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Motivácia

• Poskytovanie relevantných informácii

• Vyhľadávače

• Značnú časť dotazov vo vyhľadávačoch 
tvoria dotazy na menné entity

• Automatizovaná extrakcia informácii (IE)



Problém

• Výskyty entít v texte majú rôzny význam

• Jaguar (zviera, automobil)

• Michael Jordan (vedec, hráč NBA)

• Big Blue (IBM, film)

• Bez kontexu nedokážeme vybrať správny 
význam



Problém
Jaguar (Panthera onca) is a big cat, a feline 

in the Panthera genus

Jaguar Cars Ltd., better known simply as 
Jaguar, is a British luxury car manufacturer
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Cieľ práce

• Navrhnúť a overiť metódu, ktorá rozlíši 
významy menných entít

• Rozlíšené významy sú identifikované 
vytvorením prepojenia do externého 
slovníka

• Využitie metód spracovania prirodzeného 
textu



Prehľad oblasti

• Porovnávanie dokumentov medzi sebou

• Zhlukovanie rovnakých entít

• Systém Nominator

• Špecifické skupiny problémov, slovníky

• Rozlišovanie autorov vedeckých prác

• Geografické lokality, InfoXTract



Prehľad oblasti

• Dostupnosť veľkých textových korpusov

• Wikipedia, dmoz.org

• Rozlišovanie pomocou Wikipédie, 2006

• Výpočet sémantickej podobnosti

• Presnosť ~85%



Prehľad oblasti

• Bunescu, R., Pasca, M.: Using encyclopedic 
knowledge for named entity 
disambiguation. In: Proceedings of EACL. 
Volume 6., 2006, pp. 9–16. (UniTexas, Google)

• Cucerzan, S.: Large-scale named entity 
disambiguation based on Wikipedia data. 
Proceedings of EMNLP-CoNLL, 2007, no. 6, 
pp. 708–716. (MS Research)



Formalizácia problému

• Problém môžme chápať ako hodnotenie 
vhodnosti jednotlivých významov 

• pre každý z potencionálne možných 
významov

sim = argmaxd rank(q, d)



Výpočet rank

• Hypotéza Charles-Miller, podobné slová v 
podobných kontextoch

• Výpočet na základe SVM, porovnávanie 
vektorov kontextov textu a článov z Wiki

• Dodatočný klasifikátor, korelácia slov a 
kategórii



Explicitná sémantická analýza

• Východisko v LSA

• Pôvodne pre generovanie konceptov z 
textu

• Predpoklad - každý vstupný dokument 
reprezentuje koncept

• Výstup - odhad podobnosti dvoch slov 
vrámci sémantického priestoru
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Výber dokumentov

• Výber dokumentov ovplyvňuje presnosť

• Pôvodní autori - sémantický priestor z 
celej Wikipédie

• Vyberáme súvisiace dokumenty s 
množinou kandidátov

• Pri vyhodnotení určujeme vplyv výberu  



Určenie významu slova
• Vytvorenie množiny kandidátskych 

významov z Wikipédie

• Rozlišovacie stránky, presmerovania, 
hypertextové odkazy

• Určíme sémantickú podobnosť entity s 
každým z významov (ESA)

• Rozlíšenie entity - najpodobnejší z 
možných kandidátov



Výpočet podobnosti

• Pre každý dokument z množiny významov 
určujeme podobnosť so vstupným textom

rank(q, d) = Q·Cd
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)2

• Dokumenty sú reprezentované ako vektor, 
prvky vektora určujú podobnosť s 
konceptami

• Porovnáme navzájom vektory (cos)



Overenie metódy

• Podobné práce nepoužívajú štandardnú 
dátovú vzorku

• Vyhodnotenie na voľne dostupných 
dátach

• Články z Wikipédie

• Novinové články (potreba ručnej anotácie)

• WikiNews (iné dáta ako trénovacia vzorka)



Overenie metódy

• Pozorujeme podobný efekt ako (Bunescu-
Pasca), správny význam nie je ohodnotený 
ako najpodobnejší

• Lepšie výsledky ako predošlé práce bez 
dodatočného klasifikátora (ale na iných 
dátach)
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Ďalšia práca

• Zaradenie dodatočného klasifikátora

• Overenie na vzorke Wikipédia a WikiNews

• Demo - implementácia systému 


