skuteczno±¢ na poziomie 98%.

4.1.2 Analiza syntaktyczna

Wyrazy nie pojawiaj¡ si¦ w tek±cie w sposób caªkowicie przypadkowy. Ka»dy
j¦zyk naturalny nakªada ograniczenia na porz¡dek wyst¦powania klas wyra-
zów. Ponadto, pewne grupy klas wyrazów wyst¦puj¡ nader cz¦sto razem two-
rz¡c struktury zwane wyra»eniami (ang. phrases lub chunks). Na przykªad
statystycznie cz¦sto przed czasownikiem w formie podstawowej wyst¦puj¡
wyra»enia wskazuj¡ce na podmiot w zdaniu. Wyra»enia s¡ wi¦c grupami
wyrazów o podobnych wªa±ciwo±ciach syntaktycznych, wyst¦puj¡cych staty-
stycznie cz¦sto i peªni¡cych w zdaniu ª¡czn¡ funkcj¦.
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Analiza syntaktyczna zajmuje si¦ analiz¡ regularno±ci oraz ogranicze«
w porz¡dku wyrazów oraz struktury wyra»e«. Analiza syntaktyczna poma-
ga zrozumie¢ znaczenie zdania bior¡c pod uwag¦ znaczenie poszczególnych
wyrazów. Na przykªad oba zdania:

�UniCredito przej¦ªo bank BPH�,
�BPH przej¦ªo bank UniCredito�

u»ywaj¡ dokªadnie takich samych wyrazów, a jednak ich znaczenie jest ró»-
ne. To wªa±nie porz¡dek wyrazów decyduje o znaczeniu. Przykªad ten przed-
stawia równie» ograniczenia j¦zyka naturalnego. Pojawienie si¦ rzeczownika
po czasowniku jest dopuszczalne, podczas gdy pojawienie si¦ kolejnego cza-
sownika (np. BPH przej¦ªo sprzedaªo) jest niedopuszczalne.

Porz¡dek wyrazów w zdaniu wzgl¦dnie ªatwo jest bada¢ w j¦zyku na-
turalnym o ustabilizowanym porz¡dku wyrazów (np. j¦zyk angielski). Du-
»o trudniej jest bada¢ zachowania w porz¡dku wyrazów j¦zyka naturalnego,
który charakteryzuje dowolny szyk zdania. Przykªadami j¦zyków naturalnych
o dowolnym szyku zdania s¡ j¦zyki niemiecki i polski.

Na podstawie porz¡dku wyrazów powstaj¡ wyra»enia. Do najwa»niej-
szych wyra»e« nale»¡:

Wyra»enia rzeczownikowe. W zdaniu rzeczownik najcz¦±ciej jest otoczo-
ny przez inne wyrazy, które go uzupeªniaj¡ (np. chytry i przebiegªy lis
c¦tkowany) i tworz¡ w ten sposób wyra»enie jednorodne znaczeniowo.
Wyra»enia rzeczownikowe posiadaj¡ gªow¦ wyra»enia, które stanowi
sam rzeczownik oraz wyrazy go mody�kuj¡ce. Wyra»enie rzeczowniko-
we jest najcz¦±ciej argumentem orzeczenia zdania.

Wyra»enia przyimkowe. Zgrupowane wyrazy peªni¡ce funkcj¦ dopeªnie-
nia wyra»enia rzeczownikowego.

Wyra»enia czasownikowe. Grupa wyrazów otaczaj¡ca czasownik i peª-
ni¡ca jednorodn¡ funkcj¦ w zdaniu. Podobnie jak wyra»enie rzeczow-
nikowe, posiada gªow¦ b¦d¡c¡ czasownikiem.

Wyra»enia przysªówkowe. Rzadziej wyst¦puj¡ce, peªni¡ funkcj¦ dopeª-
nienia wyra»enia czasownikowego.

4.1.3 Analiza semantyczna

Analiza semantyczna pozwala zrozumie¢ znaczenie zdania na podstawie zna-
czenia poszczególnych wyrazów i wyra»e«. Wykorzystuje przy tym analiz¦
syntaktyczn¡, której wynikiem s¡ wyra»enia w zdaniu. Analiza semantyczna
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polega na analizie wyra»e« i traktuje je jako jednorodn¡ caªo±¢. Wyra»enia
w zdaniu peªni¡ okre±lone funkcje gramatyczne, np. wyra»enie czasownikowe
jest cz¦sto orzeczeniem zdania, a wyra»enie rzeczownikowe podmiotem. Wy-
nikiem analizy semantycznej na poziomie procesu anotacyjnego jest zatem
okre±lenie funkcji gramatycznych wyra»e«.

4.2 Standardy anotacji

W podej±ciach do formalizacji i uczenia ontologii stosuje si¦ ró»ne statyczne
modele reprezentacji tekstu. Tekst w swojej ¹ródªowej postaci skªada si¦ wy-
ª¡cznie ze znaków. Przetwarzanie tekstu w takiej postaci jest jednak wysoce
nieefektywne. Przy wykonywaniu jakichkolwiek operacji na czystym tek±cie
pojawia si¦ dodatkowo potrzeba przechowywania metadanych tekstu. W ten
sposób powstaje potrzeba tworzenia standardów anotacji.

Standard anotacji powinien umo»liwia¢ przechowywanie oraz efektywny
dost¦p do co najmniej nast¦puj¡cych elementów:

• tekst ¹ródªowy, który mo»e by¢ odtworzony bez zb¦dnych mechani-
zmów dodatkowych,

• metadane wynikaj¡ce ze struktury logicznej tekstu (np. podziaª na zda-
nia, wyrazy) � struktura ta jest wynikiem dziaªania procesów anota-
cyjnych (por. 4.1),

• metadane wynikaj¡ce z wªa±ciwo±ci poszczególnych elementów lingwi-
stycznych (np. lemat tokena) � wªa±ciwo±ci te s¡ równie» wynikiem
dziaªania procesów anotacyjnych.

Standardy anotacji nie s¡ ze sob¡ kompatybilne. Przenoszenie informacji
pomi¦dzy nimi jest w praktyce mo»liwe, ale rzadko uzyskuje si¦ satysfak-
cjonuj¡ce wyniki, zarówno z powodu ró»nic wynikaj¡cych z dopuszczalnej
struktury logicznej, jak i dopuszczalnych typów oraz zakresu wªa±ciwo±ci lin-
gwistycznych. Opracowuj¡c metody uczenia ontologii nale»y wi¦c dokona¢
wyboru formatu anotacji. Jest to jeden z najbardziej kluczowych wyborów,
poniewa» de�niuje zarówno ekspresywno±¢ anotacji, jak i u»yteczno±¢ w prze-
twarzaniu. Istnieje pi¦¢ kluczowych przesªanek wyboru standardu anotacji:

Saturacja standardu. Im standard jest bardziej rozpowszechniony, tym
wi¦cej narz¦dzi oraz metod na nim operuje � przestrze« badawcza
jest tym wi¦ksza.
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Ekspresywno±¢ de�niuje jak wiele mo»na wyrazi¢. Na przykªad: czy stan-
dard pozwala tylko na okre±lony typ anotacji? Czy mo»na typy anotacji
de�niowa¢ w sposób dowolny? Czy standard umo»liwia przedstawienie
wszystkich niezb¦dnych do analizy danych?

Otwarto±¢ powoduje, »e standard mo»na wykorzysta¢ w zasadzie z ka»dym
otwartym narz¦dziem. Jest to kluczowa cecha, poniewa» par narz¦dzie-
standard jest tyle ile narz¦dzi.

Mo»liwo±¢ ewaluacji. Standard anotacji musi umo»liwia¢ rzeteln¡ ewalu-
acj¦ przeprowadzanych prac. Je±li np. jest to format prawnie zastrze-
»ony, a autor danej metody nie ujawni zakresu znajduj¡cych si¦ w nim
informacji, to metoda w zasadzie jest nieporównywalna.

Dostosowanie do uczenia. Niektóre standardy wywodz¡ si¦ ze ±rodowisk
do uczenia ontologii, niektóre z dziedzin pokrewnych. Dostosowanie
do uczenia wyra»a si¦ mo»liwo±ci¡ skorzystania w prosty sposób z in-
formacji w nim zawartych na specy�cznych etapach procesu uczenia
ontologii.

Najbardziej popularne formaty anotacji lingwistycznej dla uczenia onto-
logii wywodz¡ si¦ ze ±rodowisk do uczenia ontologii oraz ekstrakcji informacji:

GATE to najpopularniejsze ±rodowisko do budowania aplikacji in»ynierii
tekstu (Kenter i Maynard, 2005). GATE dzieli format anotacji na trzy
gªówne, równorz¦dne poziomy: zbiór wªa±ciwo±ci, zbiór anotacji oraz
tekst. Zbiór wªa±ciwo±ci okre±la metadane dokumentu, np. ¹ródªo, czy
typ MIME. Tekst zawiera tekst ¹ródªowy wraz ze struktur¡ dokumen-
tu. Zbiór anotacji zawiera dowolny zbiór typów anotacji wraz z wªa-
±ciwo±ciami. Model zaprezentowany w GATE cechuje si¦ bardzo du»¡
ekspresywno±ci¡ � zbiory anotacji mo»na de�niowa¢ dowolnie. Format
GATE jest mocno rozpowszechniony � gªównie ze wzgl¦du na popular-
no±¢ samego narz¦dzia. Jest on jednak nadmiarowy dla procesu uczenia
ontologii, co wynika z faktu, »e zostaª stworzony na potrzeby ekstrakcji
informacji, nie uczenia ontologii (Cunningham i in., 2002).

SProUT jest narz¦dziem do ekstrakcji informacji, w tym do ekstrakcji in-
formacji z j¦zyka polskiego (Piskorski i in., 2005). Do analizy morfolo-
gicznej wykorzystuje narz¦dzie do analizy j¦zyka polskiego � Morfeusz
(Woli«ski, 2006). Pozwala na swobodne de�niowanie zbiorów anotacji.
Narz¦dzie jest cz¦sto wykorzystywane w ekstrakcji informacji z j¦zyka
polskiego (np. Abramowicz i in. (2006)).
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OI Model to model danych obejmuj¡cy ontologi¦ oraz instancje stworzo-
ne na potrzeby ±rodowisk TextToOnto (Maedche i Staab, 2004) oraz,
w wersji rozszerzonej, Text2Onto (Cimiano i Völker, 2005). OI model
jest modelem o du»ej ekspresywno±ci, nie jest natomiast standardem
otwartym, ani dostosowanym do uczenia ontologii. Wersja ze ±rodowi-
ska Text2Onto, tzw. POM (Probabilistic Ontology Model), jest mode-
lem stochastycznym przechowuj¡cym wyniki dziaªania metod uczestni-
cz¡cych w procesie uczenia ontologii. Ze wzgl¦du jednak na wspomnia-
ny brak otwarto±ci, a tak»e kªopoty z utrzymaniem jego stabilno±ci,
format ten jest maªo popularny.

OntoLT jest formatem anotacji stworzonym w ramach projektu MuchMore
(Vintar i in., 2001) oraz wykorzystywanym jako domy±lny w narz¦-
dziu OntoLT (Buitelaar i in., 2004a; Buitelaar, 2003). Oparty na j¦-
zyku XML charakteryzuje si¦ otwarto±ci¡ oraz du»¡ powszechno±ci¡,
zwªaszcza w dziedzinie uczenia ontologii. Zakres informacyjny jest jed-
nak zde�niowany, dlatego ekspresywno±¢ formatu nie jest tak wysoka,
jak w przypadku innych formatów. Dla celów uczenia ontologii jest
on jednak w zupeªno±ci wystarczaj¡cy. Format OntoLT jest opisany
szerzej w punkcie 4.3.

Wªasne formaty. Oprócz standardowych formatów anotacji mo»na stoso-
wa¢ równie» wªasne modele. Wi¦kszo±¢ badaczy w ten sposób podcho-
dzi do problemu. Wªasny format daje mo»liwo±¢ wyboru ekspresywno-
±ci, stopnia otwarto±ci, czy stopnia dostosowania do wªasnych potrzeb
uczenia. Niestety, formaty wªasne maj¡ jedn¡ cech¦ dyskwali�kuj¡c¡
przy ewaluacji � ró»ne formaty notacji daj¡ ró»ne mo»liwo±ci. Nawet
ta sama metoda ekstrakcji terminologii sprawdza¢ si¦ b¦dzie ró»nie
w zale»no±ci od j¦zyka anotacji (czyli np. ró»nego stopnia ekspresyw-
no±ci). Porównywa¢ dwa ró»ne formaty anotacji jest bardzo trudno,
nie mówi¡c ju» o procesie przygotowania dokªadnie takiego samego
korpusu przy pomocy dwóch ró»nych j¦zyków anotacji. Dwie najpo-
pularniejsze odmiany wªasnych formatów opieraj¡ si¦ na skªadni XML
oraz na modelach relacyjnych przechowywanych w relacyjnych bazach
danych. Oba te podej±cia zostaªy przedmiotem porównania w tabeli
4.3.

Porównanie najpopularniejszych formatów anotacji przedstawiono w ta-
beli 4.3. Z przeprowadzonej analizy wynika, »e dla celów niniejszej pracy
najbardziej dogodnym wyborem jest standard anotacji zastosowany w na-
rz¦dziu OntoLT. Format ten daje bardzo du»¡ przewag¦ badawcz¡ ze wzgl¦-
du na mo»liwo±¢ ewaluacji oraz dostosowanie do procesu uczenia ontologii.
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GATE SProUT OI Model OntoLT DB XML
Saturacja 1 1 1 2 0 0
Ekspresywno±¢ 2 2 2 1 2 2
Otwarto±¢ 2 0 0 2 0 2
Ewaluacja 1 1 0 2 0 0
Dostosowanie 0 0 2 2 0 1

Tabela 4.3: Porównianie najcz¦±ciej stosowanych j¦zyków anotacji. Skala 0�2,
przy czym 0 oznacza brak cechy, 1 to cz¦±ciowe, a 2 peªne wsparcie

Mo»liwo±¢ ewaluacji jest tym istotniejsza, poniewa» uczenie ontologii jest
dziedzin¡ mªod¡, wymagaj¡c¡ rzetelnej ewaluacji przeprowadzonych bada«.

4.3 Struktura formatu anotacji

Format anotacji tworzy statyczn¡ struktur¦ modelu tekstu oraz informacji
lingwistycznej, czyli de�niuje dopuszczaln¡ struktur¦, dopuszczalne typy da-
nych oraz ich wªa±ciwo±ci. Zgodnie z wyborem dokonanym w sekcji 4.2, za-
stosowano format anotacji OntoLT. Format ten jest standardem opartym
na j¦zyku XML, de�niuje wi¦c schemat pliku XML i mo»e by¢ wyra»ony
w postaci pliku xsd.

Model domy±lnego formatu anotacji skªada si¦ z dokªadnie jednego ele-
mentu gªównego document. Element gªówny document skªada si¦ z dowolnej
liczby elementów sentence, czyli zda«. Na poziomie zdania nast¦puje najistot-
niejszy podziaª modelu na trzy elementy: tekst (text), wyra»enia (phrases)
oraz cz¦±ci zdania (clauses). Opis modelu w postaci diagramu UML przed-
stawiono na rysunku 4.1.

Podziaª na trzy warstwy jest zgodny z podziaªem procesów anotacyj-
nych przedstawionych w sekcji 4.1. Poszczególne warstwy modelu statycznego
obejmuj¡ wi¦c informacje b¦d¡ce wynikiem dziaªania odpowiednich procesów
anotacyjnych.

W warstwie tekstu wyst¦puj¡ tokeny, czyli najmniejsze mo»liwe cz¦±ci
tekstu posiadaj¡ce osobne wªa±ciwo±ci syntaktyczne. Ka»dy token opisany
jest nast¦puj¡cymi wªa±ciwo±ciami:

• id � jednoznacznie identy�kuje tokena w dokumencie,

• str � przechowuje ¹ródªowy tekst tokena,

• pos � identy�kuje cz¦±¢ mowy tokena,

• lemma � przechowuje lemat tokena.
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Rysunek 4.1: Struktura modelu anotacji OntoLT dla dokumentu tekstowego

Akronim Wyra»enie Tªumaczenie
PP prepositional phrase wyra»enie przyimkowe
NP noun phrase wyra»enie rzeczownikowe
SUBORD_CL subordinate wyra»enie podrz¦dne
AP adjective phrase wyra»enie przysªówkowe
AdvP adverbial phrase wyra»enie mody�kuj¡ce czasowniki
VG verb group wyra»enie czasownikowe
W words inne wyra»enia

Tabela 4.4: Dopuszczalne typy wyra»e« w domy±lnym formacie anotacji

Przykªadowy opis tokena dla wyrazu usªugi wygl¡da w sposób nast¦pu-
j¡cy:

�token id=�21�, str=�usªugi�, pos=�NNS��
�lemma�usªuga�/lemma�
�/token�

W warstwie wyra»e« oprócz unikatowego identy�katora wyst¦puj¡ wska¹-
niki pocz¡tkowego (from) oraz ko«cowego (to) tokena wyra»enia. Kluczow¡
wªa±ciwo±ci¡ wyra»enia jest jego typ (type). Dopuszczalne typy wyra»enia
przedstawione s¡ w tabeli 4.4.

Przykªadowe wyra»enie stworzone dla tekstu have maintained klasy�kuje
wyra»enie jako wyra»enie czasownikowe i wygl¡da w sposób nast¦puj¡cy:

�phrase id=�12�, from=�42�, to=�44�, type=�VG��

W warstwie cz¦±ci zda« (clauses) model anotacji zawiera semantyk¦ zda-
nia. W przedstawionym modelu poj¦cie cz¦±ci zdania nie jest to»same ze zna-
czeniem w polskiej gramatyce. Oznacza funkcj¦ gramatyczn¡ grupy wyra»e«.
Grupuje wi¦c wyra»enia przy pomocy ich funkcji gramatycznych. W praktyce
wyra»a np. zdanie podrz¦dne lub zdanie nadrz¦dne. Wyra»enia maj¡ ±cisªe
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Wyra»enie Dopuszczalny typ
AP PREDICATIVE_AP
AdvP PREDICATIVE_ADVP
NP SUBJ

SUBJ/DEEP_OBJ
AKK_OBJ
DAT_OBJ
GEN_OBJ
NP_ADJUNCT_GEN
PREDICATIVE_NP

PP PP_ADJUNCT
PP_OBJ

SUBORD_CL XADJUNCT
XCOMP

VG �
W �

Tabela 4.5: Dopuszczalne typy funkcji gramatycznych dla wyra»e« w domy±l-
nym formacie anotacji

ograniczenia wywodz¡ce si¦ z gramatyki danego j¦zyka dotycz¡ce mo»liwych
typów funkcji gramatycznych. Tabela 4.5 przedstawia zestawienie wyra»e«
oraz mo»liwych typów funkcji gramatycznych zgodnie z notacj¡ przyj¦t¡
w Declerck (2002) i zastosowan¡ w domy±lnym formacie anotacji.

Element clause zawiera nast¦puj¡ce wªa±ciwo±ci:

• id � unikatowy identy�kator elementu,

• from � identy�kator wyra»enia pocz¡tkowego,

• to � identy�kator wyra»enia ko«cowego,

• predicate � identy�kator wyra»enia b¦d¡cego orzeczeniem,

• arg � lista argumentów w cz¦±ci zdania; ka»dy z argumentów posiada:
id, identy�kator wyra»enia oraz typ wyra»enia jak w tabeli 4.5.

Przykªadowe element clause wygl¡da w sposób nast¦puj¡cy:

[PP_ADJUNCT: In an e�ort] [XADJUNCT: to retain backword-
compatibility with earlier editions of KMi-News,] [SUBJ: I] [pred:
have maintained] [DOBJ: links] [PP_OBJ: to the older KMi News
Page].
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Rozdziaª 5

Ekstrakcja terminologii

Metody ekstrakcji terminologii umownie dziel¡ si¦ na metody nadzorowane
oraz metody bez nadzoru. Umowno±¢ wynika z ró»nic w pojmowaniu gra-
nicy pomi¦dzy nadzorem, czyli interwencj¡ u»ytkownika, a automatyzmem
metody. Przez metody nadzorowane rozumie si¦ najcz¦±ciej podej±cia, w któ-
rych u»ytkownik r¦cznie buduje zbiór reguª gramatycznych dla danego j¦zyka
naturalnego, danej dziedziny oraz typu ekstrakcji1. Metody nienadzorowane
polegaj¡ na automatycznej konstrukcji modeli j¦zyka lub modeli statystycz-
nych. Do najbardziej popularnych nale»¡ podej±cia oparte na modelach sta-
tystycznych, które posªuguj¡ si¦ miarami cz¦sto±ci wyst¦powania okre±lonych
wyrazów w tek±cie. Konstrukcja modeli j¦zykowych oparta jest na modelach
stochastycznych, które szacuj¡ miar¦ prawdopodobie«stwa wyst¡pienia okre-
±lonych stanów w tek±cie na podstawie informacji lingwistycznych.

Klasyczne metody nienadzorowane oparte s¡ bezpo±rednio na wyrazach
lub klasy�kacji POS i wykorzystuj¡ model Markova (Manning i Schutze,
1999). Oznacza to, »e klasy�kacja wyrazu zale»y wyª¡cznie od wyrazów go po-
przedzaj¡cych. Chronologicznie pierwsz¡ prac¡ wykorzystuj¡c¡ model Mar-
kova na podstawie klasy�kacji POS byªa praca przedstawiona w Brown i in.
(1992).

Opracowana w ramach metamodelu (równanie 3.1) metoda ekstrakcji ter-
minologii γ (równanie 3.3) jest metod¡ wykorzystuj¡c¡ modele lingwistycz-
ne, dlatego zostaªa sklasy�kowana jako metoda nienadzorowana. Ze wzgl¦du
na charakterystyk¦ podej±cia metoda nazwana zostaªa metod¡ ekstrakcji ter-
minologii wykorzystuj¡c¡ zmienne okno kontekstowe. Opracowana metoda
ekstrakcji terminologii opiera si¦ na nast¦puj¡cych zaªo»eniach wynikaj¡cych
z obserwacji tekstu:

1Drugim cz¦sto spotykanym rozró»nieniem jest konieczno±¢ trenowania modelu, przy
czym r¦czne budowanie reguª uznawane jest równie» jako trenowanie.
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1. Klasy�kacja terminologii jest zale»na od bezpo±redniego kontekstu ana-
lizowanego wyrazu, b¡d¹ grupy wyrazów.

2. Na podstawie kontekstu, analizowanego wyrazu oraz warstwy cz¦±ci
mowy tworzone jest tzw. okno kontekstowe.

3. Rozmiar kontekstu wyrazu mo»e by¢ dowolny, co oznacza, »e pojem-
no±¢ informacyjna dla funkcji klasy�kacji wyrazów znajduj¡cych si¦
w kontek±cie jest zmienna.

4. Klasy�kacja przebiega na poziomie dowolnego ªa«cucha wyrazów bez-
po±rednio po sobie nast¦puj¡cych, co gwarantuje przetwarzanie termi-
nów wieloczªonowych.

5. Wykorzystuje si¦ wyª¡cznie podstawow¡ informacj¦ lingwistyczn¡ do-
tycz¡c¡ morfologii oraz cz¦±ci mowy.

Zale»no±¢ od kontekstu jest kluczowym elementem przedstawionego mo-
delu. Zaªo»enie to wynika z obserwacji, »e obecno±¢ terminu w zdaniu mo»e
by¢ spowodowana nie tylko wyrazem, b¡d¹ ci¡giem wyrazów bezpo±rednio
go poprzedzaj¡cych, ale równie» po nim nast¦puj¡cych.

Obserwacja tekstu pozwala równie» postawi¢ drug¡ hipotez¦: pojemno±¢
informacyjna kontekstu dla funkcji klasy�kacji terminu jest zró»nicowana.
Oznacza to, »e wyrazy znajduj¡ce si¦ w analizowanym kontek±cie, mog¡
mie¢ ró»ne znaczenie dla funkcji klasy�kacji. Nie zawsze warto analizowa¢
caªy kontekst, poniewa» traci si¦ cz¦sto±¢ wyst¦powania okre±lonych typów
reguª zachowania si¦ tekstu. Z kolei kontekst zbyt maªy mo»e dostarczy¢
zbyt maªo informacji. Zarz¡dzanie rozmiarem kontekstu powoduje problem
jego optymalizacji. Przedstawiona metoda tworzy reguªy oparte na dowolnej
strukturze kontekstu w zale»no±ci od ich warto±ci statystycznych.

Ekstrakcja terminów wieloczªonowych oparta zostaªa w podobny sposób
na analizie kontekstu, z tym wyj¡tkiem, »e kontekst jest oparty na dowolnej
sekwencji wyrazów oznaczaj¡cych termin. Zatem, w przypadku analizy ter-
minu wieloczªonowego caªo±¢ ªa«cucha na niego si¦ skªadaj¡cego traktowana
jest jako potencjalny termin i dopiero na takiej sekwencji wyrazów budowa-
ny jest kontekst. Podej±cie takie umo»liwia jednorodne traktowanie terminów
jednoczªonowych i wieloczªonowych.

Zasadnicz¡ ró»nic¡ jest wprowadzenie modelu opartego na oknie kontek-
stowym, a nie bezpo±rednio na n-gramach. Warstwy modelu przedstawio-
ne s¡ na rysunku 5.1. Dotychczasowe metody ograniczaªy si¦ do budowania
jednostronnych n-gramów bezpo±rednio opartych na tek±cie lub znacznikach
POS.

128



Rysunek 5.1: Przykªadowe wyra»enie �nowszy IBM Blade Center� w rozkªa-
dzie na warstwy modelu, tj. tekst, cz¦±ci mowy (POS), okno kontekstowe
oraz poszczególne n-gramy (w tym przypadku bigramy)

5.1 Budowa modelu

Pierwszym krokiem opracowanej metody jest konstrukcja modelu j¦zyka. Mo-
del budowany jest w celu wykorzystania go w fazie wªa±ciwej ekstrakcji ter-
minologii z tekstu. Budowa modelu jest caªkowicie zautomatyzowana, a jej
wynikiem jest zbiór reguª ekstrakcji terminologii. Konstrukcja modelu skªada
si¦ z szeregu nast¦puj¡cych po sobie faz omówionych w kolejnych sekcjach.

5.1.1 Modele prawdopodobie«stwa

Ekstrakcja terminologii jest funkcj¡ prawdopodobie«stwa (rozkªadem praw-
dopodobie«stwa) P : F → [0, 1] wedªug aksjomatycznej de�nicji Koªmogoro-
wa, poniewa»:

• P (Ai) > 0

• P (Ω) = 1

• P (
⋃2
i=1Ai) =

∑2
i=1 P (Ai)

gdzie:
A1 oznacza zdarzenie, w którym wyra»enie jest terminem,
A2 oznacza zdarzenie, w którym wyra»enie nie jest terminem,
A1 i A2 s¡ zdarzeniami rozª¡cznymi.
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W tworzeniu modeli lingwistycznych dla ekstrakcji terminologii nie u»y-
wa si¦ jednak klasycznego modelu prawdopodobie«stwa, poniewa» przewa»-
nie posiada si¦ cz¦±ciow¡ wiedz¦ na temat wyników próby. Wiadomo np.,
»e analizowany wyraz nale»y do okre±lonej klasy cz¦±ci mowy, wiadomo rów-
nie», »e znajduje si¦ w pewnym kontek±cie, znany jest w ko«cu jego symbol.
Dlatego w przypadku konstrukcji modeli dla ekstrakcji terminologii mowa
jest o prawdopodobie«stwie warunkowym, tj.:

P (A|B) =
P (A ∩B)
P (B)

, dla P (B) > 0. (5.1)

Z powy»szego równania oraz z zachodz¡cej relacji symetryczno±ci pomi¦dzy
zbiorami A i B (A ∩B = B ∩ A) wynika, »e:

P (A ∩B) = P (B)P (A|B) = P (A)P (B|A). (5.2)

Uogólnienie tego równania dla n zdarze« jest podstawow¡ zasad¡ stosowan¡
przy budowie modelu (tzw. reguªa ªa«cuchowa):

P (A1 ∩ . . .∩An) = P (A1)P (A2|A1)P (A3|A1 ∩A2) . . . P (An| ∩n−1i=1 Ai). (5.3)

W wielu przypadkach warto±¢ P (A|B) jest trudna to oszacowania, pod-
czas gdy warto±¢ P (B|A) jest albo dana, albo jej szacunek jest du»o prostszy.
W takich przypadkach stosuje si¦ twierdzenie Bayesa, które w postaci uprosz-
czonej wynika bezpo±rednio z równa« 5.1 oraz 5.2:

P (B|A) =
P (B ∩ A)
P (A)

=
P (A|B)P (B)

P (A)
. (5.4)

Uproszczona wersja twierdzenia Bayesa zakªada, »e P (A) jest znane. Nie
zawsze jest to jednak ªatwe, dlatego mo»na oszacowa¢ warto±¢ P (A) przy po-
mocy równania 5.2. Zakªadaj¡c, »e zdarzenie B jest dopeªnieniem zdarzenia
B, czyli B ∩B = � oraz B ∪B = Ω:

P (A) = P (A ∩B) + P (A ∩B) = P (A|B)P (B) + P (A|B)P (B). (5.5)

Uogólniaj¡c powy»sze równanie do dowolnej liczby zdarze« dziel¡cych
zdarzenie A, takich »e A ⊆ ∩iBi oraz Bi s¡ rozª¡czne, stwierdzamy »e:

P (A) =
∑
i

P (A|Bi)P (Bi), (5.6)

a to z kolei daje ostateczny ksztaªt peªnemu twierdzeniu Bayesa:

P (Bj|A) =
P (A|Bj)P (Bj)

P (A)
=

P (A|Bj)P (Bj)∑n
i P (A|Bi)P (Bi)

. (5.7)
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gdzie:
A ⊆ ∩ni Bi, P (A) > 0, Bi ∩Bj = � dla i 6= j.

W modelach opartych na teorii prawdopodobie«stwa wysoce niepraktycz-
nie jest mówi¢ o konkretnych zdarzeniach, zwªaszcza w przypadku nieregu-
larnych przestrzeni zdarze«, które ró»ni¡ si¦ w zale»no±ci od stanu mode-
lu. Zamiast wi¦c mówi¢ o grupie zdarze«, bardziej praktycznie jest mówi¢
o pewnych konkretnych warto±ciach, które te zdarzenia generuj¡. Dla przy-
kªadu rzut sze±cienn¡ kostk¡ dwa razy wygodniej jest okre±la¢ prawdopodo-
bie«stwem wyrzucenia liczby 10, ni» prawdopodobie«stwem sumy wszystkich
trzech skªadaj¡cych si¦ na to zdarze« (tj. 4 i 6, 5 i 5, 6 i 4). Podobnie w przy-
padku ekstrakcji terminologii interesuje nas prawdopodobie«stwo czy dane
wyra»enie jest terminem czy nie. W tym stwierdzeniu niejako abstrahujemy
od konkretnego stanu modelu, czyli wszystkich mo»liwych kombinacji zda-
rze« maj¡cych na to wpªyw.

Dlatego niezwykle pomocnym poj¦ciem w ekstrakcji terminologii jest
zmienna losowa, która jest funkcj¡ odwzorowuj¡c¡ zbiór Ω w zbiór liczb rze-
czywistych, tj: X : Ω → Rn. W przypadku ekstrakcji terminologii mamy
do czynienia z dyskretn¡ zmienn¡ losow¡, czyli funkcj¡: X : Ω → S, gdzie
S jest policzalnym podzbiorem R, a konkretniej z funkcj¡: X : Ω → {0, 1},
gdzie 0 oznacza, »e wyra»enie nie jest terminem, a 1 oznacza, »e wyra»enie
jest terminem. Tak¡ posta¢ zmiennej losowej nazywa si¦ wska¹nikow¡ funkcj¡
losow¡ lub prób¡ Bernoullego.

5.1.2 Modele Markova

W ekstrakcji terminologii nie wystarczy, »e dokona si¦ analizy konkretnej
warto±ci zmiennej losowej. Analiza terminologii polega na sekwencyjnej ana-
lizie nast¦puj¡cych po sobie zda«, wyra»e«, cz¦±ci mowy lub jakiejkolwiek
charakterystyce lingwistycznej, która zostanie uznana za odpowiednio dys-
kryminuj¡c¡. Dlatego dla celów ekstrakcji terminologii mowa jest o analizie
sekwencji nast¦puj¡cych po sobie zmiennych losowych. Sekwencja ta charak-
teryzuje si¦ ponadto ograniczon¡ zale»no±ci¡ pomi¦dzy wyst¦puj¡cymi po so-
bie zmiennymi losowymi. Oznacza to, »e konkretna zmienna losowa nie jest
zale»na od wszystkich poprzedzaj¡cych warto±ci w sekwencji, lecz najcz¦±ciej
tylko od zmiennej losowej bezpo±rednio j¡ poprzedzaj¡cej.

Zakªadaj¡c »eX = (X1, . . . , Xn) jest sekwencj¡ zmiennych losowych przy-
bieraj¡c¡ warto±ci w sko«czonym zbiorze przestrzeni stanów S = s1, . . . , sk,
zaªo»enie Markova lub wªasno±¢ Markova mówi, »e:

Sko«czony horyzont zale»no±ci:

P (Xn+1 = sk|X1, . . . , Xn) = P (Xn+1 = sk|Xn). (5.8)

131



Model niezmienny w czasie (stacjonarny):

= P (X2 = sk|X1). (5.9)

Równanie 5.8 wªasno±ci Markova mówi o tym, »e konkretna zmienna loso-
wa jest zale»na wyª¡cznie od zmiennej losowej bezpo±rednio j¡ poprzedzaj¡-
cej. Równanie 5.9 mówi natomiast o niezmiennych charakterze modelu, czyli
o tym, »e parametry modelu nie ulegaj¡ zmianie. Oba te zaªo»enia s¡ bar-
dzo restrykcyjne, poniewa» w bezpo±rednim przeªo»eniu zmiennych losowych
na wyrazy wyst¦puj¡ce w tek±cie klasy�kacja terminów zale»y od wi¦cej ni»
tylko jednego poprzedzaj¡cego wyrazu. Wªasno±¢ t¦ jednak mo»na ªatwo uzy-
ska¢ odpowiedni¡ konstrukcj¡ zmiennych losowych nie jako poszczególne wy-
razy, lecz odpowiednie wyra»enia. Dalsza cz¦±¢ tej dyskusji nast¡pi w sekcji
nast¦pnej, przy okazji omawiania budowym modeli n-gram. Druga z wªa-
sno±ci Markova jest w analizie lingwistycznej do zaakceptowania, poniewa»
konstrukcje u»yte w j¦zyku (nie samo sªownictwo) zmienia si¦ na tyle rzadko,
»e zmiany te mo»na pomin¡¢.

Modelem lub ªa«cuchem Markova nazywa si¦ sekwencj¦ zmiennych loso-
wych, która speªnia wªasno±¢ Markova.

W analizie j¦zyka wyró»nia si¦ dwa typy modeli Markova: widoczne mode-
le Markova oraz ukryte modele Markova. Omawiane dot¡d modele to widocz-
ne modele Markova. Ukryte modele Markova ró»ni¡ si¦ jedynie istnieniem do-
datkowej tzw. ukrytej warstwy, czyli zbioru parametrów, które nie s¡ znane,
a na ich podstawie musi zosta¢ oszacowana zmienna losowa. Widoczny jest
jedynie efekt ukrytej warstwy. W przypadku analizy j¦zyka, ukryte modele
Markova mog¡ by¢ u»yte np. wtedy, gdy znana jest klasa cz¦±ci mowy (np.
poprzez analiz¦ skªadni wyra»enia), a na jej podstawie nale»y oszacowa¢ wy-
raz. W przypadku jednak ekstrakcji terminologii oraz istniej¡cej informacji
lingwistycznej, ukrytej warstwy po prostu nie ma. Z tego powodu zastosowa-
nie ukrytych modeli Markova nie zostaªo zbadane.

5.1.3 Model n-gram

Fundamentalnym problemem przy budowaniu modeli opartych na wniosko-
waniu statystycznym jest odpowiedni dobór cech dyskryminuj¡cych. Problem
polega na konieczno±ci kompromisu pomi¦dzy przydatno±ci¡ a stopniem dys-
kryminacji modelu. Na przykªad w klasycznym zadaniu predykcji nast¦p-
nego wyrazu w zdaniu, klasy dyskryminuj¡ce mo»na zbudowa¢ w oparciu
na 10. poprzedzaj¡cych wyrazach. Zdolno±¢ dyskryminacji takiego modelu
spowoduje, »e je±li kiedykolwiek pojawi si¦ taka sama sekwencja 10 wyra-
zów, to z du»ym prawdopodobie«stwem model sprawdzi si¦. Problem jed-
nak w tym, »e prawdopodobie«stwo wyst¡pienia takiej sekwencji jest bardzo
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niskie. Dziel¡c zatem zbiór wszystkich mo»liwych sekwencji w ten sposób
uzyskany model jest tyle» dyskryminuj¡cy, co zupeªnie nieprzydatny.

Klasyczne zadanie predykcji nast¦pnego wyrazu w zdaniu jest funkcj¡
prawdopodobie«stwa:

P (wn|w1, . . . , wn−1). (5.10)

W opracowanym modelu ekstrakcji terminologii zadanie klasy�kacji ter-
minu dla wyrazu lub sekwencji wyrazów wn, jest funkcj¡ prawdopodobie«-
stwa warunkowego opart¡ na cz¦±ciach mowy (posn) dla poszczególnych wy-
razów lub sekwencji wyrazów:

P (X) = P (termk|pos1, . . . , posn), (5.11)

gdzie:
n oznacza liczb¦ w¦zªow modelu n-gram,
k oznacza pozycj¦ w¦zªa oznaczonego jako termin,
1 ¬ k ¬ n,
term oznacza w¦zeª oznaczony jako termin,
pos oznacza w¦zeª reprezentowany poprzez znacznik cz¦±ci mowy.

Ponadto opracowany model zakªada wªasno±¢ Markova (równanie 5.8 lub
5.9) w celu rozwi¡zania problemu konstrukcji odpowiednich klas dyskrymina-
cyjnych. Zaªo»enie, »e stan konkretnej zmiennej losowej zale»y od wszystkich
j¡ poprzedzaj¡cych w analizowanej sekwencji (czyli np. dokumencie), jest mo-
»e dopuszczalne, ale prowadzi do problemu nadmiernej dyskryminacji. Z tego
powodu zaªo»ono, »e zmienna losowa zale»y wyª¡cznie od warto±ci poprzed-
niej. Drugie zaªo»enie modelu Markova jest równie» prawdziwe, poniewa»
w analizowanym okresie model jest niezmienny.

Model n-gram jest niczym innym jak modelem Markova stopnia n − 1.
Stopie« obu modeli oznacza dªugo±¢ analizowanej sekwencji, tzn. je»eli ana-
lizowane s¡ dwie zmienne losowe w sekwencji, mowa jest o modelu Markova
stopnia 1. (jeden stan poprzedzaj¡cy) lub modelu n-gram opartym na gra-
mach skªadaj¡cych si¦ z 2 elementów. Notacja modeli n-gram jest na tyle
popularna, »e sekwencje zmiennych losowych modelu n-gram stopnia 1. na-
zywa si¦ unigramami, stopnia 2. bigramami, stopnia 3. trigramami, itd.

5.1.4 Budowa okna

Z analizowanego tekstu dla ka»dego klasy�kowanego wyrazu pozyskiwane
jest tzw. okno kontekstowe. Okno kontekstowe jest symetryczne w stosunku
do terminu i skªada si¦ z parzystej liczby wyrazów kontekstowych plus termin.
Termin jest zawsze elementem ±rodkowym. Konstrukcja okna kontekstowego
dla przykªadowego wyra»enia przedstawiona jest na rysunku 5.2.
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Rysunek 5.2: Budowa okna o rozmiarze 3 dla terminu KMi w wyra»eniu
�przedstawia nowszy IBM Blade Center�

W zwi¡zku z tym, »e metoda umo»liwia ekstrakcj¦ terminów wieloczªo-
nowych, sam termin mo»e skªada¢ si¦ z wielu wyrazów. Sposób reprezentacji
oraz budowa okna nie zmienia si¦ w porównaniu z rysunkiem 5.2, z wyj¡t-
kiem sposobu reprezentacji samego terminu (rysunek 5.3). Sposób reprezen-
tacji kontekstu terminu nie ulega równie» zmianie, z wyj¡tkiem przesuni¦cia
si¦ okna o liczb¦ wyrazów równ¡ liczbie wyrazów terminu wieloczªonowego -
1. Rozmiar okna jest wi¦c funkcj¡:

f(n, sizeterm) = 2n+ sizeterm, (5.12)

gdzie:
n jest liczb¡ tokenów kontekstowych przylegaj¡cych do terminu
(z ka»dej strony),
sizeterm oznacza rozmiar terminu, czyli liczb¦ wyrazów (toke-
nów).

Budowa okna kontekstowego umo»liwia analiz¦ wyrazów wyst¦puj¡cych za-
równo przed analizowanym wyrazem, jak i po nim.

5.1.5 Budowa n-gramów

Zgodnie z równaniem 5.11 oraz jego rozwini¦ciem (równanie 5.13) n-gramy
musz¡ by¢ zbudowane dla dwóch typów sekwencji:

• pos1, . . . , posn,

• termk|pos1, . . . , posn.

W powy»szych sekwencjach n jest zarówno liczb¡ w¦zªów w n-gramach,
co wynika z równania 5.11, jak równie» rozmiarem okna kontekstowego,
co wynika z budowy modelu.

O ile pierwszy typ sekwencji jest standardowy, drugi przypadek niesie
ze sob¡ wiele problemów. Wynikaj¡ one z tego, »e sekwencja zawiera dwa
poziomy wªa±ciwo±ci analizowanej próby. Oprócz znaczników cz¦±ci mowy
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pojawiaj¡ si¦ wskazania eksperta zwi¡zane z klasy�kacj¡ terminów. Chc¡c
zachowa¢ jednorodno±¢ postaci, nale»y w taki sposób zbudowa¢ n-gramy,
aby mo»na byªo w jednorodny sposób traktowa¢ oba te poziomy.

Zasadnicz¡ wªa±ciwo±ci¡ budowanych n-gramów jest to, »e s¡ one oparte
nie na wyrazach, lecz znacznikach cz¦±ci mowy. Oparcie n-gramów na wyra-
zach doprowadziªoby do problemów wynikaj¡cych ze zbyt du»ej dyskrymina-
cji. Zastosowanie znaczników POS daje zamkni¦ty zbiór cech reprezentuj¡-
cych tekst.

Istniej¡ dwie zasadnicze metody kontrukcji modelu n-gram dla danego
okna kontekstowego. Model mo»e by¢ oparty na n-gramach jednorodnych lub
niejednorodnych. Jednorodno±¢ oznacza ten sam stopie« n-gramów. W przy-
padku modelu opartego na n-gramach jednorodnych powstan¡ n-gramy okre-
±lonego poziomu. W przypadku modelu opartego na n-gramach niejednorod-
nych powstan¡ n-gramy od stopnia pierwszego (unigramy), a» po stopie« rów-
ny rozmiarowi okna kontekstowego (zgodnie ze wzorem 5.12). W obu przy-
padkach problemem jest wybór odpowiedniego poziomu n-gramów. W mode-
lu jednorodnym problem ogranicza si¦ do stwierdzenia poziomu w momencie
kon�gurowania modelu. Dla ró»nych poziomów eksperymenty mo»na powta-
rza¢, a» do uzyskania najlepszych wyników. W modelu niejednorodnym pro-
blem przesuwa si¦ do etapu wa»enia wyników uzyskanych z n-gramów o ró»-
nych poziomach. W obu przypadkach nale»y parametr ten optymalizowa¢.
Do eksperymentów wykorzystano model oparty na n-gramach jednorodnych.
Oznacza to, »e dla okna kontekstowego o rozmiarze n powstaj¡ n-gramy po-
ziomu n-1.

W zwi¡zku z konstrukcj¡ okna kontekstowego n-gramy posiadaj¡ ró»ne
umiejscowienie analizowanego terminu. W przypadku ogólnym termin mo»e
wyst¡pi¢ na ka»dej pozycji w n-gramie. Dla okna kontekstowego o rozmia-
rze 3 powstan¡ dwa bigramy, jeden z terminem na drugiej pozycji, drugi
z terminem na pozycji pierwszej.

W przypadku tworzenia modelu jednorodnego istnieje jeszcze jedna mo»li-
wo±¢ post¦powania. Dla zadanego okna kontekstowego mo»na stworzy¢ wiele
modelów jednorodnych, a nast¦pnie zintegrowa¢ uzyskane wyniki, czyli praw-
dopodobie«stwo klasy�kacji terminu. Stopie« modelu n-gram, który zosta-
nie uznany za daj¡cy wystarczaj¡ce wyniki, mo»e by¢ dobierany dynamicz-
nie, a wraz z nim rozmiar analizowanego okna kontekstowego. St¡d odmiana
ta mo»e zosta¢ nazwana metod¡ dynamicznego okna kontekstowego.

W przedstawionym modelu wykorzystano n-gramy jednorodne z mo»liwo-
±ci¡ kon�guracji rozmiaru okna. Wynik budowy n-gramów dla przykªadowe-
go wyra»enia, w którym terminem jest wyra»enie IBM Blade, przedstawiono
na rysunku 5.3. W wyniku analizy wyra»enia powstaªo okno trzy-elementowe
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Rysunek 5.3: Budowa n-gramów dla okna kontekstowego o rozmiarze 3 oraz
terminu wieloczªonowego IBM Blade w wyra»eniu �nowszy IBM Blade Cen-
ter�

liczba max stopie«
rozmiar wyrazów modelu modelu stopie«
okna kontekst n-gram Markova n-gramów n-gramy
1 0 1 0 1 posk
3 1 3 1 2 posk−1, posk

posk, posk+1
5 2 5 2 3 posk−2, posk−1, posk

posk−1, posk, posk+1
posk, posk+1, posk+2

Tabela 5.1: Zale»no±ci pomi¦dzy podstawowymi wªa±ciwo±ciami modelu opar-
tego na oknie kontekstowym

(termin w caªo±ci stanowi jeden w¦zeª), a nast¦pnie dwa bigramy (ponownie
termin jest traktowany jako jeden w¦zeª).

Ogólne zale»no±ci pomi¦dzy rozmiarem okna, poziomem n-gramów oraz
modelu Markova, a tak»e liczb¡ i struktur¡ n-gramów zostaªy przedstawione
w tabeli 5.1.

5.1.6 Reprezentacja terminów wieloczªonowych

W przypadku terminów wieloczªonowych pojawia si¦ problem ich reprezen-
tacji w modelu. Reprezentacja terminu wieloczªonowego w modelu wymaga
dodania informacji o statusie w¦zªa modelu jako termin, tzw. �agi terminu
oraz reprezentacji caªo±ci terminu. Operacja ta powoduje potrzeb¦ zmiany
sposobu reprezentacji modelu.

Je±li w¦zªem w n-gramie nazywa¢ b¦dziemy najmniejsz¡ jednostk¦ ana-
lizy w modelu n-gram, to termin wieloczªonowy mo»na przedstawi¢ na dwa
sposoby:
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• ka»dy token w terminie jako osobny w¦zeª lub

• caªy termin jako jeden w¦zeª.

Przykªadow¡ sekwencj¦ �W celu analiz .� mo»na przedstawi¢ przy pomocy
modelu POS n-gram dla przypadku pierwszego jako:

IN, [term : NN ], [term : NNS]

oraz dla przypadku drugiego:

IN, [term : NN,NNS], PUNCT

Pierwszy przypadek reprezentacji terminów wieloczªonowych upodabnia mo-
del do reprezentacji jednoczªonowych terminów, a przez to nie powoduje ko-
nieczno±ci jego przebudowy. Drugi przypadek jest jednak bardziej intuicyjny,
poniewa»:

• dokªadniej odzwierciedla klasy�kacj¦ eksperta � to przecie» sekwencja
zostaªa oznaczona jako termin, a nie poszczególne wyrazy,

• nie powoduje znieksztaªcenia okna kontekstowego � po obu stronach
terminu wieloczªonowego pozostaje taka sama liczba wyrazów kontek-
stowych,

• nie powoduje konieczno±ci analizy dªugo±ci samego terminu, a przez
to upraszcza model � niezale»nie od dªugo±ci terminu pozostaje on tyl-
ko pojedynczym w¦zªem w modelu.

Ze wskazanych powodów dla przedstawionej metody wybrany zostaª drugi
przypadek reprezentacji terminów wieloczªonowych, tj. reprezentacja caªego
terminu jako jeden w¦z¦ª w modelu n-gram. Niestety, wybór ten implikuje,
»e porównanie elementów n-gramów nie jest oczywiste, na przykªad:

[term : NN,NN ] 6= [term : NN ] 6= [term : NN ], NN.

Dlatego dla porównywania w¦zªa n-gramu oznaczonego jako termin nale»y
wzi¡¢ pod uwag¦ dªugo±¢ terminu oraz znacznik POS z ka»dej jego pozycji.

5.1.7 Nazwy wªasne i byty nazwane

Sposób reprezentacji bytów nazwanych (ang. Named Entities) odbywa si¦
przewa»nie na jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, poprzez wydzielone
elementy w strukturze pliku. Po drugie, poprzez odpowiedni¡ klas¦ znaczni-
ków POS.
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Reprezentacja poprzez wydzielone elementy jest niezale»na od informacji
morfosyntaktycznych. Jest to niezaprzeczalna zaleta w przypadku ekstrakcji
informacji, gdzie ¹ródªowa informacja morfosyntaktyczna mo»e by¢ przydat-
na na wielu etapach analizy. Z punktu widzenia ekstrakcji terminologii taka
reprezentacja jest jednak nadmiarowa, ponadto komplikuje struktur¦ pliku.

Reprezentacja poprzez znaczniki cz¦±ci mowy polega na istnieniu klasy
POS, która wskazuje na nazwy wªasne. Nazwy wªasne nie s¡ jednak rów-
noznaczne z bytami nazwanymi. W ekstrakcji informacji przyj¦ªo si¦, »e na-
zwy wªasne tylko wskazuj¡ na byty nazwane (Appelt i Israel, 1999). Ró»nica
ta jest podobna do relacji pomi¦dzy terminem a poj¦ciem, poniewa» nazwa
wªasna jest symbolem potencjalnie wskazuj¡cym na byt nazwany. Oczywi±cie
w wi¦kszo±ci przypadków nazwa wªasna oznacza równie» byt nazwany i dla
celów innych dyscyplin ni» ekstrakcja informacji, zaªo»enie to jest powszech-
nie przyjmowane. Wynika to cho¢by z prostej przyczyny, »e zbiory znaczni-
ków zawieraj¡ wªa±nie nazwy wªasne. Reprezentacja bytów nazwanych po-
przez znaczniki POS jest znacznie prostsza w przetwarzaniu, poniewa» nazwa
wªasna jest po prostu jedn¡ z klas cz¦±ci mowy.

Przes¡dzaj¡cym argumentem na korzy±¢ wykorzystania reprezentacji by-
tów nazwanych poprzez znaczniki POS jest fakt, »e wszystkie popularne kla-
sy�katory POS znakuj¡ tekst do postaci nazw wªasnych. Wykorzystanie tej
formy reprezentacji jest wi¦c bardziej rozpowszechnione i zostaªo zastosowane
w przedstawianej metodzie.

5.2 Szacowanie warto±ci modelu

W celu szacowania warto±ci modelu stosuje si¦ estymatory. Zakªadaj¡c re-
prezentatywno±¢ próby estymatory szacuj¡ warto±ci rozkªadu prawdopodo-
bie«stwa populacji generalnej, czyli w tym przypadku modelu j¦zyka.

Zgodnie ze wzorem 5.11, prawdopodobie«stwo wyst¡pienia terminu zgod-
nie z przedstawianym modelem wynosi:

P (termk|pos1, . . . , posn) =
P (pos1, . . . , posn, termk)

P (pos1, . . . , posn)
. (5.13)

Prawdopodobie«stwo terminu jest stosunkiem prawdopodobie«stwa, »e se-
kwencja znaczników POS = pos1, . . . , posn zawiera termin na pozycji k,
gdzie 1 ¬ k ¬ n do prawdopodobie«stwa wyst¡pienia sekwencji POS =
pos1, . . . , posn.
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5.2.1 Metoda najwi¦kszej wiarygodno±ci

Dla oszacowania warto±ci opracowanej metody ekstrakcji terminologii za-
stosowano estymator punktowy metod¡ najwi¦kszej wiarygodno±ci (MLE).
Zakªadaj¡c, »e C(pos1, . . . , posn) oznacza cz¦sto±¢ wyst¦powania danego n-
gramu oraz N liczb¦ wszystkich n-gramów danego poziomu, MLE mówi, »e:

PMLE(pos1, . . . , posn, termk) =
C(pos1, . . . , posn, termk)

N
, (5.14)

PMLE(pos1, . . . , posn) =
C(pos1, . . . , posn)

N
, (5.15)

st¡d wynika, »e prawdopodobie«stwo wyst¡pienia terminu metod¡ najwi¦k-
szej wiarygodno±ci wynosi:

PMLE(termk|pos1, . . . , posn) =
C(pos1, . . . , posn, termk)

C(pos1, . . . , posn)
. (5.16)

Metoda najwi¦kszej wiarygodno±ci to najcz¦±ciej stosowana metoda w bu-
dowaniu modeli j¦zyka, przede wszystkim z racji swojej prostoty i relatywnie
dobrej skuteczno±ci. Posiada jednak fundamentaln¡ wad¦, która dyskwali�-
kuje j¡ z szeregu zastosowa«, np. ze wszystkich modeli opartych na wyrazach.
Metoda MLE jest podatna na tzw. problem rzadko±ci. Na przykªad buduj¡c
model sªu»¡cy do przewidywania nast¦pnego wyrazu na podstawie poprze-
dzaj¡cych wyrazów, uzyskuje si¦ model o wysokim stopniu dyskryminacji.
Oznacza to, »e n-gramy, które zostaªy stworzone podczas trenowania modelu
b¦d¡ dobrze klasy�kowa¢ znane przypadki. Problem jednak w tym, »e wybór
pomi¦dzy stopniem dyskryminacji a reprezentatywno±ci¡ modelu jest kla-
sycznym kompromisem. Dlatego stosuj¡c du»y stopie« dyskryminacji, model
nie obejmuje wszystkich przypadków. Oznacza to, »e relatywnie cz¦sto mo-
del oparty na wyrazach b¦dzie napotykaª przypadki nieznane, tj. nieobj¦te
korpusem treningowym. Metoda najwi¦kszej wiarygodno±ci przypisuje takim
przypadkom warto±¢ prawdopodobie«stwa równ¡ 0. Niespotkane kombinacje
wyrazów pozostaj¡ wi¦c dla modelu nie do rozpoznania.

Rozwi¡zaniem problemu nieznanych przypadków jest próba grupowania
wyst¦puj¡cych wyrazów. Takim grupowaniem jest np. sprowadzanie wyra-
zów do formy podstawowej. Istot¡ przedstawionej metody jest to, »e n-gramy
zostaªy zbudowane na znacznikach POS, które charakteryzuj¡ si¦ sko«czo-
n¡ i wzgl¦dnie maª¡ liczb¡ postaci. Wªa±nie ta cecha powoduje, »e pomimo
±wiadomo±ci wad metody MLE, zastosowano j¡ w przedstawionym modelu.

Zgodnie z równaniem 5.16 nale»y wi¦c dla ka»dego analizowanego wyrazu
policzy¢ liczb¦ wyst¡pie« n-gramów, w których wyst¡piª termin oraz liczb¦
wyst¡pie« n-gramów, bez wzgl¦du na wynik klasy�kacji eksperta.
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5.2.2 Reprezentacja reguª

Wynikiem modelu jest zbiór reguª. Ka»da reguªa posiada posta¢ szacunku
prawdopodobie«stwa, »e analizowane wyraz lub grupa wyrazów jest termi-
nem. Reguªa obejmuje n-gram o zadanym poziomie. Zgodnie z równaniem
5.16 nale»y policzy¢ dwie warto±ci:

• liczb¦ wyst¡pie« n-gramów, w których wyst¡piª termin,

• liczb¦ wyst¡pie« n-gramów,

przy czym n-gramy z obu warto±ci, z wyj¡tkiem obecno±ci terminu, musz¡
by¢ równe. Równo±¢ n-gramów bez klasy�kacji terminów oznacza, »e:

• dªugo±¢ obu n-gramów (liczba wyrazów opisanych przy pomocy znacz-
ników POS) jest równa,

• w obu n-gramach wyst¦puj¡ te same znaczniki POS,

• w obu n-gramach wyst¦puje ta sama kolejno±¢ wyst¦powania znaczni-
ków POS.

Liczb¦ wyst¡pie« n-gramów bez klasy�kacji terminów mo»na policzy¢
klasycznym zadaniem wyszukania wzorca w tek±cie (Baeza-Yates i Ribeiro-
Neto, 1999). Przedstawiona metoda wykorzystuje algorytm Aho-Corasick
(Aho i Corasick, 1975) w wersji operuj¡cej na bajtach. Zastosowanie tego
algorytmu powoduje uzyskanie liniowej zªo»ono±ci algorytmicznej.

Liczba wyst¡pie« n-gramów, w których wyst¡piª termin pozyskiwana jest
ze zbudowanego modelu. Ze wzgl¦du na du»¡ dowolno±¢ w konstrukcji same-
go n-gramu oraz pozycji terminu przy sumowaniu n-gramów zastosowano
nast¦puj¡c¡ miar¦ równo±ci n-gramów (tym razem z klasy�kacj¡ terminu):

• dªugo±¢ obu n-gramów jest równa,

• wyst¦puj¡ te same znaczniki POS,

• wyst¦puje ta sama kolejno±¢ wyst¦powania znaczników POS,

• termin wyst¦puje na tej samej pozycji,

• termin obejmuje te same znaczniki POS.

Reprezentacja reguª nast¦puje poprzez poª¡czenie obu tych wielko±ci.
Na przykªad liczba wyst¡pie« n-gramów, w których wyst¡piª termin mo»e
przybra¢ form¦:
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[NN, term : NNS,PUNCT ] = 4,

natomiast liczba wyst¡pie« n-gramów:

[NN,NNS, PUNCT ] = 16.

Korzystaj¡c ze wzoru 5.16 prawdopodobie«stwo, »e w analizowanej sekwencji
NN,NNS, PUNCT terminem jest wyraz reprezentowane poprzez znacznik
NNS wynosi:

PMLE(term2|pos1, pos2, pos3) =
C(pos1, pos2(term), pos3)

C(pos1, pos2, pos3)
=

4
16

= 0, 25.

(5.17)

5.3 Ekstrakcja terminologii z wykorzystaniem

modelu

Ekstrakcja terminologii w przedstawionej metodzie skªada si¦ z trzech kro-
ków:

1. Budowa modelu (sekcja 5.1).

2. Szacowanie warto±ci modelu (sekcja 5.2).

3. Ekstrakcja wªa±ciwa.

Ekstrakcja wªa±ciwa polega na zbudowaniu reprezentacji tekstu podatnej
na wyszukiwanie w¦zªów w postaci n-gramów. Podatno±¢ oznacza wra»liwo±¢
mechanizmu wyszukiwawczego na specy�czne cechy przedstawionego modelu
n-gram.

Punktem wyj±cia dla opracowania mechanizmu ekstrakcji byª algorytm
Aho-Corasick (Aho i Corasick, 1975). Algorytm ten dostosowano do potrzeb
reprezentacji w¦zªów w drzewie poprzez nast¦puj¡ce mody�kacje:

1. Zmiana reprezentacji w¦zªów w drzewie z liter na w¦zªy zawieraj¡ce
anotacj¦ lingwistyczn¡: wyraz, znacznik POS, �ag¦ terminu.

2. Stany ko«cowe drzewa nie musz¡ zawiera¢ wyników wyszukiwania �
termin nie zawsze jest ostatni w n-gramie (1 ¬ k ¬ n zgodnie z równa-
niem 5.11), co powoduje konieczno±¢ dodatkowej nawigacji po drzewie
(oprócz funkcji przej±cia) do rezultatów wyszukiwania. Stan ko«cowy
jest tym samym tylko wyzwalaczem dla wyników; same wyniki mog¡
by¢ w innym w¦¹le.
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Rysunek 5.4: Reprezentacja drzewa dla ekstrakcji terminów w wyra»eniu
�nowszy IBM Blade Center .�

3. Stany ko«cowe mog¡ by¢ wyzwalaczem dla wi¦cej ni» jednego wyniku.

4. Terminy wieloczªonowe musz¡ zachowa¢ tak¡ sam¡ form¦ jak pojedyn-
cze tokeny, co oznacza powielenie mechanizmów z jednego w¦zªa na n
w¦zªów (np. reprezentacja wyników).

5. Stan ko«cowy dla ostatniego tokena terminu wieloczªonowego musi wy-
zwala¢ nawigacj¦ i zwrot wszystkich n poprzednich tokenów, gdzie n
oznacza dªugo±¢ terminu.

Diagram 5.4 jest ilustracj¡ niektórych z wykorzystanych mechanizmów.
Przedstawia drzewo dla przykªadowego wyra»enia

nowszy(JJR) IBM(NNP) Blade(NNP) Center(NNP).(PUNCT)

dla którego zostaª zbudowany model oparty na nast¦puj¡cych bigramach
(przy zaªo»eniu, »e IBM oraz Center s¡ terminami):

[JJR, term: NNP],[term: NNP, NNP],[NNP, term: NNP],[term:
NNP, PUNCT]

Na diagramie zaznaczono w¦zªy drzewa przy pomocy znaczników POS,
normalne przej±cia przy pomocy czarnej, jednolitej linii oraz funkcje wyj-
±cia (fail()) przy pomocy czerwonej, przerywanej linii. Stany ko«cowe s¡ li-
±¢mi drzewa. W¦zªy otoczone prostok¡tem oznaczaj¡ wyst¡pienie terminu.
Przej±cie przez drzewo dla omawianej przykªadowej frazy przedstawia tabela
5.2. Przej±cie 3. generuje dwa terminy: IBM oraz Center dla dwóch ró»nych
wzorców. Dodatkowo IBM nie jest terminem przyporz¡dkowanym do w¦zªa
ko«cowego NNP(3) tylko do w¦zªa NNP(2).

Ze wzgl¦du na przejrzysto±¢ przedstawiony diagram nie pokazuje repre-
zentacji terminów wieloczªonowych. Uzupeªnienie modelu o przetwarzanie

142



Lp. Wyraz W¦zeª(POS) fail() Wynik(termin) Wynik(reguªa)
1 nowszy JJR 0 � �
2 IBM NNP(1) NNP(2) IBM(NNP1) [JJR, term:NNP]
3 Blade NNP(3) NNP(2) IBM(NNP2) [term:NNP, NNP]

Blade(NNP3) [NNP, term:NNP]
4 Center NNP(3) NNP(2) Blade(NNP2) [term:NNP, NNP]

Center(NNP3) [NNP, term:NNP]
5 . PUNCT 0 Center(NNP2) [term:NNP, PUNCT]

Tabela 5.2: Przej±cie przez drzewo dla przykªadowego wyra»enia

terminów wieloczªonowych wymagaªo dodatkowo zmiany odniesienia do ter-
minu ze stanu ko«cowego z pojedynczego w¦zªa na sekwencj¦ w¦zªów.

Etykiety terminów ze zbioru LA oraz n-gramów nie mog¡ by¢ dokªad-
nie przeniesione do wyników w postaci nazw terminów. W nazwach termi-
nów stosuje si¦ najcz¦±ciej form¦ podstawow¡ wyrazu. Zastosowane narz¦dzia
do anotacji tekstu obejmuj¡ swym zakresem równie» form¦ podstawow¡, czyli
lemat. Nie zawsze jednak nale»y go wykorzysta¢, np:

• w nazwach wªasnych lub

• w terminach wieloczªonowych.

Rozwi¡zanie nazw w n-gramach do nazw terminów wieloczªonowych od-
bywa si¦ poprzez sprowadzenie ostatniego tokena w n-gramie do formy pod-
stawowej, wszystkie pozostaªe pozostawiaj¡c bez zmian. Wyj¡tek stanowi
sytuacja, w której ostatni token jest nazw¡ wªasn¡.

Uzyskany w ten sposób model wykorzystano w celu ekstrakcji wªa±ciwej
terminów.

5.4 Optymalizacja modelu dla dziedziny han-

dlu elektronicznego

W celu uzyskania optymalnych wyników przedstawion¡ metod¦ ekstrakcji
terminów nale»y dostosowa¢ do specy�ki tekstów z dziedziny handlu elektro-
nicznego. Optymalizacja polega na uzyskaniu jak najwy»szej efektywno±ci
metody mierzonej miar¡ F, poprzez ustalenie warto±ci nast¦puj¡cych para-
metrów:

• rozmiar okna kontekstowego,

• stopie« n-gramów w ramach okna,

143



• wygªadzanie MLE (szacowanie przypadków nieznanych),

• metoda wa»enia wyników dla terminu (np. prawo i lewostronne wyniki
dla okna),

• przetwarzanie terminów wieloczªonowych.

Wzrost rozmiaru okna kontekstowego powoduje rozszerzanie analizowa-
nego kontekstu, a wi¦c m.in. wzrost precyzji analizowanych przypadków oraz
wzrost zªo»ono±ci obliczeniowej. Jednak z drugiej strony oznacza zwi¦kszenie
stopnia dyskryminacji modelu. Nadmierna dyskryminacja modelu jest nie-
wskazana, poniewa» powoduje znacz¡cy wzrost liczby przypadków nieskla-
sy�kowanych. Kompromisem w przypadku wyznaczania rozmiaru okna kon-
tekstowego jest taka warto±¢, która wyró»nia w znacz¡cy sposób analizowane
przypadki, jednocze±nie nie powoduj¡c nadmiernej dyskryminacji. W drodze
obserwacji korpusu dla dziedziny handlu elektronicznego oraz uzyskiwanych
wyników po±rednich ustalono, »e optymalny rozmiar okna kontekstowego dla
badanego korpusu wynosi 5. Zgodnie z tabel¡ 5.1 oznacza to 2 analizowane
wyrazy z ka»dej strony potencjalnego terminu, 3. stopie« modelu n-gram, 2.
stopie« modelu Markova oraz maksymalnie 3. stopie« n-gramów.

Kontynuuj¡c przykªad wyra»enia �przedstawia nowszy IBM Blade Cen-
ter� (por. rysunki 5.1, 5.2, 5.3 oraz 5.4) zastosowanie takiego rozmiaru okna
kontekstowego oznacza budowanie nast¦puj¡cej struktury okna w warstwie
tekstu:

[przedstawia,nowszy,IBM,Blade,Center],

a to przekªada si¦ na nast¦puj¡c¡ struktur¦ w warstwie POS:

[VB,JJR,NNP,NNP,NNP].

Wyznaczenie optymalnej warto±ci rozmiaru okna kontekstowego implikuje
maksymalny stopie« n-gramów. Warto±¢ t¡ mo»na jednak optymalizowa¢ pod
wzgl¦dem jednorodno±ci oraz stopnia z zakresu od 1 do maksymalnej dozwo-
lonej warto±ci przy danym rozmiarze okna. Jednorodno±¢ wskazuje na to, czy
konstruowane n-gramy w ramach okna kontekstowego maj¡ by¢ takiego sa-
mego stopnia, czy nie. Niejednorodno±¢ powoduje, »e n-gramy konstruowane
s¡ dla wszystkich dozwolonych stopni, czyli od maksymalnej warto±ci do uni-
gramów. W przypadku jednorodnego modelu nale»y dokona¢ optymalizacji
stopnia, np. dla warto±ci rozmiaru okna kontekstowego 5. oraz maksymalnie
3. stopnia n-gramów nale»y wyznaczy¢ warto±¢ jednorodnego modelu n-gram
w±ród warto±ci: 3, 2, 1. korpusu W wyniku analizy korpusu z dziedziny han-
dlu elektronicznego oraz uzyskiwanych wyników po±rednich zdecydowano si¦
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na model jednorodny z warto±ci¡ stopnia n-gramów odpowiadaj¡c¡ maksy-
malnej dozwolonej warto±ci.

Przy analizie terminu jednotokenowego �IBM�, oznacza to, »e dla przy-
kªadowego okna kontekstowego:

[VB,JJR,term:NNP,NNP,NNP]

powstan¡ 3 n-gramy jednorodne:

[VB,JJR,term:NNP],
[JJR,term:NNP,NNP],
[term:NNP,NNP,NNP].

Wzrost dyskryminacji modelu powoduje wzrost prawdopodobie«stwa wy-
st¡pienia sekwencji cz¦±ci mowy nie obj¦tej skonstruowanym modelem. Praw-
dopodobie«stwo, »e przypadek taki jest terminem wynosi 0. W celu obj¦-
cia przypadków nieznanych stosuje si¦ tzw. wygªadzanie modelu, np. me-
tod¡ Laplace'a, Lidstone'a lub Je�reys-Perksa (Manning i Schutze, 1999).
W przedstawionych eksperymentach nie zastosowano wygªadzania, nie zba-
dano równie» jego wpªywu na model ekstrakcji. Obserwacja uzyskanych wy-
ników dla korpusu z dziedziny handlu elektronicznego dostarcza jednak prze-
sªanek do stwierdzenia, »e nie istnieje wiele przypadków, w których termin
jest odrzucony przez model ze wzgl¦du na omawiany problem.

Zastosowanie okna kontekstowego przy jednorodnym modelu n-gram po-
woduje, »e dla ka»dego potencjalnego terminu (oprócz przypadków skrajnych,
np. koniec zdania, dokumentu) wyst¦puje wi¦cej ni» jeden szacunek praw-
dopodobie«stwa. Metoda wa»enia wielu wyników dla jednego potencjalnego
terminu mo»e by¢ optymalizowana. W przedstawionych eksperymentach za-
stosowano wariant ±redniej arytmetycznej.

Kontynuuj¡c przykªad analizy terminu �IBM�, oszacowane prawdopodo-
bie«stwo dla omawianych sekwencji mo»e by¢ nast¦puj¡ce:

[VB,JJR,term:NNP] = 0,4,
[JJR,term:NNP,NNP] = 0,2,
[term:NNP,NNP,NNP] = 0,6.

W przypadku analizy nowego tekstu, np. �pobranie starszego NYSE Stock
Quotes�, token �NYSE� jest przedmiotem wszystkich trzech reguª. Dotycz¡
go trzy ró»ne szacunki prawdopodobie«stwa. Wynik modelu musi by¢ jednak
jednoznaczny. �rednia arytmetyczna pozwala na oszacowanie prawdopodo-
bie«stwa P = 0,4+0,2+0,6

3 = 0, 4.
Zªo»ono±¢ ekstrakcji terminów wieloczªonowych powoduje, »e w niektó-

rych przypadkach, na przykªad przy tekstach charakteryzuj¡cych si¦ mi-
nimalnym udziaªem terminów wieloczªonowych, ich zastosowanie powoduje
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spadek efektywno±ci metod w porównaniu z klasyczn¡ ekstrakcj¡ terminów
jednoczªonowych. Usuni¦cie z modelu funkcjonalno±ci przetwarzania termi-
nów wieloczªonowych spowoduje zatem wzrost efektywno±ci metody. Dziedzi-
na handlu elektronicznego charakteryzuje si¦ znacznym udziaªem terminów
wieloczªonowych. Nazwy produktów i usªug cz¦sto s¡ wyra»eniami wielo-
wyrazowymi, np. wspomniany �A4-TECH Navigator Opto BW-5UP� (por.
sekcj¦ 1.1.1 na stronie 3).

Podsumowuj¡c, optymalizacja modelu dla dokumentów z dziedziny han-
dlu elektronicznego implikuje wykorzystanie nast¦puj¡cych warto±ci parame-
trów optymalizacyjnych:

• rozmiar okna kontekstowego: 5 wyrazów,

• model jednorodny z warto±ci¡ stopnia n-gramów odpowiadaj¡c¡ mak-
symalnej dozwolonej warto±ci, czyli 3,

• brak wygªadzania MLE,

• ±rednia arytmetyczna dla wa»enia wyników dla terminu,

• wª¡czenie mechanizmu przetwarzania terminów wieloczªonowych.
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Rozdziaª 6

Ekstrakcja relacji

Opracowana w ramach metamodelu (równanie 3.1) metoda ekstrakcji relacji
nietaksonomicznych NTR (równanie 3.8) oparta jest na zasadzie sprz¦»enia
zwrotnego pomi¦dzy aksjomatami dziedzinowymi A (równanie 3.6) a cechami
lingwistycznymi tekstu D zawartymi w anotacji lingwistycznej LA (równanie
3.2). Dwoma podstawowymi argumentami opracowanej metody jest zbiór
anotacji lingwistycznej LA oraz zbiór aksjomatów A.

W obecnie istniej¡cych rozwi¡zaniach ekstrakcja relacji nietaksonomicz-
nych NTR nast¦puje w rezultacie analizy cech lingwistycznych znajduj¡cych
si¦ w zbiorze LA. Zarówno metoda ekstrakcji, jak i sam zbiór LA s¡ w zdecy-
dowanej wi¦kszo±ci przypadków ró»ne, co nie zmienia faktu, »e podej±cie jest
podobne. OntoLT (Buitelaar i in., 2004a) jako reprezentatywne narz¦dzie
tego typu podej±cia umo»liwia konstrukcj¦ reguª lingwistycznych w j¦zyku
XPath, które odnosz¡ si¦ do cech lingwistycznych zawartych w zbiorze ano-
tacji lingwistycznych LA. Przykªadow¡ reguª¦ przedstawiono na rysunku 2.4
na stronie 93.

Problem polega na tym, »e u»ytkownik takiego narz¦dzia musi dokªadnie
wiedzie¢, czego szuka, jakie relacje s¡ dla danej dziedziny wa»ne oraz w jaki
sposób s¡ skonstruowane. Wymaganie to jest nierealne i w konsekwencji po-
woduje, »e pomimo istnienia mechanizmów temu sªu»¡cych, ekstrakcja relacji
przynosi sªabe efekty, przewa»nie w postaci niskiej warto±ci zwrotu.

Wykorzystanie zbioru aksjomatów dziedzinowych A, które stanowi¡ nie-
podwa»aln¡ i ogólnie znan¡ wiedz¦ na temat dziedziny, daje mo»liwo±¢ roz-
wi¡zania tego problemu, tj. zwolnienia u»ytkownika od konieczno±ci i trudu
tworzenia skomplikowanych reguª lingwistycznych, których relewancja dzie-
dzinowa mo»e by¢ niska.
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Uslugodawca(x) => swiadczyUsluge(x,y) AND Usluga(y)

swiadczonaDla(x,y) => Usluga(x) AND Uslugobiorca(y)

Uslugodawca(y) => swiadczonaPrzez(x,y) AND Usluga(x)

Rysunek 6.1: Przykªadowe reguªy dla dziedziny handlu elektronicznego (kor-
pus e-commerce)

6.1 Aksjomaty

W metodzie ekstrakcji relacji nietaksonomicznych przedstawionej w ramach
metamodelu (równanie 3.1) u»ytkownik nie jest zobligowany do tworzenia re-
guª lingwistycznych. Reguªy te tworzone s¡ po±rednio przez sprz¦»enie zwrot-
ne pomi¦dzy aksjomatami dziedzinowymi A (równanie 3.6) a cechami lingwi-
stycznymi tekstu D zawartymi w anotacji lingwistycznej LA (równanie 3.2).

Zbiór aksjomatów A wykorzystany jest do wskazania bytów oraz relacji,
które s¡ istotne dla dziedziny. Na przykªad, je±li aksjomaty dziedzinowe za-
wieraj¡ relacj¦ �swiadczonaPrzez�, celem metody jest ekstrakcja samej relacji
oraz wszystkich jej skªadowych ª¡cznie z klasami oraz instancjami. Ze zbioru
aksjomatów A pozyskiwane s¡ wszystkie elementy z wyj¡tkiem tych, które
nie posiadaj¡ realizacji w analizowanym korpusie D.

Przykªadowe reguªy w zbiorze A przedstawia rysunek 6.1. Reguªy te zo-
staªy opracowane w ramach analizy dziedziny handlu elektronicznego obj¦tej
korpusem e-commerce.

Reprezentacja aksjomatów odbiega od sposobu reprezentacji ontologii
opartych na grafach RDF. W wi¦kszo±ci przypadków aksjomaty przedsta-
wione s¡ przy pomocy logiki pierwszego rz¦du. Podstaw¡ istniej¡cych me-
chanizmów wnioskuj¡cych dla ontologii s¡ wyra»enia Horna. Przedstawiona
metoda ekstrakcji relacji dopuszcza wi¦c aksjomaty daj¡ce si¦ sprowadzi¢
do wyra»e« Horna.

J¦zykiem serializacji reguª dla Sieci Semantycznej jest Semantic Web Ru-
le Language1 (SWRL). W celach technicznej wspóªoperatywno±ci SWRL zo-
staª wykorzystany do reprezentacji aksjomatów. Pomimo niektórych dodat-
kowych zmiennych, SWRL jest zgodny z logik¡ Horna2. Wybór SWRL jest
równie» podyktowany faktem, »e wykorzystywane mechanizmy wnioskuj¡ce
wspieraj¡ reguªy zapisane przy pomocy SWRL.

1http://www.w3.org/Submission/SWRL/
2http://www.w3.org/Submission/WRL-related/
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6.2 Model uruchomieniowy

Przedstawiona metoda ekstrakcji relacji wykorzystuje model uruchomieniowy
do udowadniania nowych faktów.

Uruchomienie modelu jest konsekwencj¡ zapytania lub celu w postaci
← B1, . . . Bn. Dla danego zbioru aksjomatów, reguªy A1 (równie» oznaczaj¡-
cej program P1) oraz zapytania ← B1, . . . Bn, celem uruchomienia jest we-
ry�kacja przy jakich zaªo»eniach koniunkcja B1, . . . Bn jest logiczn¡ konse-
kwencj¡ A1, tj.: P1 ` B1, . . . Bn.

Proces obliczeniowy oparty jest na dwóch mechanizmach, tj. podstawie-
niu i uni�kacji (Robinson i Voronkov, 2001), dokªadnie tak samo jak np.
w Prologu.

6.3 Sprz¦»enie zwrotne

Sprz¦»enie zwrotne dla ekstrakcji relacji nietaksonomicznych jest cyklicznym
procesem, który posiada nast¦puj¡ce funkcjonalno±ci:

1. Wykorzystanie cech zbioru anotacji lingwistycznych LA do tworzenia
nowych wyra»e« w ontologii (elementów zbiorów C, TR, NTR).

2. Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w postaci aksjomatów do tworzenia
nowych wyra»e« w ontologii (elementów zbiorów C, TR, NTR).

3. Umo»liwienie wykorzystania cech anotacji lingwistycznych LA w ak-
sjomatach dziedzinowych A.

4. Umo»liwienie wykorzystania aksjomatów dziedzinowych A w procesie
ekstrakcji elementów ontologii ze zbioru anotacji lingwistycznych LA.

Wykorzystanie pierwszych dwóch funkcjonalno±ci nie jest niczym nowym
� w zasadzie wszystkie obecnie istniej¡ce rozwi¡zania do ekstrakcji relacji
nietaksonomicznych oparte na tek±cie dziaªaj¡ w ten sposób. Zarówno zbiór
anotacji lingwistycznych LA, jak i zbiory aksjomatów A s¡ naturalnymi ¹ró-
dªami wiedzy na temat dziedzinowych relacji nietaksonomicznych.

Pozostaªe dwie cechy przedstawionej metody ekstrakcji relacji wyró»niaj¡
j¡ w sposób unikatowy i umo»liwiaj¡ wykorzystanie obu ¹ródeª naprzemien-
nie. Metoda umo»liwia bowiem wykorzystanie cech anotacji lingwistycznej
w aksjomatach oraz zale»no±ci aksjomatycznych w ekstrakcji elementów on-
tologii ze zbioru LA.

Powi¡zanie wszystkich czterech cech tworzy cykl sprz¦»enia zwrotnego,
w którym informacje ze zbiorów LA oraz A uzupeªniaj¡ si¦ wzajemnie.
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6.3.1 Wymagania

Przedstawione cechy metody wymagaj¡ znacz¡cych zmian w sposobie funk-
cjonowania obecnie istniej¡cych narz¦dzi. Nale»y przede wszystkim zidenty-
�kowa¢ cechy obu ¹ródeª, które mog¡ by¢ wykorzystywane w procesie sprz¦-
»enia zwrotnego.

Cechy zbioru aksjomatów A zostaªy zidenty�kowane w procesie analizy
aksjomatów dziedzinowych dla testowych korpusów. Na podstawie wyników
analizy proponuje si¦ wprowadzenie mechanizmów umo»liwiaj¡cych de�nicj¦
nast¦puj¡cych cech lingwistycznych tekstu:

Wyst¡pienie danego tokena � wyst¡pienie w tek±cie etykiety instancji
klasy z ontologii, np. etykiety �pl: Znak�3 przyporz¡dkowanej do in-
stancji �CentrumKomputeroweZnak� klasy �InternetShop�4.

Wspóªwyst¦powanie danych dwóch tokenów w terminie � dowolne
dwie etykiety instancji z ontologii wspóªwyst¦puj¡ w terminie, np. �pl:
komputronik� jako etykieta instancji klasy �Organization� oraz �pl:
komputery osobiste� jako etykieta instancji klasy �ComputerArchitec-
ture� wspóªwyst¦puj¡ w terminie skªadaj¡cym si¦ z trzech tokenów:
�komputery osobiste komputronik�.

Wspóªwyst¦powanie dwóch terminów w dokumentach � dwie ety-
kiety instancji wspóªwyst¦puj¡ w dokumentach w kontek±cie caªego
korpusu D, np. �pl: komputronik� jako etykieta instancji klasy �Orga-
nization� oraz �wsparcie techniczne� jako etykieta instancji klasy �Se-
rvice� wspóªwyst¦puj¡ w dokumentach.

Uogólniona posta¢ przedstawionych wymaga« w stosunku do ekspresyw-
no±ci zbioru aksjomatów A wygl¡da w sposób nast¦puj¡cy:

1. Wyst¡pienie danego tokena:

includesTerm(x, klasa:ID)

gdzie x oznacza dowoln¡ instancj¦ ontologii, a klasa : ID oznacza ID klasy
ontologii, np. �Organization�.

3Peªna nazwa etykiety w j¦zyku OWL skªada si¦ z pre�ksu oznaczaj¡cego j¦zyk etykiety
(np. pl) oraz nazwy w danym j¦zyku

4Nazwy klas oraz relacji zgodnie ze specy�kacj¡ OWL powinny by¢ pisane w j¦zy-
ku angielskim. Dopuszcza si¦ stosowanie innych j¦zyków naturalnych w przypadku nazw
instancji (zarówno klas, jak i relacji)
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2. Wspóªwyst¦powanie dwóch tokenów w terminie:

co-occurInTerm(x,y)

gdzie x i y oznaczaj¡ dowolne instancje ontologii, np. Organization(Kom-
putronik) AND ComputerArchitecture(KomputerOsobisty) AND co-occur-
InTerm(Komputronik,KomputerOsobisty).

3. Wspóªwyst¦powanie dwóch terminów w dokumentach:

co-occurInDocument(x,y)

gdzie x i y oznaczaj¡ dowolne instancje ontologii, np. Organization(Komput-
ronik) AND Service(WsparcieTechniczne) AND co-occurInDocument (Kom-
putronik,WsparcieTechniczne).

Kluczowa w powy»szych wyra»eniach jest relacja pomi¦dzy nazwami (ID)
klas oraz instancji a etykietami. De�nicja wyra»e« opiera si¦ na unikatowych
nazwach klas lub instancji (ID), natomiast wszelkie operacje zwi¡zane z mo-
delem uruchomieniowym wi¡»¡ si¦ z interpretacj¡ wszystkich skojarzonych
etykiet. Powoduje to, »e de�niuj¡c np. �Organization(CKZnak)� model ope-
ruje na etykietach instancji �CKZnak�, które dla j¦zyka polskiego to m.in.:
�Znak�, �Centrum Komputerowe Znak�, czy �CK Znak�.

Semantyka zde�niowanych predykatów dodatkowych zwi¡zana jest z ce-
chami lingwistycznymi. W zwi¡zku z tym, powy»sze predykaty nazwane zo-
staªy predykatami lingwistycznymi.

6.3.2 Rozwi¡zanie

Predykaty lingwistyczne mog¡ by¢ wykorzystane na 2 ró»ne sposoby:

Anotacje kontekstowe (tzw. in-line annotations). Umieszczenie ano-
tacji kontekstowych przed ka»d¡ reguª¡ SWRL w pliku SWRL. Anota-
cja kontekstowa oznacza wi¦c informacj¦ na temat przetwarzania danej
reguªy SWRL. Na przykªad predykat lingwistyczny co-occur(x,y) nie
wyst¦puje w ciele elementu swrl:Imp w de�nicji reguªy, tylko w spe-
cy�cznym znaczniku przed reguª¡, np. �Processing information�. Przed
uruchomieniem mechanizmu wnioskuj¡cego odpowiedni procesor prze-
twarza informacje w postaci anotacji kontekstowych i przetwarza j¡.
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Przetwarzanie polega na przeniesieniu deklaratywnych instrukcji w ano-
tacji kontekstowej w ciaªo reguªy. Nast¦puje przepisanie reguªy do po-
staci odwzorowuj¡cej »¡dane wªa±ciwo±ci. Gªówny wysiªek to przy-
gotowanie procesora, który poprawnie odwzoruje anotacj¦ konteksto-
w¡ na reguªy gotowe do przetwarzania standardowymi mechanizmami
wnioskuj¡cymi.

Wªa±ciwo±ci obiektowe. Metoda polega na przedstawieniu predykatów ja-
ko standardowych relacji obiektowych ontologii (tzw. object properties).
Gªównym problemem jest wydajny sposób odwzorowania wszystkich
predykatów na poprawne elementy ontologii.

Druga z wymienionych metod jest bardziej odpowiednia, poniewa» nie
ma potrzeby de�niowania skªadni i semantyki anotacji kontekstowej, a tak»e
nie jest konieczne opracowanie procesorów przetwarzania. Traktowanie pre-
dykatów lingwistycznych jako elementów ontologii przenosi caªy ci¦»ar ich
interpretacji na metod¦ ich budowy oraz mechanizmy wnioskuj¡ce. Z tych
powodów proponuje si¦ zastosowanie drugiej mo»liwo±ci, która skªada si¦
z nast¦puj¡cych kroków:

1. Ka»da poprawna ontologia5 zawiera dodatkowe wªa±ciwo±ci obiektowe
b¦d¡ce odwzorowaniem predykatów lingwistycznych6:

(a) includesTerm(owl:Thing, owl:Class),

(b) coOccurInTerm(owl:Thing, owl:Thing),

(c) coOccurInDocument(owl:Thing, owl:Thing).

2. Dla danego korpusu D dodatkowe wªa±ciwo±ci obiektowe musz¡ zosta¢
rozwi¡zane tak, aby wskazywaªy na poprawne obiekty w zbiorze ano-
tacji lingwistycznych LA. Na przykªad w celu rozwi¡zania predykatu
lingwistycznego includesTerm, nale»y wyszuka¢ w zbiorze LA wszystkie
wyst¡pienia etykiet klasy dla listy tokenów skªadaj¡cych si¦ na termi-
ny. W rezultacie znane s¡ wszystkie instancje, w których wyst¡piªy
etykiety danej klasy.

3. Model ontologii jest uzupeªniany realizacjami predykatów lingwistycz-
nych dla instancji.

4. Uruchamiany jest mechanizm wnioskuj¡cy na podstawie stworzonej li-
sty reguª zawieraj¡cej realizacje predykatów lingwistycznych.

5Terminem poprawna ontologia okre±la si¦ ontologi¦, która speªnia wymagania modelu
formalnego.

6Przestrze« nazw owl oznacza http://www.w3.org/2002/07/owl.
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5. Nowe fakty s¡ dodane do niemonotonicznego modelu ontologii zgodnie
z modelem uruchomieniowym.

Dziedzina i zasi¦g predykatów lingwistycznych owl:Thing powinna zosta¢
dostosowana do faktycznie wykorzystywanych zasobów w konkretnej apli-
kacji metody. Operacja ta znacz¡co zmniejsza liczb¦ analizowanych obiek-
tów i rozmiar samej ontologii przetwarzanych przez mechanizm wnioskuj¡cy,
a w konsekwencji obni»y zªo»ono±¢ obliczeniow¡ metody oraz zwi¦kszy wy-
dajno±¢.

Ka»dy z predykatów lingwistycznych posiada odr¦bn¡ logik¦ i w zwi¡z-
ku z tym potrzebuje oddzielnej implementacji. Nakªad implementacyjny jest
ró»ny w zale»no±ci od predykatu. Wyst¡pienie danego tokena jest najprost-
szym do zaimplementowania predykatem, poniewa» wymaga tylko sprawdze-
nia wszystkich tokenów w korpusie pod k¡tem wyst¡pienia jednego z ele-
mentów zbioru skªadaj¡cego si¦ z etykiet szukanej klasy. Zªo»ono±¢ relacji
wspóªwyst¦powalno±ci jest znacznie wi¦ksza, poniewa» wymaga zastosowa-
nia miar wspóªwyst¦powalno±ci, np. standardowych miar Jaccarda, Dice'a
lub cosinusa (Kuropka, 2005). W szczególno±ci w przypadku obliczania miary
wspóªwyst¦powalno±ci w dokumentach zªo»ono±¢ obliczeniowa jest wysoka.
W tego powodu sugeruje si¦ przeprowadzenie oblicze« wst¦pnych w oderwa-
niu od wªa±ciwego procesu ekstrakcji relacji.

Model ontologii oraz serializacja aksjomatów znajduje si¦ w plikach prze-
wa»nie o du»ym rozmiarze. Umieszczanie modelu ontologii wraz z reguªami
jest podatne na bª¦dy oraz kosztowne w zarz¡dzaniu. W warstwie �zycznej
proponuje si¦ wi¦c wydzielenie obu obszarów. Plik reguª SWRL, jako popraw-
nie zbudowany plik OWL, powinien importowa¢ model ontologii przechowy-
wany w �zycznie odr¦bnym pliku. W rezultacie zwi¦kszona jest spójno±¢ obu
modeli, poniewa» ka»dy z nich jest wykorzystywany w odr¦bnych fazach �
model ontologii zmienia si¦ w wyniku ekstrakcji relacji, natomiast aksjomaty
ulegaj¡ zmianie tylko w przypadku zmiany ogólnie przyj¦tych reguª w danej
dziedzinie.

6.4 Optymalizacja modelu

W celu uzyskania optymalnych wyników przedstawion¡ metod¦ ekstrakcji
relacji nale»y podda¢ optymalizacji. Optymalizacja przedstawionej metody
ekstrakcji relacji polega na d¡»eniu do jak najwi¦kszej efektywno±ci metody
mierzonej np. miar¡ F lub d¡»eniu do przetwarzania jak najwi¦kszej liczby
zagadnie« lingwistycznych (np. wspóªwyst¦powalno±¢, nawi¡zania, akroni-
my, skróty, etc.). Optymalizacja jest dokonywana poprzez ustalenie warto±ci
nast¦puj¡cych parametrów:
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• liczba zde�niowanych predykatów lingwistycznych,

• liczba cykli sprz¦»enia zwrotnego,

• próg klasy�kacji dla niebinarnych predykatów lingwistycznych, np. mia-
ry wspóªwyst¦powalno±ci.

Zwi¦kszanie liczby zde�niowanych predykatów lingwistycznych prowadzi
do wzrostu liczby przetwarzanych zagadnie« lingwistycznych, tj. wªa±ciwo±ci
zbiorów LA. Wpªyw na efektywno±¢ metody jest jednak trudny do prze-
widzenia i zale»y od jednostkowych efektywno±ci dodawanych predykatów.
Wzorcowa implementacja metody przedstawiona w rozdziale 7. wykorzystuje
predykaty lingwistyczne zidenty�kowane powy»ej, które w drodze obserwacji
korpusu uznane zostaªy za najcz¦±ciej spotykane.

W miar¦ rozwoju mechanizmów wnioskuj¡cych mo»na zwi¦ksza¢ liczb¦
cykli sprz¦»enia zwrotnego. Kryterium optymalizacji jest stosunkowo proste:
liczb¦ cykli nale»y zwi¦ksza¢ o jednostk¦, a» do stanu, gdy liczba faktów
przestaje wzrasta¢ (przy zachowaniu niemonotoniczno±ci modelu).

Standardowym parametrem optymalizacyjnym jest próg klasy�kacji usta-
lany dla ka»dego niebinarnego predykatu lingwistycznego osobno. W przy-
padku mo»liwo±ci zastosowania wielu miar dla tego samego predykatu (np.
dla wspóªwyst¦powalno±ci miary Jaccarda, Dice'a lub cosinusa) optymalizo-
wa¢ mo»na równie» wag¦ poszczególnych miar.
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Rozdziaª 7

Ewaluacja

Niniejszy rozdziaª przedstawia warsztat oraz wyniki przeprowadzonych eks-
perymentów dla wszystkich obj¦tych zakresem pracy faz cyklu uczenia on-
tologii z tekstu. Wyniki przedstawione s¡ w kolejno±ci zgodnej z porz¡dkiem
w metamodelu (równanie 3.1).

7.1 Korpusy testowe

W niniejszej pracy zastosowano dwa korpusy. Ró»ni¡ si¦ one przede wszyst-
kim dziedzin¡ � pierwszy korpus charakteryzuje ofert¦ sklepu internetowego,
drugi z nich zawiera informacje bie»¡ce z dziaªalno±ci uniwersytetu. Oba kor-
pusy ró»ni¡ si¦ równie» j¦zykiem naturalnym (j¦zyk polski a j¦zyk angielski)
oraz stylem narracji (opis techniczny a krótkie wiadomo±ci).

Podstawowym korpusem dla ewaluacji metod w niniejszej pracy jest kor-
pus e-commerce, drugi zastosowano pomocniczo, aby zwery�kowa¢ ogólno±¢
metody. Chronologicznie pierwszym zebranym w caªo±ci korpusem byª jed-
nak korpus z informacjami bie»¡cymi z dziaªalno±ci uniwersytetu � zostanie
wi¦c przedstawiony jako pierwszy.

7.1.1 Korpus KMi-News

Korpus KMi-News jest kolekcj¡ dokumentów rozprowadzan¡ wraz ze ±rodowi-
skiem do uczenia ontologii OntoLT (Buitelaar i in., 2004a; Buitelaar i Sintek,
2004; Buitelaar i in., 2004b). Zawiera 273 zaanotowane dokumenty, co daje
ª¡cznie liczb¦ 62303 tokenów. Tematyka korpusu to aktualno±ci z dziaªalno-
±ci instytucji Knowledge Media Institute przy uniwersytecie Open University
w Milton Keynes (Wielka Brytania). Wiadomo±ci maj¡ posta¢ notek praso-
wych z roku 2004.
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Rysunek 7.1: Rozkªad cz¦±ci mowy korpusu KMi w wersji ¹ródªowej. W celu
zachowania czytelno±ci rysunku zrezygnowano ze wszystkich cz¦±ci mowy,
których cz¦sto±¢ wyst¦powania jest mniejsza ni» 20

Format korpusu jest zgodny z formatem MuchMore (Vintar i in., 2001)
oraz OntoLT (Buitelaar, 2003). Zwªaszcza zgodno±¢ z OntoLT umo»liwia
rzeteln¡ ewaluacj¦ prowadzonych bada« oraz umo»liwia zastosowanie opra-
cowanych reguª j¦zykowych w narz¦dziu stosowanym powszechnie, tym sa-
mym uzyskuj¡c powtarzalno±¢ prowadzonych w ten sposób eksperymentów
(równie» przez innych badaczy).

Korpus KMi-News jest korpusem zaanotowanym na wszystkich trzech
poziomach anotacji: tekstu (ang. tokens), wyra»e« (ang. phrase) oraz logicz-
nych cz¦±ci zdania (ang. clause). Stanowi wi¦c kompletn¡ baz¦ do stosowania
metod wykorzystuj¡cych zgromadzon¡ informacj¦ lingwistyczn¡.

W warstwie tekstu, tj. wªa±ciwo±ci tokenów, najistotniejsz¡ charaktery-
styk¡ korpusu jest zastosowany zbiór znaczników cz¦±ci mowy (POS) oraz
jego rozkªad. Rozkªad cz¦±ci mowy dla peªnego korpusu KMi-News przed-
stawiono na rysunku 7.1. Po pierwsze, znacz¡ca cz¦±¢ tokenów jest w ogóle
nie zaanotowana i stanowi 26,33% ogólnej liczby tokenów. Rodzi to powa»ne
konsekwencje dla jakichkolwiek operacji wykonywanych na korpusie. Poza
tym rozkªad jest zgodny z intuicj¡, tzn. znacz¡ce grupy stanowi¡:

• rzeczowniki oraz ich formy (NN, NNS, NNP, NNPS),
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• przyimki oraz zaimki (IN, DT),

• przymiotniki (JJ),

• znaki interpunkcyjne (PUNCT),

• czasowniki oraz ich formy (VBD, VBG, VBN, VBP, VBZ).

Bezpo±redni¡ przesªank¡ do dokonania szczegóªowej analizy korpusu byª
fakt braku anotacji cz¦±ci mowy (26,33% caªo±ci korpusu). Obserwacja wy-
kazaªa, »e nast¦pne ok. 20% tokenów jest zaanotowanych niepoprawnie. Naj-
cz¦stszymi bª¦dami w anotacji domy±lnej byªy dwie kategorie bª¦dów. Przede
wszystkim, bardzo cz¦sto anotacja bª¦dnie rozpoznawaªa znaczenie rzeczow-
nika jako czasownik i odwrotnie (np. stay). Zwªaszcza w j¦zyku angielskim
jest to problem wymagaj¡cy dodatkowych operacji, najcz¦±ciej analizy kon-
tekstu wyst¡pienia. Drug¡ najcz¦stsz¡ grup¡ bª¦dów stanowi¡ wieloznaczno-
±ci na linii NN-NNP (rzeczownik a nazwa wªasna, np. institute).

Brak anotacji oraz bª¦dna anotacja tokenów stanowi¡ razem prawie 50%
caªo±ci tokenów. Pomimo wi¦c wzgl¦dnej dost¦pno±ci samego korpusu, du-
»ego dostosowania jego struktury do potrzeb uczenia ontologii oraz du»ych
mo»liwo±ci ewaluacji, korpus nie nadaje si¦ bezpo±rednio do wykorzystania.
Wszelkie próby jego zastosowania w ¹ródªowej postaci spowoduj¡ olbrzymie
znieksztaªcenia w uzyskanych wynikach.

Korpus KMi-News potrzebuje zatem ponownej anotacji, która obejmo-
wa¢ b¦dzie zarówno brakuj¡ce cz¦±ci mowy, jak i cz¦±ci mowy zaanotowane
bª¦dnie. Pierwsz¡ metod¡ anotacji jest metoda r¦czna polegaj¡ca na zaano-
towaniu tekstu przez eksperta. Korpus w ten sposób zaanotowany staje si¦
korpusem referencyjnym, którego anotacja jest porównywana jako wzorcowa
przy pó¹niejszej ewaluacji.

Anotacja r¦czna

Anotacj¦ r¦czn¡ przeprowadza si¦ na reprezentatywnej próbie najcz¦±ciej
w dwóch celach. Po pierwsze, dla celów ewaluacyjnych � ekspert zrobi to naj-
lepiej (przynajmniej tak si¦ z reguªy zakªada). Korpus zaanotowany przez
eksperta stanowi wi¦c korpus wzorcowy. Gdyby metoda powieliªa wynik kor-
pusu z anotacj¡ r¦czna, jej skuteczno±¢ wynosi 100%. Po drugie, anotacj¦
r¦czn¡ stosuje si¦ wtedy, gdy nawet najmniejsze znieksztaªcenie korpusu mo»e
mie¢ znaczenie dla skuteczno±ci badanych metod. Ma to znaczenie zwªaszcza
w przypadku opracowywania modelu i testowania ró»nych jego postaci, czyli
w pocz¡tkowej fazie pracy badacza. Pó¹niej, gdy model jest ju» opracowany,
nawet jego trenowanie mo»e odbywa¢ si¦ ju» na jako±ciowo gorszych danych.
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Do tych dwóch najcz¦±ciej wyst¦puj¡cych przesªanek, dochodzi w tym przy-
padku jeszcze jedna funkcja � poprzez r¦czn¡ anotacj¦ mo»na si¦ bardzo
wiele dowiedzie¢ o prawidªowo±ciach znajduj¡cych si¦ w tek±cie. Ju» na po-
ziomie anotacji mo»na wi¦c próbowa¢ wychwytywa¢ reguªy stanowi¡ce pó¹-
niejszy model j¦zyka.

Z powy»szych przyczyn wynika, »e szczególnie w przypadku opracowy-
wania modeli dobrze zaanotowany korpus jest niezmiernie wa»ny. Z tego po-
wodu zdecydowano si¦ na r¦czn¡ anotacj¦ reprezentatywnej próby korpusu
KMi-News, tj. 1132 tokenów skªadaj¡cych si¦ na 11 pierwszych dokumentów
korpusu. Niniejsza wersja korpusu zostaªa nazwana w skrócie KMi-11.

Anotacj¦ r¦czn¡ przeprowadzono z wykorzystaniem opracowanego proto-
typu narz¦dzia, który umo»liwia m.in.:

• odzwierciedlenie struktury tekstu na wszystkich trzech poziomach: tek-
stu, wyra»e« oraz cz¦±ci zdania,

• wy±wietlenie oraz mody�kacj¦ wªa±ciwo±ci anotacyjnych,

• zarz¡dzanie zbiorami znaczników POS, wyra»e« oraz funkcji grama-
tycznych,

• anotacj¦ terminów jednotokenowych oraz wielotokenowych.

Przykªadowe okno prototypu aplikacji do anotacji r¦cznej przedstawiaj¡ce
struktur¦ anotacji widoczne jest na rysunku 7.2.

Anotacja r¦czna przebiegaªa dwuetapowo. W pierwszym etapie zaano-
towano cz¦±ci mowy, tj. uzupeªniono brakuj¡ce wpisy oraz zmieniono wpi-
sy bª¦dne. W praktyce oznaczaªo to przejrzenie wszystkich 1132 tokenów.
W drugim przej±ciu zaanotowano terminy. Przed przyst¡pieniem do anotacji
r¦cznej przyj¦to nast¦puj¡ce zaªo»enia dotycz¡ce anotacji terminologii:

1. Anotowane s¡ terminy jednotokenowe, które nadaj¡ si¦ do jakichkol-
wiek pó¹niejszych faz cyklu uczenia ontologii. Mog¡ to by¢ poj¦cia,
instancje, byty nazwane, akronimy, skróty, itd.

2. Anotowane s¡ terminy, które charakteryzuj¡ si¦ znaczn¡ istotno±ci¡
dziedzinow¡, np. termin contrary w wyra»eniu on the contrary nie jest
dobrym terminem i nie podlega anotacji.

3. Anotowane s¡ terminy wielotokenowe (wieloczªonowe), które maj¡ zna-
czenie jako caªo±¢. Na przykªad Open University jako nazwa uczelni
traktowana jest w caªo±ci jako termin, podczas gdy w wyra»eniu open
university, w którym token open wyst¦puje jako przymiotnik, zaanoto-
wany zostanie tylko termin university.
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Rysunek 7.2: Gªówne okno prototypu aplikacji do anotacji r¦cznej oraz prze-
gl¡dania korpusów i ich wªa±ciwo±ci lingwistycznych. Aplikacja zostaªa stwo-
rzona przez autora wyª¡cznie na potrzeby pracy i zostaªa opracowana przy
u»yciu j¦zyka Java Standard Edition i standardowych bibliotek Swing

4. Nazwy wªasne, w tym osoby anotowane s¡ w ten sam sposób co termi-
ny wielotokenowe. Na przykªad wyra»enie Dr. Hans Geisler powoduje
anotacj¦ dwóch terminów: Dr. oraz Hans Geisler.

5. Nazwy wªasne anotowano w trzech kategoriach: osoby (PER), byty
geogra�czne (LOC) oraz organizacje (ORG). Podziaª nazw wªasnych
wynika ze znacz¡cego udziaªu nazw wªasnych w caªo±ci anotowanego
korpusu.

6. Wyra»enia temporalne nie zostaªy anotowane, chyba »e speªniaj¡ zaªo-
»enia ogólne dla terminologii.

7. Tokeny bª¦dnie zbudowane nie zostaªy anotowane. Bª¦dna anotacja jest
wynikiem dziaªania takich procesów jak tokenizacja i pozostaje poza
zakresem anotacji r¦cznej. Na przykªad wyra»enia he'll lub KMi/IBM
nie mo»na jednoznacznie podda¢ klasy�kacji POS.
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Rysunek 7.3: Rozkªad cz¦±ci mowy korpusu KMi-11 w wersji ¹ródªowej

8. Do anotacji wykorzystano zbiór znaczników Penn Treebank.

W wyniku anotacji r¦cznej z zastosowaniem powy»szych zaªo»e« powsta-
ªo 313 terminów oraz kompletny zestaw anotacji cz¦±ci mowy. Rozkªad cz¦-
±ci mowy przed i po anotacji r¦cznej przedstawiono odpowiednio na rysun-
kach 7.3 oraz 7.4. Uzyskano nast¦puj¡ce wyniki:

1. Znacz¡cy spadek tokenów bez anotacji (z 308 do 5, co oznacza redukcj¦
o 98%). 5 pozostaªych niezaanotowanych tokenów wynika z bª¦dnej
tokenizacji tekstu.

2. Znacz¡cy wzrost udziaªu tokenów o klasy�kacji nowych typów nazw
wªasnych, zwªaszcza osób (PER) i organizacji (ORG), a w mniejszym
stopniu lokalizacji (LOC) i czasu (TIM). Udziaª organizacji przewy»sza
nawet udziaª wszystkich innych niesklasy�kowanych do nowych grup
nazw wªasnych. Pomimo wi¦c bezwzgl¦dnego spadku udziaªu nieskla-
sy�kowanych inaczej nazw wªasnych (NNP), w przypadku poª¡czenia
wszystkich nowych typów nazw wªasnych (NNP + ORG+ PER + LOC
+ TIM), ich udziaª w caªym rozkªadzie jest najwi¦kszy ze wszystkich
grup.

3. W ogólno±ci wzrost udziaªu wszystkich innych grup cz¦±ci mowy.
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Rysunek 7.4: Rozkªad cz¦±ci mowy korpusu KMi-11 po anotacji r¦cznej

Zakªadaj¡c, »e wynik anotacji r¦cznej jest wzorcowy, mo»na policzy¢ sku-
teczno±¢ anotacji analizowanej próby. Zakªadaj¡c, »e Ntokens oznacza liczb¦
wszystkich tokenów oraz nsource oznacza liczb¦ poprawie zaanotowanych to-
kenów w korpusie ¹ródªowym, wzrost poprawno±ci anotacji POS dla anotacji
r¦cznej wynosi:

Emanual =
Ntokens − nsource

nsource
∗ 100% =

1132− 654
654

∗ 100% = 73, 09%. (7.1)

Anotacja automatyczna

Anotacja r¦czna cz¦±ci mowy oraz terminologii dokonana wyª¡cznie na 11.
pierwszych dokumentach korpusu KMi-News okazaªa si¦ bardzo czasochªon-
na. Szacunkowe zaanotowanie caªo±ci korpusu KMi-News wynosi ok. 2 osobo-
miesi¡ce. Podczas tak dªugiego procesu bardzo trudno jest zachowa¢ nie-
zmienno±¢ zaªo»e«. Ponadto jakakolwiek zmiana korpusu wymaga ponownej
anotacji. Dlatego zastosowano drug¡ metod¦ � anotacj¦ automatyczn¡ me-
tod¡ prototypu.

Dla celów anotacji automatycznej zastosowano narz¦dzie GATE, które
jest rozbudowanym ±rodowiskiem sªu»¡cym do budowania aplikacji in»ynie-
rii tekstu (Tablan i in., 2004). ANNIE (Cunningham i in., 2007) jest aplikacj¡
GATE sªu»¡c¡ do anotacji cz¦±ci mowy oraz towarzysz¡cych procesów. W ce-
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lu anotacji korpusu dla uczenia ontologii tandem GATE + ANNIE mo»na
wykorzysta¢ na trzy ró»ne sposoby:

Domy±lnie GATE rozprowadzany jest razem ze ±rodowiskiem gra�cznym
sªu»¡cym m.in. do wczytywania plików, uruchamiania zasobów i pro-
cesów anotacyjnych oraz zapisywania wyników. Jest to domy±lny spo-
sób wykorzystania narz¦dzia GATE. Na zaªadowanym korpusie urucha-
miane s¡ standardowe metody przetwarzania lingwistycznego ANNIE.
Zapis nast¦puje w formacie GATE XML. Scenariusz domy±lny rodzi
jednak powa»ne problemy:

• przy ka»dym wykorzystaniu narz¦dzia nale»y je uruchomi¢ oraz
poprzez GUI zainicjowa¢. Przy du»ej liczbie ró»nych korpusów
oraz wielu miejscach wykorzystania narz¦dzia jest to niezwykle
uci¡»liwe,

• podczas ªadowania dokumentów z korpusu KMi-News zostaje za-
burzona pozycja tokenów. GATE bª¦dnie interpretuje spacje po-
mi¦dzy znacznikami dokumentu XML. Powoduje to utrat¦ powi¡-
zania zbioru anotacji z pozycj¡ tokena w dokumencie. Staje si¦
to problemem na przykªad w sytuacji, gdy dokument zawiera dwa
jednakowe wyrazy. Nie wiadomo wówczas, który zbiór anotacji od-
nosi si¦ do danego tokena,

• format wyj±ciowy GATE nie jest zgodny z domy±lnym formatem
anotacji. Powoduje to konieczno±¢ budowania mediatorów. Imple-
mentacja mediatorów jest czasochªonna oraz podatna na bª¦dy.
Ka»da zmiana w strukturze formatów oznacza ponown¡ imple-
mentacj¦ mediatorów.

Stworzenie zasobów GATE. Model danych ±rodowiska GATE opiera si¦
na zastosowaniu trzech typów zasobów: zasoby lingwistyczne (doku-
menty, korpusy, sªowniki, itd.), zasoby obliczeniowe (tokenizatory, le-
matyzatory, dzielenie zda«, itd.) oraz zasoby gra�czne (elementy GUI).
Problemy z formatem ªadowania plików oraz ich zapisu do formatu
zgodnego z domy±lnym formatem anotacji mo»na zlikwidowa¢ poprzez
implementacj¦ wªasnych zasobów lingwistycznych GATE. Nale»y stwo-
rzy¢ dwa typy zasobów lingwistycznych � format wej±ciowy, który
poprawnie odczyta tekst dokumentów oraz format wyj±ciowy zgodny
z domy±lnym formatem anotacji. Implementacja zasobów w narz¦dziu
trzecim w stosunku do metamodelu jest jednak nieefektywna. Nieefek-
tywno±¢ wynika z nast¦puj¡cych powodów:
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• GATE ulega ci¡gªemu rozszerzaniu � nie ma zatem pewno±ci,
»e nie zmieni si¦ samo narz¦dzie, co spowoduje konieczno±¢ po-
nownej implementacji zasobów,

• nie ma pewno±ci, »e GATE pozostanie jedynym mo»liwym do wy-
korzystania narz¦dziem. W przypadku przej±cia na inne narz¦dzie
anotacji inwestowanie w rozszerzanie niewykorzystywanego narz¦-
dzia jest zmarnowaniem zasobów,

• GATE poprzez swój model zasobów narzuca wªasne rozwi¡zania,
co powoduje ograniczenie ekspresywno±ci formatu oraz mo»liwych
do zastosowania operacji,

• jest to rozwi¡zanie dora¹ne, tzn. nadal nie ma »adnej integracji
z prototypem dla metamodelu,

• istnieje potrzeba uruchamiania i inicjowania ±rodowiska gra�czne-
go GATE oraz post¦powania zgodnie z domy±ln¡ procedur¡ wy-
korzystania zasobów.

Zewn¦trzne API. Ostatnia metoda anotacji przy u»yciu narz¦dzia GATE
polega na wykorzystaniu zewn¦trznego API GATE (Kenter i Maynard,
2005). Jest to jedyna metoda, która umo»liwia pomini¦cie uci¡»liwego
uruchamiania i inicjowania ±rodowiska gra�cznego, a tak»e dowoln¡ ko-
lejno±¢ wykorzystania zasobów lingwistycznych, co daje du»¡ elastycz-
no±¢ anotacji. W tym celu nale»y wª¡czy¢ bibliotek¦ GATE do prototy-
pu metamodelu oraz skorzysta¢ z instrukcji API GATE. Tym samym
uzyskuje si¦ mo»liwo±¢ wykorzystania funkcjonalno±ci oferowanej przez
GATE w dowolnych punktach cyklu »ycia metamodelu. Pomini¦ty zo-
staje równie» problem implementacji mediatorów do i z ró»nych for-
matów, poniewa» sposób przetwarzania zbiorów anotacji le»y w gestii
programisty.

W celach anotacji automatycznej wykorzystano trzeci rozpatrywany wa-
riant, tj. stworzono mechanizm pobierania zbiorów anotacji dla tekstu przy
wykorzystaniu API GATE. W zwi¡zku z automatyzacj¡ procesu, rozmiar
anotowanego korpusu jest w zasadzie dowolny. Czas potrzebny do zaanoto-
wania cz¦±ciami mowy caªo±ci korpusu KMi-News wynosi ok. 4 minut1.

Rozkªad cz¦±ci mowy dla korpusu ¹ródªowego (KMi-News) oraz korpusu
po anotacji automatycznej przy pomocy API GATE (KMi-Gate) przedsta-
wiono na rysunkach 7.5 oraz 7.6 na stronie 164. Rysunek 7.5 jest identyczny

1Pomiaru dokonano na komputerze klasy PC, 1GB RAM, Centrino 1.8M, pracuj¡cego
pod kontrol¡ systemu operacyjnego Linux 2.6.
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Rysunek 7.5: Rozkªad cz¦±ci mowy korpusu KMi w wersji ¹ródªowej
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Rysunek 7.6: Rozkªad cz¦±ci mowy korpusu KMi-News po anotacji automa-
tycznej. W celu zachowania czytelno±ci rysunku zrezygnowano ze wszystkich
cz¦±ci mowy, których cz¦sto±¢ wyst¦powania jest mniejsza ni» 100
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z rysunkiem 7.1 na stronie 156. W miejscu tym zostaª powtórzony w celu
porównania z wynikami anotacji automatycznej.

Korpusu ¹ródªowego oraz korpusu KMi-Gate niestety nie mo»na porów-
na¢ w sposób bezpo±redni. Pomimo zapewnie« autorów, »e oba formaty ko-
rzystaj¡ ze zbioru znaczników Penn Treebank (Marcus i in., 1993), analiza
wykryªa nie±cisªo±ci w zbiorze u»ywanych znaczników. Zwªaszcza domy±lny
format anotacji posiadaª znaczniki odbiegaj¡ce od norm przyj¦tych w Penn
Treebank. Do najistotniejszych odchyle« nale»y zaliczy¢:

• ró»nic¦ pomi¦dzy znacznikiem dotycz¡cym typów liczbowych � CARD
w formacie domy±lnym oraz CD w GATE,

• sposób anotacji znaków interpunkcyjnych � domy±lny format posiada
jeden znacznik PUNCT na oznaczenie wszystkich znaków interpunk-
cyjnych, podczas gdy GATE u»ywa wi¦kszego stopnia granulacji typu,

• brak wykorzystania znacznika POS w domy±lnym formacie anotacji.

Najistotniejszym osi¡gni¦ciem anotacji automatycznej jest spadek liczby
tokenów bez anotacji z 16196 do 361. Wa»n¡ zmian¡ jest równie» wzgl¦dny
wzrost udziaªu nazw wªasnych (NNP). Najprawdopodobniej wynika to z du-
»ej skuteczno±ci zastosowanej w GATE metody klasy�kacji nazw wªasnych.
W±ród pozostaªych grup znaczników nie zauwa»ono znacz¡cych zmian.

Zakªadaj¡c caªkowit¡ poprawno±¢ anotacji automatycznej mo»na policzy¢
jej efektywno±¢ (podobnie jak w równaniu 7.1). Niestety, zaªo»enie to jest
zbyt ostre, dlatego mo»na policzy¢ co najwy»ej liczb¦ oznaczaj¡c¡ procento-
w¡ zmian¦ znaczników POS. Zakªadaj¡c, »e Ntokens oznacza liczb¦ wszystkich
tokenów w korpusie oraz nsource oznacza liczb¦ niezmienionych anotacji to-
kenów w korpusie ¹ródªowym, zmiana wynikaj¡ca z anotacji POS wynosi:

Cauto =
Ntokens − nsource

nsource
∗ 100% =

62303− 34403
34403

∗ 100% = 81, 10%. (7.2)

Istniej¡ jednak przesªanki pozwalaj¡ce przypuszcza¢, »e anotacja automa-
tyczna jest bardzo dokªadna i d¡»y do caªkowitej poprawno±ci. Po pierwsze,
mo»na porówna¢ liczb¦ tokenów bez anotacji. Dokonana analiza wskazuje,
»e liczba tokenów bez anotacji wynosi 361, co stanowi 0,61% ogólnej ich licz-
by. Warto±¢ ta jest wi¦c bardzo niska. Po drugie, dokonano metod¡ obserwacji
analizy wybranych dokumentów b¦d¡cych wynikiem anotacji automatycznej.
Podczas analizy nie stwierdzono »adnych bª¦dów. Istnieje zatem du»e praw-
dopodobie«stwo, »e obliczony procent zmiany cz¦±ci mowy jest równocze±nie
skuteczno±ci¡ anotacji automatycznej.
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Rysunek 7.7: Rozkªad cz¦±ci mowy korpusu KMi-70. W celu zachowania czy-
telno±ci rysunku zrezygnowano ze wszystkich cz¦±ci mowy, których cz¦sto±¢
wyst¦powania jest mniejsza ni» 50

Powstaªy korpus KMi-Gate nie zawiera anotacji w warstwie terminologii.
W celach uczenia lub ewaluacji ten typ anotacji zawsze nale»y pozostawi¢
do r¦cznej anotacji eksperckiej. Wcze±niej anotowany korpus KMi-11 zawiera
ju» dokumenty zaanotowane w warstwie terminologii. Nie jest to jednak jesz-
cze korpus reprezentatywny, dlatego postanowiono rozszerzy¢ anotacj¦ ter-
minologii. W sumie w warstwie terminologii zaanotowano pierwszych 70 do-
kumentów korpusu zgodnie z wcze±niejszymi zaªo»eniami. Powstaªy w ten
sposób korpus obejmuje anotacj¦ cz¦±ci mowy wszystkich dokumentów oraz
anotacj¦ w warstwie terminologii dla pierwszych 70. dokumentów. W celu
jednoznacznej identy�kacji w eksperymentach zostaª on nazwany KMi-70.

Rozkªad cz¦±ci mowy korpusu KMi-70 (rysunek 7.7) charakteryzuje si¦
podobnym rozkªadem, co caªo±¢ korpusu po anotacji automatycznej (rysunek
7.6). Zawiera 12601 tokenów oraz 3415 zaanotowane terminy.

Porównanie wersji korpusu KMi-News

W trakcie analizy korpusu KMi-News pojawiªy si¦ trzy jego wersje o ró»-
nych warto±ciach wybranych cech. W tabeli 7.1 przedstawiono zestawienie
analizowanych wersji w rozkªadzie na liczb¦ terminów, liczb¦ dokumentów
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Korpus Tokeny Dokumenty POS Terminologia NE
KMi-News 62303 273 SCHUG Nie Nie
KMi-11 1132 11 R¦cznie Tak Tak
KMi-Gate 62303 273 GATE Nie Tak
KMi-70 12601 70 GATE Tak Tak

Tabela 7.1: Zakres anotacji wykorzystywanych wersji korpusu KMi-News

oraz wªa±ciwo±ci anotacji. W zestawieniu wskazano, czy dana wersja korpusu
obejmuje anotacj¦ cz¦±ci mowy (POS), terminów jednotokenowych (terminy)
oraz nazw wªasnych (NE).

7.1.2 Korpus e-commerce

Polskoj¦zyczny korpus z dziedziny handlu elektronicznego nie istniaª w chwi-
li uruchamiania eksperymentów. Konieczne byªo zatem stworzenie wªasne-
go korpusu o charakterze reprezentatywnym. W±ród analizowych problemów
biznesowych znacz¡ce miejsce zajmuj¡ dostawcy sprz¦tu IT, np. Komputro-
nik lub Centrum Komputerowe Znak. Oba podmioty posiadaj¡ serwisy inter-
netowe z opisami produktów, nadaj¡ si¦ wi¦c do zgromadzenie po»¡danego
korpusu.

Analiza opisów produktów w serwisie Komputronik2 prowadzi do wnio-
sku, »e serwis ten, niestety, nie nadaje si¦ do stworzenia korpusu o odpowied-
niej jako±ci, co najmniej z nast¦puj¡cych powodów:

• opisy powtarzaj¡ si¦, tj. podobne produkty (ale nie takie same) posia-
daj¡ dokªadnie taki sam opis,

• teksty charakteryzuj¡ si¦ albo stylem czysto marketingowym, np. �Jest
to z pewno±ci¡ przeªomowy moment i proponowana, nowa konsola usta-
nowi nowe standardy ª¡cz¡c ogromne mo»liwo±ci z miniaturyzacj¡ . . . �,
albo zupeªnym brakiem interpunkcji (teksty wielozdaniowe bez kropek,
zdania zªo»one bez przecinków, itd.),

• wielko±¢ korpusu jest znacznie mniejsza w porównaniu z serwisem Znak
(1445 opisów w Komputronik do 6789 w Znak, co stanowi tylko 21%).

Analiza tekstów z serwisu Znak3 nie wykazaªa a» tak znacznych prze-
ciwskaza«, chocia» ich jako±¢ nadal pozostawia wiele do »yczenia. Charakter

2http://www.komputronik.pl/
3http://www.znak.pl/
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opisów jest cz¦sto zbyt techniczny (np. lista specy�kacji). Bior¡c jednak pod
uwag¦ dziedzin¦, jest to do zaakceptowania.

Korpus e-commerce powstaª wi¦c poprzez zgromadzenie wszystkich do-
st¦pnych opisów produktów IT w postaci tekstu w j¦zyku polskim, dnia
23 pa¹dziernika 2007 roku w sklepie komputerowym Centrum Komputero-
we Znak4. Operacja ta zostaªa przeprowadzona przy u»yciu opracowanego
oprogramowania przy pomocy j¦zyka transformacji XSL, jest powtarzalna
i odporna na zmiany struktury witryny. Uzyskany korpus zawiera 6789 do-
kumentów, przy czym dokument zawiera kompletny opis jednego produktu.
Stan opisów przedstawiony jest na dzie« 23 pa¹dziernika 2007 roku.

Zgromadzony korpus nie posiada »adnej informacji lingwistycznej, ani
struktury domy±lnego formatu anotacji. Transformacja do po»¡danego for-
matu anotacji wraz z pozyskaniem informacji lingwistycznej jest przedmio-
tem anotacji automatycznej.

Anotacja automatyczna

Anotacja automatyczna zostaªa wykonana przy u»yciu narz¦dzia SProuT
(Piskorski i in., 2005). Wykorzystano dost¦pne w narz¦dziu standardowe gra-
matyki dla j¦zyka polskiego dla anotacji cz¦±ci mowy i morfologii.

Anotacja lingwistyczna SProuT skªada si¦ zestawu informacji morfolo-
gicznych dotycz¡cych tokenów. Informacja morfologiczna jest dostosowana
dla j¦zyka polskiego i skªada si¦ m.in. z:

• rodzaju cz¦±ci mowy (wyª¡cznie w postaci podstawowej, np. rzeczow-
nik, czasownik, przymiotnik, . . . ),

• deklinacji cz¦±ci mowy (np. dla rzeczownik odmiana przez przypadki,
dla czasownika czas),

• liczba (pojedyncza, mnoga),

• rodzaj (m¦ski, »e«ski, nijaki).

Zªo»ono±¢ morfologiczna j¦zyka polskiego powoduje, »e wynikowa infor-
macja jest znacznie bogatsza ni» wykorzystany domy±lny format anotacji.
W celu oszacowania wªa±ciwo±ci anotacji maj¡cych rzeczywisty wpªyw na kla-
sy�kacj¦ terminologii posªu»ono si¦ nast¦puj¡cym eksperymentem.

Przykªadowe dokumenty zaanotowano pod k¡tem klasy�kacji terminu
jednotokenowego. Nast¦pnie zliczono z caªego korpusu oraz z tych tokenów,
które zostaªy wskazane jako terminy, nast¦puj¡ce elementy anotacji lingwi-
stycznej:

4http://www.znak.pl/
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Rysunek 7.8: Rozkªad badanych cech dla korpusu e-commerce w zale»no±ci
od klasy�kacji terminologii

• deklinacj¦ przez przypadki,

• liczb¦ (pojedyncza/mnoga),

• rodzaj.

Dla ka»dej z tych wªa±ciwo±ci sporz¡dzono rozkªad dla caªo±ci korpusu
oraz dla próby wskazanych terminów. Oba te rozkªady porównano. Je»eli
rozkªady s¡ podobne do siebie, oznacza to, »e obserwowana cecha nie jest
wra»liwa na klasy�kacj¦ terminologii. Oznacza to, »e dany element anotacji
lingwistycznej nie jest statystycznie wa»ny dla celów klasy�kacji i mo»e zo-
sta¢ pomini¦ty podczas analizy. Je»eli natomiast rozkªady s¡ znacz¡co ró»ne
od siebie, oznacza to, »e rozkªad danej cechy jest wra»liwy na klasy�kacj¦
terminologii i cecha ta powinna zosta¢ uwzgl¦dniona.
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Rysunek 7.9: Rozkªad cz¦±ci mowy korpusu e-commerce

Eksperyment przeprowadzono metod¡ prototypu. Wyniki prototypu wi-
doczne s¡ na wykresach przedstawionych na rysunku 7.8. Dotycz¡ one odpo-
wiednio deklinacji, liczby oraz rodzaju analizowanych tokenów.

Przedstawione porównania nie wskazuj¡ na znacz¡cy wpªyw jakiejkolwiek
z badanych cech na klasy�kacj¦ terminologii. Tym samym mo»na je pomi-
n¡¢. Dla zachowania spójno±ci z przyj¦tym domy±lnym formatem anotacji
zdecydowano si¦ zachowa¢ te same klasy cz¦±ci mowy.

W wyniku przeprowadzenia procesów anotacyjnych z wykorzystaniem na-
rz¦dzia SProuT powstaª korpus e-commerce zawieraj¡cy 6789 dokumentów,
w tym 481455 tokenów. Rozkªad cz¦±ci mowy korpusu przedstawiono na ry-
sunku 7.9.

Anotacja terminologii

Anotacj¦ terminologii przeprowadzono metod¡ eksperck¡. Zorganizowane zo-
staªy specjalne warsztaty, w których uczestniczyªo trzynastu ekspertów. Ka»-
dy z nich dokonywaª anotacji terminologii zgodnie z przyj¦tym schematem
zastosowanym w korpusie KMi.

Z ª¡cznej liczby 6789 dokumentów do anotacji wybrano metod¡ losow¡
1000 dokumentów. Ka»dy ekspert do anotacji otrzymywaª metod¡ losow¡
jeden dokument. Dany dokument mógª zosta¢ wylosowany tylko raz przez
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Liczba anotacji Liczba dokumentów
0 90
1 247
2 277
3 226
4 160

Tabela 7.2: Rozkªad liczby anotacji eksperckich w±ród 1000 dokumentów dla
korpusu e-commerce

KMi e-commerce
Dziedzina uniwersytet produkty IT
J¦zyk naturalny angielski polski
Styl narracji swobodny, e-mail specy�kacje techniczne
Liczba dokumentów 273 6789
Liczba tokenów 62303 481455
Anotacja POS GATE/ANNIE SProuT
Byty nazwane GATE/ANNIE �
Format anotacji OntoLT OntoLT
Anotacja terminologii ekspert grupa ekspertów

Tabela 7.3: Porównanie korpusów KMi i e-commerce

danego eksperta. Ka»dy dokument mógª by¢ zaanotowany maksymalnie przez
4 ekspertów. Strategia taka umo»liwiaªa przeprowadzenie maksymalnie 4000
anotacji.

W wyniku przeprowadzonego warsztatu otrzymano 2183 anotacji eksperc-
kich. Rozkªad liczby anotacji eksperckiej w±ród 1000 dokumentów przedsta-
wiono w tabeli 7.2. W sumie zaanotowano 910 dokumentów, ±rednio ka»dy
z tych dokumentów zostaª zaanotowany przez 2,4 eksperta.

7.1.3 Podsumowanie

Wynikiem przeprowadzonych prac s¡ dwa korpusy o zró»nicowanym charak-
terze. Pogl¡dowe porównanie korpusów przedstawiono w tabeli 7.3.

7.2 Wyniki ekstrakcji terminologii

Eksperymenty przeprowadzone w fazie ekstrakcji terminologii obejmowaªy
szereg metod ekstrakcji terminologii γ, m.in. metod¦ okna kontekstowego
omówion¡ w rozdziale 5.
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7.2.1 Zakres eksperymentów

W ramach eksperymentów wykorzystano dwa korpusy omawiane w sekcji 7.1,
tj. KMi oraz e-commerce.

Nast¦pnie zaimplementowano poni»ej wymienione metody ekstrakcji ter-
minologii γ:

• standardow¡ metod¦ TFIDF opart¡ na podobie«stwie dokumentów,

• metod¦ TFIDF opart¡ na podobie«stwie korpusów (wyró»nienie kor-
pusu na tle ogólnego sªownictwa),

• KFIDF (Xu i in., 2002),

• metod¦ warto±ci C/NC (Frantzi i in., 2000),

• klasyczn¡ metod¦ opart¡ na modelu POS n-gram (Manning i Schutze,
1999).

Eksperymenty obejmowaªy metody uznane jako reprezentatywne, co wy-
nika bezpo±rednio z przegl¡du metod z rozdziaªu 2. Dodatkowo zaimplemen-
towano przedstawion¡ w ramach metamodelu metod¦ opart¡ na oknie kon-
tekstowym.

Implementacja metod reprezentatywnych miaªa na celu zniwelowanie lu-
ki pomi¦dzy materiaªami wtórnymi a pierwotnymi. Metody przedstawione
w rozdziale 2. stanowi¡ w toku pracy materiaª wtórny. Niestety nie da si¦
odtworzy¢ dokªadnie takich samych warunków, w których metody te zostaªy
ewaluowane. W zwi¡zku z tym postanowiono odtworzy¢ metody i dokona¢
ewaluacji na zgromadzonych korpusach, uzyskuj¡c w ten sposób materiaªy
pierwotne.

Ka»da z metod zostaªa nast¦pnie uruchomiona na tym samym zbiorze LA.
W celach porównawczych format wyj±ciowy ka»dej z nich zostaª ujednolicony
do postaci:

<termin, prawdopodobie«stwo>

Lista w taki sposób przygotowanych wyników dla ka»dej metody zostaªa
porównana ze wskazaniami eksperta. Anotacj¦ eksperck¡ (tzw. klasy�kator
wzorcowy) ustalono dla ka»dego z korpusów w nast¦puj¡cy sposób:

• korpus KMi � warsztaty z udziaªem eksperta z instytucji Knowledge
Media Institute dziaªaj¡cego w ramach Open University. Tym samym
uzyskano anotacj¦ o wysokiej wiarygodno±ci,
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• korpus e-commerce � warsztaty z udziaªem grupy studentów Informa-
tyki Ekonomicznej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicz-
nej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uzyskany korpus wzor-
cowy zawiera anotacj¦ obj¦t¡ wery�kacj¡ jako±ci w postaci usuni¦cia
wskaza« skrajnych, wynikaj¡cych ze sªabej jako±ci anotacji niektórych
z uczestników lub anotacji znacz¡co odstaj¡cych od pozostaªych.

7.2.2 Miary ewaluacji

Uzyskane wyniki zostan¡ przedstawione przy pomocy standardowych miar
precyzji i zwrotu (Baeza-Yates i Ribeiro-Neto, 1999), które w przypadku
ewaluacji ontologii wykorzystywane s¡ najcz¦±ciej (Dellschaft i Staab, 2006).

Badane metody wykazaªy ró»n¡ wra»liwo±¢ na warto±¢ progu klasy�kacji
k oznaczaj¡cego warto±¢ prawdopodobie«stwa, powy»ej której analizowane
wyra»enie klasy�kowane jest jako termin. Metody statystyczne osi¡gaªy swo-
je warto±ci optymalne przy niskich warto±ciach progu, podczas gdy metody
oparte na modelach n-gram, w tym opracowana metoda okna kontekstowego,
zachowywaªy si¦ lepiej przy wy»szych warto±ciach progu.

Z powodu ró»nej wra»liwo±ci metod na próg klasy�kacji dokonano:

• dla korpusu KMi 28 pomiarów wszystkich metod przy nast¦puj¡cych
warto±ciach progu klasy�kacyjnego k: 0; 0,01; 0,02; . . . 0,1; 0,15; 0,2;
0,25; . . . 0,95,

• dla korpusu e-commerce 146 pomiarów wszystkich metod przy nast¦pu-
j¡cych warto±ciach progu klasy�kacyjnego k: 0; 0,001; 0,002; . . . 0,010;
0,011; . . . 0,05; 0,06; 0,07; . . . 0,1; 0,11; 0,12; 0,13; . . . 0,99.

W celu wytrenowania metod opartych na modelu n-gram zbiór ucz¡cy po-
dzielono na podzbiór trenuj¡cy i testuj¡cy. Dla obu korpusów zbiór trenuj¡cy
stanowi 25% losowo wybranych dokumentów. Reszta zbioru ucz¡cego stano-
wi podzbiór testuj¡cy. Motywacja i przesªanki takiego doboru wyja±niono
w sekcji 7.2.3.

Wyniki wszystkich przeprowadzonych pomiarów dla sze±ciu porównywa-
nych metod przedstawia rysunek 7.10.

Metody oparte na cz¦sto±ci wyst¦powania (TFIDF, KFIDF oraz warto-
±ci C/NC) daªy zró»nicowane wyniki. Zdecydowanie najgorzej wypada mia-
ra TFIDF obliczona klasycznie na zasadzie wyró»niania dokumentów w±ród
kolekcji. Wyró»nienie elementu zbioru D koncepcyjnie jest niepoprawne, dla-
tego wynik ten nie jest zaskoczeniem. Przewiduj¡c sªabe wyniki klasyczne-
go TFIDF zaimplementowano odmian¦ TFIDF, która wyró»nia caªy korpus
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Rysunek 7.10: Precyzja i zwrot wszystkich sze±ciu porównanych metod eks-
trakcji terminologii na dwóch testowanych korpusach
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D na tle ogólnego sªownictwa danego j¦zyka. W tym celu metoda przetwa-
rza rzeczowniki oraz przymiotniki z korpusu BNC (zgodnie z rozwi¡zaniem
zaproponowanym przez Sintek i in. (2004)). Kolejn¡ metod¡ jest KFIDF
(Xu i in., 2002), która oparta jest na wyró»nieniu dziedziny reprezentowanej
przez korpus. Obie metody prezentuj¡ wyniki znacznie lepsze od klasyczne-
go TFIDF, z dobrym kompromisem pomi¦dzy precyzj¡ i zwrotem. Ostatnia
z miar statystycznych � metoda warto±ci NC (Frantzi i in., 2000) generuje
równie dobre wyniki, w szczególno±ci przy wy»szych poziomach precyzji, dla
których daje najwy»sze warto±ci zwrotu. Oprócz miary warto±ci NC, zaimple-
mentowano równie» miar¦ warto±ci C (Frantzi i in., 2000), lecz zrezygnowano
z jej przedstawienia z powodu bardzo podobnych wyników. Jedyne odst¦p-
stwa w porównaniu do warto±ci NC polegaªy na kilku gorszych wynikach
przy niektórych pomiarach. Bior¡c pod uwag¦, »e metoda warto±ci NC jest
rozwini¦ciem metody warto±ci C, fakt ten nie budzi zastrze»e«.

Metoda oparta na klasycznym modelu n-gram osi¡ga wyniki zró»nicowane
w zale»no±ci od warto±ci progu klasy�kacyjnego. W najlepszych przypadkach
osi¡ga wyniki podobne do metod KFIDF oraz warto±ci NC, w pozostaªych
znacz¡co odstaje od pozostaªych wyników.

Metoda okna kontekstowego przedstawiona w rozdziale 5. wyró»nia si¦
najlepszymi wynikami, które osi¡gaj¡ najlepszy kompromis pomi¦dzy pre-
cyzj¡ i zwrotem. Niestety, zarówno przy niskich, jak i wysokich poziomach
progu klasy�kacji metoda generuje wyniki poni»ej ±redniej.

Metody wykorzystuj¡ce model n-gram wyró»niaj¡ si¦ charakterystycznym
zakrzywionym ksztaªtem. Ksztaªt ten jest wynikiem spadku precyzji wraz
ze spadkiem zwrotu w pewnym przedziale progu klasy�kacji. Wzrost pro-
gu klasy�kacji prowadzi do nadmiernego �ltrowania pozytywnych wyników
w stosunku do negatywnych wskaza«. Jest to charakterystyczna wªa±ciwo±¢
metod opartych na modelu Markova, której nie zaobserwowano w przypadku
metod statystycznych, gdzie wraz ze wzrostem progu klasy�kacji i spadkiem
zwrotu, precyzja zachowuje si¦ stabilnie. Wªasno±¢ ta powoduje, »e istnieje
tylko specy�czny przedziaª progu klasy�kacji, dla którego zastosowanie me-
tod opartych na modelu n-gram jest wskazane. Problem ten jest klasycznym
zagadnieniem optymalizacyjnym, w którym argumentem jest próg klasy�ka-
cji, a warto±ci¡ funkcji celu miara ewaluacji, np. poª¡czona miara precyzji
i zwrotu � miara F (Dellschaft i Staab, 2006).

W analizowanych przypadkach zakres warto±ci progu klasy�kacji daj¡cy
najlepsze rezultaty wynosiª dla metody klasycznego modelu n-gram 0,25 �
0,55, natomiast dla metody opartej na oknie kontekstowym 0,2 � 0,65.

W celu jednoznacznego stwierdzenia efektywno±ci porównywanych metod
policzono miar¦ F dla wszystkich pomiarów. Dla korpusu KMi zanotowano
168 pomiarów (28 pomiarów dla 6 metod). Fragment wyników dla korpu-
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Pozycja Metoda Miara F
1 Nowa metoda 46,6187%
2 Nowa metoda 46,2396%
3 Nowa metoda 46,1312%

. . . . . . . . .
9 Warto±¢ NC 43,3735%

. . . . . . . . .
13 KFIDF 42,7746%
. . . . . . . . .

Tabela 7.4: Najlepsze jednostkowe wyniki dla korpusu KMi w±ród 168 po-
miarów (28 eksperymentów dla 6. metod)

Pozycja Metoda Miara F
1 Nowa metoda 37,0186%
2 Nowa metoda 36,9347%
3 Nowa metoda 36,7041%

. . . . . . . . .
41 Warto±¢ NC 34,9296%
. . . . . . . . .
153 TFIDF-Corpora 27,2823%
. . . . . . . . .
156 KFIDF 27,0661%
. . . . . . . . .

Tabela 7.5: Najlepsze jednostkowe wyniki dla korpusu e-commerce w±ród 876
pomiarów (146 eksperymentów dla 6. metod)
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su KMi posortowanych wzgl¦dem malej¡cej miary F przedstawia tabela 7.4.
Dla korpusu e-commerce zanotowano 876 wyników (146 pomiarów dla 6 me-
tod), których fragment wedªug posortowanych malej¡co miar F, przedstawio-
no w tabeli 7.5.

7.2.3 Dobór zbioru trenuj¡cego

Efektywno±¢ podej±¢ opartych na uczeniu maszynowym jest podatna na wiel-
ko±¢ zbioru trenuj¡cego dobranego do trenowania modelu. W celu oszacowa-
nia siªy oraz kierunku wpªywu tego parametru na metod¦ okna kontekstowego
postanowiono przeprowadzi¢ nast¦puj¡ce eksperymenty.

Z obu badanych korpusów wydzielono zbiory ucz¡ce stanowi¡ce podzbiór
korpusów wynikaj¡cy z przeprowadzonej klasy�kacji wzorcowej. Zbiór ucz¡cy
nale»y nast¦pnie podzieli¢ na podzbiór trenuj¡cy oraz testuj¡cy. Przyj¦to sys-
tem, w którym podziaª ten nast¦puje w warto±ciach procentowych stanowi¡-
cych warto±¢ procentow¡ caªo±ci zbioru ucz¡cego. Na przykªad, dla korpusu
KMi-70, próg o warto±ci 10% oznacza wydzielenie metod¡ pseudolosow¡ 7.
dokumentów do zbioru trenuj¡cego i pozostaªych 63. dokumentów do zbioru
testuj¡cego.

Wybrano 19 progów procentowych, tj. 5%, 10%, 15% . . . 95%. Dla ka»de-
go progu przeprowadzono eksperymenty dla wszystkich 146. warto±ci progu
klasy�kacyjnego, co daªo ª¡cznie 2774 pomiarów.

Wyniki przeprowadzonego eksperymentu przedstawione s¡ na wykresie
7.11. Dla ka»dej warto±ci progu procentowego widoczny jest rozkªad efek-
tywno±ci metody liczonej miar¡ F. Na wykresie dodatkowo poª¡czono mak-
symalne warto±ci miary F dla ka»dego progu procentowego.

Wykres 7.11 pokazuje, »e metoda ekstrakcji terminologii oparta na oknie
kontekstowym przy odpowiednio zoptymalizowanym progu klasy�kacji osi¡-
ga efektywno±¢ w przedziale ok. 37�50%. Rozkªad efektywno±ci jest w miar¦
równomierny o tendencji lekko rosn¡cej, co gwarantuje stabilno±¢ jej dziaªa-
nia. Istotn¡ zalet¡ jest fakt, »e przy ni»szych liczebno±ciach zbioru trenuj¡-
cego metoda nie traci drastycznie na efektywno±ci. Cz¦sto jest wad¡ metod
opartych na uczeniu maszynowym.

W celu szczegóªowego zbadania ksztaªtowania si¦ warto±ci precyzji i zwro-
tu, z danych przedstawionych na wykresie 7.11 postanowiono wybra¢ cztery
reprezentatywne progi procentowe. Dobrany zbiór progów zawiera:

• pierwsz¡ warto±¢ progu, dla której metoda uzyskuje dobry wynik,

• warto±¢ progu, dla której metoda uzyskuje najlepszy wynik,

• dwie warto±ci po±rednie.
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Rysunek 7.11: Wpªyw wielko±ci zbioru trenuj¡cego na efektywno±¢ metody
ekstrakcji terminologii opartej na oknie kontekstowym
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Rysunek 7.12: Szczegóªowy wpªyw wielko±ci zbioru trenuj¡cego na efektyw-
no±¢ metody ekstrakcji terminologii opartej na oknie kontekstowym przy wy-
branych wielko±ciach procentowych zbioru ucz¡cego
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Rysunek 7.13: Precyzja i zwrot metody ekstrakcji terminologii opartej
na oknie kontekstowym dla korpusu komputronik o bardzo niskiej jako±ci
danych

Wyniki szczegóªowego porównania miar precyzji i zwrotu dla wybranych
progów procentowych przedstawiono na rysunku 7.12, który pokazuje sta-
bilny wzrost warto±ci precyzji i zwrotu wraz ze wzrostem liczebno±ci zbioru
trenuj¡cego. Tendencja ta jest lekko znieksztaªcona przy wy»szych warto-
±ciach progu klasy�kacji (ale ju» po osi¡gni¦ciu warto±ci optymalnej).

Na podstawie przeprowadzonych bada«, do testowania efektywno±ci me-
tody wykorzystano próg 25%. Gwarantuje on uzyskanie dobrej efektywno±ci,
jednocze±nie nie powoduje przetrenowania modelu.

7.2.4 Wnioski

Podej±cia oparte na modelach Markova s¡ wra»liwe na jako±¢ danych. Stabil-
na, dobra jako±¢ danych powoduje, »e model jest lepiej wytrenowany. Niska
jako±¢ danych zarówno korpusu KMi, jak i korpusu e-commerce nie sprzyja
dobrym wynikom przedstawionej metody. Pomimo tego przeprowadzone eks-
perymenty wskazuj¡ na uzyskanie modelu dobrze radz¡cego sobie z danymi
o niskiej jako±ci.

Szczególnym przypadkiem korpusu o niskiej jako±ci danych jest korpus
pozyskany z witryny sklepu komputerowego Komputronik, który zostaª od-
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rzucony w trakcie doboru zbioru D na rzecz korpusu pozyskanego ze sklepu
Znak. W eksperymencie pomocniczym postanowiono dokona¢ ekstrakcji ter-
minologii równie» na tym korpusie. Wyniki uzyskane na wykresie 7.13 s¡ re-
zultatem eksperymentów na 25% zbiorze trenuj¡cym. Zbiór ucz¡cy zostaª
przygotowany na tym samym warsztacie i na podstawie tych samych reguª,
co korpus pozyskany ze sklepu Znak. Przedstawione wyniki s¡ na zdecydowa-
nie ni»szym poziomie, najlepsze z nich nieznacznie przekraczaj¡ 30% miary
F. Przeprowadzone badania dowodz¡ jednak ogólno±ci metody ekstrakcji ter-
minologii opartej na oknie kontekstowym.

Przegl¡d literatury z zakresu bada« dowodzi, »e samo porównanie wy-
ników dziaªania ró»nych metod ekstrakcji terminologii jest cenne i spotyka-
ne niezwykle rzadko. Dzieje si¦ tak z powodów analizowanych w rozdziale
4., wynikaj¡cych z ró»nej, niekompatybilnej ze sob¡ reprezentacji anotacji
lingwistycznej i modelów ekstrakcji. Jedyne obszerne zestawienie metod eks-
trakcji kolokacji i terminologii znale¹¢ mo»na wWermter i Hahn (2006), które
obejmuje obszern¡ analiz¦ 3. miar statystycznych. Samo zatem porównanie
efektywno±ci 6. metod jest cenne.

Porównanie wyników, uzyskanych z uruchomienia metod dla dwóch zna-
cz¡co ró»nych korpusów, wskazuje na stabilno±¢ uzyskiwanych wyników. Po-
mimo »e warto±ci precyzji i zwrotu dla tych samych metod w obu korpusach
ró»ni¡ si¦, to podstawowe cechy nie ulegaj¡ zmianie. Obie warto±ci miar
efektywno±ci s¡ nieznacznie wy»sze w przypadku korpusu KMi. Charaktery-
styczny, zakrzywiony ksztaªt metody okna kontekstowego wyst¦puje w obu
korpusach. Metody oparte na cz¦sto±ci wyst¦powania równie» zachowuj¡ po-
dobne tendencje, np. zdecydowanie najgorsze wyniki metody opartej na mie-
rze TFIDF lub wysoki poziom precyzji wyników uzyskanych przy pomocy
metody warto±ci NC.

Wa»nym czynnikiem sukcesu dla metody okna kontekstowego oraz me-
tody opartej na mierze warto±ci NC jest fakt, »e analizowane korpusy za-
wieraj¡ znacz¡c¡ liczb¦ terminów wieloczªonowych. Inne metody, ze wzgl¦du
na fakt, i» terminów wieloczªonowych nie przetwarzaj¡, wiele trac¡. Mo»-
na zatem zarzuci¢, »e sªaba efektywno±¢ tych metod jest spowodowana bra-
kiem funkcjonalno±ci przetwarzania wieloczªonowo±ci terminów. Zarzut ten
mo»na ªatwo odrzuci¢ analizuj¡c sposób konstrukcji metody warto±ci NC
(sekcja 2.2.4 na stronie 40). Oryginalna metoda warto±ci NC nie przetwarza
terminów jednotokenowych. W przedstawionym porównaniu do klasycznej
metody warto±ci NC dodano funkcjonalno±¢ przetwarzania terminów jed-
notokenowych poprzez poª¡czenie jej z metod¡ TFIDF wyró»niaj¡c¡ doku-
ment w±ród korpusu. Analizuj¡c konstrukcj¦ porównanej metody NC mo»na
wi¦c stwierdzi¢, »e jest to metoda TFIDF rozszerzona o przetwarzanie ter-
minów wielotokenowych przy pomocy metody warto±ci NC. Uzyskana me-
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toda jest wi¦c mo»liwie najlepszym przypadkiem dodania funkcjonalno±ci
przetwarzania terminów wielotokenowych do metody przeznaczonej wyª¡cz-
nie do przetwarzania terminów jednotokenowych. W wielu zaobserwowanych
przypadkach dodanie funkcjonalno±ci przetwarzania terminów wielotokeno-
wych prowadzi nawet do spadku efektywno±ci metody. Zale»no±¢ ta widoczna
jest podczas porównania efektywno±ci metody okna kontekstowego z metod¡
opart¡ na klasycznym modelu n-gram. Przy danych poziomach progu klasy-
�kuj¡cego k precyzja metody okna kontekstowego jest ni»sza.

Kolejnym rozpatrywanym wielokrotnie problemem jest liczebno±¢ zbioru
ucz¡cego. Niestety, pomimo ambitnych planów w postaci organizacji warsz-
tatów z 30. uczestnikami w roli ekspertów oraz systemem wery�kacji jako-
±ci anotacji, udaªo si¦ zgromadzi¢ zbiór dokumentów ledwie wystarczaj¡cy
na przeprowadzenie rzetelnych bada«. W celu zachowania obiektywno±ci kla-
sy�katora wzorcowego starano si¦, aby anotacja ekspercka nie byªa wykony-
wana przez autora metod.

7.3 Wyniki ekstrakcji relacji

Eksperymenty przeprowadzone w fazie ekstrakcji relacji nietaksonomicznych
obejmowaªy wyª¡cznie przedstawion¡ w rozdziale 6. metod¦. Bezpo±rednich
konkurentów nie stwierdzono, tak wi¦c metoda nie jest bezpo±rednio porów-
nywalna pod wzgl¦dem skuteczno±ci. Niemniej jednak przedstawione s¡ pod-
stawowe miary precyzji i zwrotu dla samej metody.

7.3.1 Zakres i warsztat eksperymentów

W ramach eksperymentów wykorzystano korpus KMi przedstawiony w sek-
cji 7.1, ten sam, który zastosowano podczas eksperymentów z metod¡ eks-
trakcji terminologii. Korpus KMi zostaª zaanotowany przy u»yciu narz¦dzia
GATE oraz standardowych zasobów lingwistycznych ANNIE (Cunningham
i in., 2007). Zbiór anotacji lingwistycznych LA zostaª przygotowany zgodnie
z metamodelem i jest to»samy z modelem zastosowanym w OntoLT (Sintek
i in., 2004). Pozyskano tylko pªytk¡ informacj¦ lingwistyczn¡, z tego powodu
domy±lny format anotacji zawieraª jedynie sekcje <text>.

Ekstrakcji terminologii dokonano przedstawion¡ w ramach metamodelu
metod¡ opart¡ na oknie kontekstowym (rozdziaª 5).

Ekstrakcja synonimów oraz poj¦¢ zostaªa przeprowadzona zgodnie z me-
tod¡ φ oraz δ przedstawionymi w metamodelu (3.4) oraz (3.5). W wyniku
testu rozszerzenia powstaª równie» zbiór instancji.
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Ontologia wst¦pna

Wynikiem ekstrakcji terminologii, synonimów oraz poj¦¢ jest tzw. ontologia
wst¦pna, która zostaªa umieszczona w pojedynczym pliku owl i skªada si¦ z:

• 417 klas (elementów zbioru C), w tym np.: Colleague, PilotProject,
Enterprise, University, . . . ,

• 579 instancji klas zde�niowanych jako byty nazwane, tj. Person (pl:
Osoba), Organization (pl: Organizacja), Location (pl: Lokalizacja), Da-
te (pl: Data), Money (pl: JednostkaMonetarna), Address (pl: Adres),

• etykiety instancji, które odzwierciedlaj¡ ich realizacje w tek±cie.

Aksjomaty

Przygotowanie przykªadowych reguª dla dziedziny obj¦tej korpusem KMi
oparto na wiedzy dziedzinowej eksperta5. Z powodu braku odpowiednich ¹ró-
deª konieczne byªo przygotowanie zbioru A r¦cznie. Wynik obserwacji oraz
formalizacji reguª dziedzinowych przedstawiono na rysunku 7.14.

Reguªy dziedzinowe zostaªy nast¦pnie sformalizowane w j¦zyku SWRL
i umieszczone w jednym pliku. Zestaw reguª zawiera 25 reguª z rysunku 7.14
przedstawionych przy pomocy skªadni j¦zyka SWRL. W rozró»nieniu na pre-
dykaty lingwistyczne zestaw zawiera:

• 12 reguª ze standardowymi predykatami,

• 6 reguª z predykatami lingwistycznymi includesTerm,

• 6 reguª z predykatami lingwistycznymi coOccurInDocument,

• 1 reguªa z predykatem lingwistycznym coOccurInTerm.

Zgodnie z rekomendacjami modelu ekstrakcji relacji, zarówno dziedzina
jak i zasi¦g predykatów lingwistycznych, zostaªy ograniczone do rzeczywi±cie
wykorzystanych typów danych.

Predykaty lingwistyczne

Zgodnie z zaªo»eniami metody ekstrakcji relacji, ontologia zostaªa wzboga-
cona o de�nicje oraz realizacje predykatów lingwistycznych. W wyniku tego
procesu ontologia zostaªa poszerzona o nast¦puj¡ce wªa±ciwo±ci obiektowe:

5W pracach nad eksperymentami uczestniczyªa dr Maria Vargas-Vera z Knowledge
Media Institute.
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Relacje standardowe:

AcademicStaff(x) => Professor(x)

AcademicStaff(x) => Doctor(x)

AcademicStaff(x) => Assistant(x)

AcademicStaff(x) => Mr(x) AND worksAt(x,y) AND University(y)

AcademicStaff(x) => Mrs(x) AND worksAt(x,y) AND University(y)

UniversityStaff(x) => worksAt(x,y) AND University(y)

Publisher(x) => publish(x,y) AND Organisation(x)

employs(x,y) => worksAt(y,x)

Employer(x) => employs(x,y) AND Organisation(x)

Employee(x) => Person(x) AND worksAt(x,y) AND Organisation(y)

Supervisor(x) => Person(x) AND supervise(x,y)

Visitor(x) => visited(x,y)

Relacje z wykorzystaniem predykatu coOccurInDocument:

worksAt(x,y) => Professor(x) AND University(y)

AND co-occurInDocument(x,y)

worksAt(x,y) => Doctor(x) AND University(y)

AND co-occurInDocument(x,y)

worksAt(x,y) => Assistant(x) AND University(y)

AND co-occurInDocument(x,y)

studiesAt(x,y) => Student(x) AND University(y)

AND co-occurInDocument(x,y)

collaborate(x,y) => Organisation(x) AND Organisation(y)

AND co-occurInDocument(x,y)

locatedIn(x,y) => Organisation(x) AND Location(y)

AND co-occurInDocument(x,y)

Relacje z predykatem coOccurInTerm:

hasTitle(x,y) => Person(x) AND Title(y) AND co-occurInTerm(x,y)

Title(x) = {Professor, Doctor, ...}

Relacje z predykatem includesTerm:

Professor(x) => Person(x) AND

includesTerm(x, oneOf(Professor,Prof,Prof.))

Doctor(x) => Person(x) AND includesTerm(x, oneOf(Doctor,Dr,Dr.))

Project(x) => includesTerm(x, "Project")

Department(x) => Organisation(x) AND includesTerm(x, "Department")

Institute(x) => Organisation(x) AND includesTerm(x, "Institute")

University(x) => Organisation(x) AND includesTerm(x, "University")

Rysunek 7.14: Przykªadowy zbiór reguª dziedzinowych
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próg liczba
0.0 26304
0.1 5550
0.2 2136
0.3 1235
0.4 976
0.5 931
0.6 591
0.7 556
0.8 551
0.9 548
1.0 547

Tabela 7.6: Liczba predykatów lingwistycznych coOccurenceInDocument
w zale»no±ci od progu klasy�kacji

• 110 predykatów lingwistycznych includesTerm,

• 28 predykatów lingwistycznych coOccurInTerm,

• 547-26304 predykatów lingwistycznych coOccurInDocument w zale»no-
±ci od progu klasy�kacji mierzonego miar¡ wspóªwyst¦powalno±ci Jac-
carda.

Pierwsze dwa predykaty zostaªy stworzone na podstawie leksykalnych re-
alizacji ich argumentów. Proces ten nie byª zªo»ony, a jego wynik byª binarny.
Predykat lingwistyczny coOccurInDocument wymagaª wykorzystania miar
wspóªwyst¦powalno±ci, np. zastosowanej miary Jaccarda. W toku ekspery-
mentów wyliczona zostaªa miara wspóªwyst¦powalno±ci pomi¦dzy wszystki-
mi poj¦ciami, co spowodowaªo du»¡ zªo»ono±¢ obliczeniow¡ i konieczno±¢ ich
wyliczenia przed wªa±ciwym procesem ekstrakcji. Szczegóªowe dane dotycz¡-
ce liczby predykatów lingwistycznych coOccurInDocument zostaªy przedsta-
wione w tabeli 7.6.

7.3.2 Dostosowanie ontologii

Ontologia stworzona dla caªo±ci korpusu KMi zawiera znaczn¡ liczb¦ obiek-
tów oraz dodatkowych predykatów lingwistycznych w postaci wªa±ciwo±ci
obiektowych. Testy6 ró»nych wersji ontologii (tabela 7.7), których wyniki

6Testy przeprowadzono na komputerze: Linux 2.6, Centrino 1.8, 1 GB RAM, JVM 1.6
512 MB.
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Nr Liczba klas Liczba relacji Liczba instancji
1 2 wszystkie 2
2 wszystkie wszystkie 2
3 wszystkie wszystkie 50
4 wszystkie wszystkie 100
5 wszystkie wszystkie 200
6 wszystkie wszystkie 250
7 wszystkie wszystkie 300
8 wszystkie wszystkie wszystkie

Tabela 7.7: Charakterystyka o±miu wersji ontologii testowej z ró»n¡ liczb¡
klas, instancji oraz relacji
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Rysunek 7.15: Wydajno±¢ mechanizmu wnioskuj¡cego Pellet mierzona cza-
sem wykonania trzech podstawowych funkcjonalno±ci, tj. przygotowania mo-
delu ontologii, wylistowania wszystkich instancji oraz wyszukania instancji z
zadan¡ relacj¡ nietaksonomiczn¡

przedstawione zostaªy na rysunku 7.15, wykazaªy, »e wykorzystywany me-
chanizm wnioskuj¡cy (Pellet) nie jest w stanie poprawnie przetworzy¢ caªo±ci
ontologii.

Brak pomiarów na rysunku 7.15 dla niektórych wersji ontologii ozna-
cza nieuko«czenie testu w sko«czonym czasie. Testy przeprowadzane przez
samych autorów (Sirin i in., 2007) wykazaªy znacznie dalej id¡c¡ wydaj-
no±¢, lecz nie wzi¦to pod uwag¦ tak zªo»onej kon�guracji, jaka jest niezb¦d-
na do przeprowadzenia niniejszych eksperymentów. Poª¡czenie technologii:
Jena, Pellet, reguªy SWRL, importów ontologii i ontologii skªadaj¡cej si¦
z 417 klas, 579 instancji oraz do 26304 wªa±ciwo±ci obiektowych, powoduje
niewydolno±¢ mechanizmu wnioskuj¡cego.
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W zwi¡zku z problemami wydajno±ciowymi konieczne byªo przeprowa-
dzenie operacji dostosowania modelu, która polega na usuni¦ciu z ontologii
tych obiektów, które nie maj¡ »adnego wpªywu na przeprowadzany test.

Wyniki testu wydajno±ciowego wskazaªy na najwi¦ksz¡ wra»liwo±¢ liczby
obiektów ontologii oraz rodzaju wykonywanych operacji. Poniewa» rodzaj
wykonywanych operacji nie zmienia si¦, optymalizacji dokonano w liczbie
obiektów ontologii, gªównie liczbie klas oraz instancji.

Pierwsza operacja dostosowania polega na podzieleniu eksperymentów
na grupy testów zgodnie z zaproponowanym podziaªem na predykaty lingwi-
styczne. Zgodnie z nim, testy zostaªy przeprowadzone na trzech oddzielnych
grupach predykatów, czyli includesTerm, coOccurInTerm oraz coOccurInDo-
cument.

W testach dotycz¡cych predykatów lingwistycznych includesTerm oraz
coOccurInTerm usuni¦te zostaªy wszystkie instancje, które nie byªy argu-
mentem predykatów lingwistycznych. Operacja ta nie miaªa wpªywu na wy-
niki testów, jednocze±nie redukuj¡c liczb¦ instancji w te±cie includesTerm
do 82 oraz w te±cie coOccurInTerm do 28. Ró»nica pomi¦dzy liczb¡ 110
(liczb¡ wªa±ciwo±ci obiektowych relacji includesTerm) a 82 wynika z faktu,
»e niektóre instancje wspóªwyst¦puj¡ z wi¦cej ni» jednym terminem.

W testach dotycz¡cych predykatu lingwistycznego coOccurInDocument
dostosowanie ma miejsce na poziomie ka»dej testowanej reguªy. Jest to spo-
wodowane tym, »e reguªy s¡ na tyle ró»ne od siebie, a jednocze±nie razem do±¢
dobrze pokrywaj¡ dziedzin¦, »e wspólne ich dostosowanie nie doprowadziªoby
do znacz¡cej redukcji liczby instancji. Z tego powodu potencjalnie interesu-
j¡cy podzbiór instancji jest specy�czny dla konkretnej reguªy. Na przykªad
reguªa collaborate potrzebuje wyª¡cznie instancji typów Organisation oraz
University, co oznacza m.in. usuni¦cie wszystkich instancji typu Person i re-
dukcj¦ liczby instancji o poªow¦.

Reguªy bez predykatów lingwistycznych nie zostaªy przetestowane z po-
wodów wydajno±ciowych. Predykaty wykorzystywane w tych reguªach do-
tycz¡ znacz¡cej cz¦±ci wszystkich instancji, a wst¦pne szacunki wskazaªy,
»e konieczne byªoby zastosowanie ontologii z ok. 500. instancjami, co jest
niemo»liwe. Ponadto reguªy te byªy bezpo±rednio zwi¡zane z wynikami reguª
opartych na predykatach lingwistycznych. Wnioskowanie na tych reguªach
musi zatem obejmowa¢ równie» wcze±niej uzyskane wyniki, co dodatkowo
zwi¦ksza poziom zªo»ono±ci modelu i problemy wydajno±ciowe.

7.3.3 Miary ewaluacji

Wynikiem przeprowadzenia eksperymentów s¡ nowe relacje nietaksonomicz-
ne, które zostaj¡ dodane do zbioru NTR (3.8). Wyniki te s¡ porównywane
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Rysunek 7.16: Precyzja i zwrot metody ekstrakcji relacji w rozkªadzie na re-
guªy. Reguªy 1-7 zawieraj¡ predykaty lingwistyczne includesTerm oraz coOc-
curInTerm. Reguªy 8-11 zawieraj¡ predykat lingwistyczny coOccurInDocu-
ment ze zoptymalizowanym progiem.
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Rysunek 7.17: Precyzja i zwrot reguª z predykatem lingwistycznym wspóªwy-
st¦powalno±ci (8�11) opartych na 26 progach klasy�kacyjnych (0; 0,01, 0,02,
. . . 0,1; 0,12; . . . 0,2; 0,25; 0,3; 0;33; 0,4; 0,5; . . . 1)
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do zbioru wskaza« eksperta opracowanego podczas serii warsztatów, na któ-
rych dokonano analizy korpusu D oraz wskazano list¦ aksjomatów dziedzi-
nowych. Do uczestnictwa w warsztatach zaproszono eksperta z instytucji
Knowledge Media Institute (Open University, Wielka Brytania). Porówna-
nia uzyskanych wyników ze wskazaniami eksperta dokonano przy pomocy
standardowych miar precyzji i zwrotu.

Wyniki w formie wykresów zaprezentowane s¡ na dwóch rysunkach. Ry-
sunek 7.16 przedstawia miary precyzji i zwrotu dla ka»dej reguªy. Reguªy
zawieraj¡ce predykaty lingwistyczne includesTerm oraz coOccurInTerm (re-
guªy 1�7) charakteryzuj¡ si¦ wynikiem binarnym i nie s¡ zale»ne od progu
prawdopodobie«stwa. Wszystkie warto±ci precyzji i zwrotu dla tej grupy re-
guª ksztaªtuj¡ si¦ powy»ej 75%. Pozostaªe reguªy (8�11) odnosz¡ si¦ do rela-
cji z predykatem lingwistycznym coOccurInDocument z progiem klasy�kacji
relacji wspóªwyst¦powalno±ci ustawionym na poziomie daj¡cym najlepszy
kompromis pomi¦dzy precyzj¡ a zwrotem.

Wykres przedstawiony na rysunku 7.17 pokazuje szczegóªowe wyniki dla
reguª z predykatem lingwistycznym coOccurInDocument dla 26 warto±ci pro-
gu klasy�kacyjnego (0; 0,01, 0,02, . . . 0,1; 0,12; . . . 0,2; 0,25; 0,3; 0;33; 0,4; 0,5;
. . . 1).

7.3.4 Wnioski

Gªówn¡ zalet¡ przedstawionej metody ekstrakcji relacji jest zwolnienie u»yt-
kownika z konieczno±ci r¦cznego tworzenie skomplikowanych reguª lingwi-
stycznych. U»ytkownik nie jest zobligowany do dostarczenia nawet najmniej-
szej liczby przykªadów w celu uruchomienia mechanizmu ekstrakcji. Przepro-
wadzona ewaluacja dowodzi, »e uzyskane wyniki s¡ satysfakcjonuj¡ce (miara
F ponad 75%).

Decyzja o wykorzystaniu metody sprz¦»enia zwrotnego zale»na jest jed-
nak od konkretnej aplikacji oraz ogranicze« u»ytkowników. Je±li tworzenie
zbioru reguª lingwistycznych nie jest problemem, to rozwi¡zania omówione
w rozdziale po±wi¦conym przegl¡dowi obecnego stanu wiedzy prawdopodob-
nie przynios¡ lepsze wyniki. Wydaje si¦ jednak, »e tworzenie reguª lingwi-
stycznych wi¡»e si¦ w wi¦kszo±ci przypadków ze zbyt du»ym nakªadem pracy.

Przeprowadzone eksperymenty obarczone byªy du»¡ zªo»ono±ci¡ oblicze-
niow¡. W zwi¡zku z tym nie udaªo si¦ powi¡za¢ ze sob¡ wyników uzyskanych
w osobnych testach. Znaczn¡ grup¦ problemów przysporzyªy same mechani-
zmy wnioskuj¡ce, które na obecnym etapie rozwoju nie pozwalaj¡ na zbyt
du»¡ liczb¦ obiektów ontologii. Spowodowaªo to konieczno±¢ dostosowywanie
ontologii, co znacznie wydªu»yªo proces dochodzenia do wyników.
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Rozdziaª 8

Zako«czenie

Motywacja podj¦tych bada« wynika z omawianych w rozdziale 1. problemów
natury biznesowej oraz badawczej. Problem biznesowy zde�niowany zostaª
w dziedzinie handlu elektronicznego i dotyczy braku wspóªdzielonych warstw
poj¦ciowych (por. sekcje 1.1.1 oraz 1.1.2). Problem badawczy zostaª okre±lony
przez problemy niedost¦pno±ci i nieadekwatno±ci ontologii (por. sekcj¦ 1.1.3).
Wynikiem motywacji jest zakres pracy wraz z zaªo»onymi celami oraz tezami.

W niniejszym rozdziale osi¡gni¦te w toku prac wyniki zostan¡ porównane
z zaªo»onymi na wst¦pie celami oraz tezami pracy. Uzyskane wyniki zostan¡
nast¦pnie sklasy�kowane jako wyniki metodologiczne oraz poznawcze. Kla-
sy�kacja wyników pozwoli równie» na podsumowanie gªównych kierunków
przyszªych bada«.

8.1 Dowód

Motywacja podj¦cia bada« w dziedzinie elektronicznego handlu wyznaczyªa
trzy cele pracy:

1. Opracowanie uogólnionej metody uczenia ontologii z tekstu.

2. Opracowanie metody ekstrakcji terminologii dla uczenia ontologii z tek-
stu.

3. Opracowanie metody ekstrakcji relewantnych relacji nietaksonomicz-
nych dla uczenia ontologii z tekstu minimalizuj¡cych udziaª eksperta
dziedzinowego.

Pierwszy, ogólny cel pracy zostaª osi¡gni¦ty i przedstawiony w rozdziale 3,
w szczególno±ci poprzez de�nicj¦ równania 3.1. Wprowadza on ogóln¡ metod¦
uczenia ontologii z tekstu wyja±niaj¡c¡ przy pomocy metamodelu elementy
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procesu oraz funkcje przej±cia pomi¦dzy nimi. Elementy metamodelu (modele
ekstrakcji poszczególnych zada«) zostaªy rozwini¦te w rozdziaªach kolejnych
(rozdziaªy 4., 5., 6.).

Drugi cel pracy zostaª osi¡gni¦ty i zaprezentowany w rozdziale 5., w któ-
rym opisano opracowan¡ metod¦ ekstrakcji terminologii z u»yciem okna kon-
tekstowego. Przedstawiona metoda jest rozwini¦ciem modelu ekstrakcji ter-
minologii zgodnie z metamodelem (równanie 3.3).

W rozdziale 6. opracowano metod¦ ekstrakcji relacji z wykorzystaniem
sprz¦»enia zwrotnego, b¦d¡c¡ rozwini¦ciem modelu ekstrakcji relacji nietak-
sonomicznych zgodnie z metamodelem (równanie 3.8). Cele drugi i trzeci
s¡ celami szczegóªowymi i stanowi¡ rozwini¦cie celu gªównego.

Cele pracy doprowadziªy do postawienia nast¦puj¡cych tez pracy (por.
sekcj¦ 1.2.3):

1. Uogólniona metoda umo»liwia przeprowadzenie procesu uczenia ontolo-
gii z tekstu w j¦zyku angielskim oraz polskim. Opisuje równie» w sposób
abstrakcyjny elementy procesu, zale»no±ci pomi¦dzy elementami oraz
wykorzystywane klasy zasobów.

2. Nienadzorowana metoda ekstrakcji terminologii wykorzystuj¡ca dyna-
miczne okno kontekstowe jest bardziej efektywna ni» klasyczne metody
ekstrakcji terminologii dla uczenia ontologii z tekstu wykorzystuj¡ce
podej±cia lingwistyczno-statystyczne lub klasyczny model n-gram.

3. ykorzystanie sprz¦»enia zwrotnego pomi¦dzy aksjomatami dziedzino-
wymi i informacj¡ lingwistyczn¡ prowadzi do zmniejszenia wymaga«
przedmiotowych oraz ilo±ciowych w ekstrakcji relacji nietaksonomicz-
nych dla uczenia ontologii z tekstu.

Wszystkie trzy tezy pracy zostaªy zwery�kowane pozytywnie poprzez:

1. Dowód ogólno±ci opracowanej metody uczenia ontologii z tekstu przed-
stawiony zostaª w rozdziaªach 3. oraz 7. Rozdziaª o metamodelu wy-
znacza warstw¦ teoretyczn¡, na podstawie której mo»na w sposób po-
wtarzalny przeprowadza¢ proces uczenia ontologii z tekstu. Dodatkowo
w rozdziale po±wi¦conym eksperymentom, wykorzystano dwa znacz¡co
ró»ne korpusy do budowy ontologii zgodnie z metamodelem.

2. Dowód tezy o metodzie ekstrakcji terminologii przedstawiono w roz-
dziale 7. Na podstawie dwóch znacz¡co ró»nych korpusów osi¡gni¦to
wyniki lepsze ni» dotychczas stosowanych metodach opartych na po-
dej±ciach lingwistyczno-statystycznych lub klasycznym modelu n-gram.
W opisanych eksperymentach uzyskano lepsz¡ efektywno±¢ mierzon¡
poª¡czon¡ miar¡ precyzji i zwrotu, co dowodzi tezie.
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3. Teza o metodzie ekstrakcji relacji zostaªa dowiedziona w wyniku prze-
prowadzenia eksperymentów opisanych w rozdziale 7. Uruchomienie
metody ekstrakcji relacji przy u»yciu sprz¦»enia zwrotnego nie wymaga-
ªo udziaªu eksperta, a zatem wymagania przedmiotowe oraz ilo±ciowe
zostaªy zmniejszone w porównaniu z obecnie stosowanymi metodami
(rozdziaª 2). Ponadto osi¡gni¦te miary precyzji i zwrotu przekraczaj¡-
ce 75% nie odbiegaj¡ od standardów wyznaczonych przez inne metody
wymagaj¡ce znacznego udziaªu eksperta.

Opracowane metody, sposoby ich wery�kacji oraz uzyskane wyniki zosta-
ªy docenione przez recenzentów krajowych i mi¦dzynarodowych konferencji
naukowych. Podsumowanie przegl¡du stanu wiedzy oraz metamodel zosta-
ªy wydane jako rozdziaª ksi¡»ki. W szczególno±ci opublikowano nast¦puj¡ce
prace:

• Zarys oraz specy�ka metod uczenia ontologii z tekstu dla j¦zyka pol-
skiego (Wisniewski, 2006).

• Podsumownie przegl¡du obecnego stanu wiedzy oraz metamodel (Abra-
mowicz i Wisniewski, 2008a).

• Metamodel oraz architektura dla j¦zyka polskiego (Abramowicz i Wi-
±niewski, 2008).

• Metoda ekstrakcji terminologii oparta na oknie kontekstowym (Abra-
mowicz i Wisniewski, 2008b).

• Metoda ekstrakcji relacji oparta na sprz¦»eniu zwrotnym (Abramowicz
i in., 2008).

8.2 Wyniki

Podstawowym osi¡gni¦ciem niniejszej pracy s¡ wyniki metodologiczne. Jed-
nak wyniki uzyskane w toku przeprowadzonych prac maj¡ charakter nie tylko
metodologiczny, lecz równie» poznawczy. D¡»enie do poznawczych wyników
na gruncie nauk technicznych jest bª¦dem. Nie jest natomiast bª¦dem wy-
korzystanie wyników poznawczych w sposób po±redni, w celu uzyskania wy-
ników metodologicznych. W tym sensie zastosowano w pracy metamodel,
który jest de facto wynikiem poznawczym (model). Pozwala on jednak doj±¢
do wszystkich pozostaªych metodologicznych celów pracy (wszystkie trzy me-
tody).

Do metodologicznych (gªównych) wyników pracy nale»¡:
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1. Uogólniona metoda uczenia ontologii z tekstu (rozdziaª 3.).

2. Metoda ekstrakcji terminologii wykazuj¡ca na zbiorach testowych lep-
sz¡ efektywno±¢ od obecnie istniej¡cych metod (rozdziaª 5.).

3. Metoda ekstrakcji relacji wykorzystuj¡ca sprz¦»enie zwrotne (rozdziaª
6.).

4. Stworzenie metod oraz narz¦dzi, które pozwalaj¡ w sposób powtarzalny
na wykonanie zada« ekstrakcji (rozdziaª 7.).

Gªówne wyniki poznawcze wraz z powi¡zanymi wynikami metodologicz-
nymi to:

1. Systematyka metod uczenia ontologii z tekstu � prowadzi do opraco-
wania metamodelu, a wi¦c uogólnionej metody uczenia ontologii z tek-
stu.

2. Metamodel � prowadzi do opracowania uogólnionej metody uczenia
ontologii z tekstu.

3. Zebranie i formalizacja dwóch zró»nicowanych korpusów � prowadzi
do przeprowadzenia dowodów dla wszystkich trzech metod (wery�kacja
jako±ci metod).

4. Porównanie efektywno±ci ró»nych metod ekstrakcji terminologii � pro-
wadzi do przeprowadzenia dowodu tezy zwi¡zanej z metod¡ ekstrakcji
terminologii.

8.3 Korzy±ci dla dziedziny handlu elektronicz-

nego

Uzyskane wyniki w postaci metod oraz narz¦dzi pozwalaj¡ na tworzenie onto-
logii, czyli wspólnych warstw poj¦ciowych. Rozpatrywane zagadnienia zwi¡-
zane z rynkiem handlu elektronicznego otrzymuj¡ zatem narz¦dzia, które
umo»liwi¡ bardziej dokªadn¡ i precyzyjn¡ wymian¦ informacji. Same onto-
logie jednak nie wystarcz¡, poniewa» stanowi¡ tylko jeden z fundamentów
realizacji rozpatrywanych scenariuszy biznesowych (por. sekcja 1.1.1 na stro-
nie 3). Wskazuj¡ na to badania z zakresu Sieci Semantycznej, których auto-
rzy, oprócz ontologii, podkre±laj¡ kluczow¡ rol¦ agentów oraz infrastruktury
Berners-Lee i in. (2001).

Podstawowe korzy±ci dla dziedziny handlu elektronicznego skupiaj¡ si¦
na:
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• dokªadniejszym wyszukiwaniu informacji,

• efektywniejszym �ltrowaniu informacji,

• zwi¦kszeniu przejrzysto±ci rynku, a wi¦c zmniejszeniu skutków asyme-
trii informacji Akerlof i in. (2001),

• zwi¦kszeniu poziomu rozwoju usªug ±wiadczonych przez rynek handlu
elektronicznego,

• zwi¦kszeniu stopnia automatyzmu negocjacji warunków ±wiadczenia
usªug lub parametrów produktów.

Wyszukiwanie konkretnych produktów lub usªug staje si¦ mniej czaso-
chªonne, zwªaszcza wtedy, gdy nie korzysta si¦ z serwisów znanych dostawców
lub poszukiwany produkt czy usªuga posiada zaawansowane warunki brzego-
we (np. konkretne warto±ci cech). Problemy wieloznaczno±ci terminów oraz
niejednomianowo±ci poj¦¢ nie istniej¡. Wyszukanie konkretnego urz¡dzenia
nar¦cznego spowoduje odnalezienie odpowiednich urz¡dze« z ró»nych kla-
sy�kacji, m.in. �urz¡dzenie nar¦czne�, lecz równie»: �PDA�, �handheld� lub
�telefon�. W tym celu, metody uczenia ontologii z tekstu przedstawione w
niniejszej pracy musz¡ by¢ wykorzystane przez systemy wyszukiwawcze pod-
miotów z rynku handlu elektronicznego (je±li stosuj¡ wªasne) lub przez po-
tentatów z rynku wyszukiwarek w Internecie, np. Google.

Zastosowanie ontologii umo»liwia efektywniejsze �ltrowanie informacji.
Mechanizmy budowania pro�lu u»ytkownika mog¡ by¢ niezale»ne od kon-
kretnych dostawców. Pro�l u»ytkownika skonstruowany w jednym sklepie
ma zastosowanie w innym miejscu. W tym celu, metody uczenia ontologii z
tekstu przedstawione w niniejszej pracy musz¡ by¢ wykorzystane przez od-
powiednio przygotowane agenty, których wªa±cicielami mog¡ by¢ podmioty
obecne na rynku handlu elektronicznego lub wªa±ciciele systemów �ltruj¡-
cych. Kluczowe znaczenie ontologii dla potrzeb �ltrowania zostaªo szczegóªo-
wo przedstawione w Abramowicz (2008).

Przejrzysto±¢ rynku jest znacz¡co zwi¦kszona. Porównanie produktów
odbywa si¦ bez dodatkowych utrudnie« spowodowanych niejednomianowo-
±ci¡ poj¦¢. Serwisy porównawcze wreszcie prawidªowo klasy�kuj¡ produkty,
a inteligentne agenty potra�¡ rozumie¢ przedstawiane towary. Prowadzi to
do peªniejszej informacji o rynku, a indywidualne decyzje konsumentów s¡
w mniejszym stopniu dotkni¦te skutkami asymetrii informacji Akerlof i in.
(2001).

Poziom rozwoju usªug ±wiadczonych przez elektroniczny handel osi¡ga
dojrzaªo±¢ umo»liwiaj¡c¡ automatyzacj¦ procesów, np. zautomatyzowanie
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transakcji kupna produktów z systemem monitoruj¡cym stan zapasów. W
tym celu, oprócz wykorzystania wyników niniejszej pracy, konieczne jest stwo-
rzenie odpowiedniej infrastruktury sprz¦towo-programowej.

Ontologie umo»liwiaj¡ negocjacj¦ warunków ±wiadczenia usªug (np. umów
SLA) lub parametrów produktów. Inteligentne agenty potra�¡ w sposób póª-
nadzorowany prowadzi¢ rozproszone negocjacje z wykorzystaniem wspóªdzie-
lonego modelu poj¦ciowego. W tym celu, wyniki niniejszej pracy musz¡ by¢
wykorzystane przez narz¦dzia z dziedziny elektronicznych negocjacji.

Przedstawione w niniejszej pracy badania nie stanowi¡ oczywi±cie rozwi¡-
zania wszystkich problemów zwi¡zanych z rynkiem handlu elektronicznego.
Przy pomocy opracowanych metod nie da si¦ stworzy¢ wspólnej warstwy po-
j¦ciowej w ka»dych warunkach. Wszystkie ewaluowane metody s¡ podatne na
jako±¢ ka»dego z elementu metamodelu (równanie 3.1 na stronie 104). Niska
jako±¢ tekstów w korpusie, a wi¦c np. lu¹ne stosowanie reguª gramatycznych
dla danego j¦zyka naturalnego, powoduje znacz¡ce trudno±ci w uzyskaniu wy-
sokiej efektywno±ci. Bª¦dy popeªnione na etapie ekstrakcji poj¦¢ przyczynia-
j¡ si¦ do znacz¡cego spadku efektywno±ci metod ekstrakcji relacji. Uzyskana
efektywno±¢ metod na poziomie 40-50% miary F jest nadal daleka od ocze-
kiwa« i potrzeb w celu wykorzystania ich do budowania ontologii w biznesie.
Niniejsze badania stanowi¡ jednak kolejny etap w przybli»aniu efektywno-
±ci metod uczenia ontologii z tekstu do mo»liwie najwy»szej efektywno±ci,
zwªaszcza w dziedzinie handlu elektronicznego.

8.4 Przyszªe badania

Przedstawione badania wskazaªy na wiele mo»liwych kierunków rozwoju,
które wynikaj¡ zarówno z gªównych (metodologicznych) wyników pracy, jak
i z wyników pobocznych (poznawczych).

Przede wszystkim systematyka metod wykazaªa brak dobrych, uniwersal-
nych metod do zastosowania bez wzgl¦du na dziedzin¦. Obecnie stosowane
uniwersalne metody charakteryzuj¡ si¦ nisk¡ efektywno±ci¡, a poszczególne
dziedziny wymagaj¡ specy�cznych podej±¢. Ponadto wi¦kszo±¢ metod opra-
cowanych jest dla konkretnego j¦zyka naturalnego. Zakres przedmiotowy ba-
da« nad uczeniem ontologii z tekstu jest szeroki i obejmuje wiele dziedzin, tj.
uczenie maszynowe, przetwarzanie tekstu naturalnego, ekstrakcj¦ informacji
i reprezentacj¦ wiedzy. Podj¦cie bada« wymaga zatem umiej¦tno±ci inter-
dyscyplinarnych, pokazuje równie» jak trudno jest opracowa¢ uniwersalne
i dobre metody.

Przyszªe kierunki bada« nad przedstawion¡ w ramach metamodelu me-
tod¡ ekstrakcji terminologii oscyluj¡ wokóª stosowania ró»nych metod wy-
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gªadzania. Aczkolwiek problem rzadko±ci przy metodzie okna kontekstowego
nie jest znacz¡cy, efektywne metody wygªadzania mogªyby nieznacznie po-
prawi¢ efektywno±¢ metody. Ponadto optymalizacja wskazanych parametrów
w ró»nych kontekstach wykorzystania metody przyniosªaby z pewno±ci¡ lep-
sze wyniki w poszczególnych dziedzinach.

Wraz z rozwojem efektywno±ci mechanizmów wnioskuj¡cych opartych
na j¦zyku OWL, badania nad metod¡ ekstrakcji relacji nabraªyby szerszego
wymiaru. Niestety, obecnie przeprowadzone eksperymenty pozwalaj¡ tylko
szacowa¢ jak mechanizm sprz¦»enia zwrotnego zachowywaªby si¦ przy in-
nych korpusach o zwi¦kszonej liczbie dokumentów lub tokenów. Zwi¦kszenie
efektywno±ci mechanizmów wnioskuj¡cych pozwoliªoby zatem na znacznie
szersz¡ ewaluacj¦ metody.

Wynikiem bada« z dziedziny ekstrakcji informacji dla j¦zyka polskiego
s¡ zasoby lingwistyczne oraz narz¦dzia przeznaczone dla j¦zyka polskiego
(Piasecki i Broda, 2007; Piskorski i in., 2005; Abramowicz i in., 2006). Nieste-
ty, ich wykorzystanie dla zada« uczenia ontologii z tekstu jest pracochªonne,
poniewa» wymaga dostosowania ich specy�cznych formatów do formatów
anotacji lingwistycznych wykorzystywanych w dziedzinie uczenia ontologii
z tekstu, np. opisywanego formatu dla metamodelu (rozdziaª 4). Istnieje za-
tem potrzeba opracowania narz¦dzi umo»liwiaj¡cych ich ªatwiejsze i powta-
rzalne wykorzystanie. W konsekwencji, ewaluacja metod dla j¦zyka polskiego
byªaby uªatwiona, a przede wszystkim metodologicznie poprawna.

Uzyskane wyniki prac zostan¡ wykorzystane do ewolucji ontologii. Wi¦k-
szo±¢ autorów metod ewolucji ontologii ogranicza si¦ do opracowania modeli
ewolucji lub metod, które na wst¦pie wymagaj¡ zbudowanej ontologii (Bloeh-
dorn i in., 2006; Leenheer i Mens, 2008; Flouris, 2006). Niestety, jest to bardzo
powierzchowne traktowanie problemu, gdy» wi¦kszo±¢ wyzwa« le»y po stronie
odpowiedniego przygotowania takich ontologii. Dopiero na podstawie odpo-
wiednio przygotowanego modelu uczenia (np. przedstawionego w niniejszej
pracy) mo»na budowa¢ modele ewolucji ontologii.
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