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Motivácia

• Skúmanie prirodzeného textu

• Denne dostupné veľké množstvo

• Aktuality, viaceré pohľady na udalosti

• Problém: Viacznačnosť menných entít



The jaguar is a big cat, a feline in the Panthera 
genus, and is the only Panthera species found in 

the Americas.

Jaguar cars today are designed in Jaguar Land 
Rover's engineering centres at the Whitley plant 

in Coventry.
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Problém

• Vyhľadávame vzťahy “slovo-význam”

• Externá báza významov (encyklopédia)

• Princípy z oblasti spracovania textu (NLP)

• Rozlišovanie významu entít (NED)

• Hypotéza Charlesa a Millera (1991)

Miller, A.G. - Charles, G.W. Contextual correlates of semantic similarity. Language and Cognitive Processes, Vol. 6, No. 1. (1991), 
pp. 1-28.



Prehľad

• Porovnávanie dokumentov medzi sebou

• Zhlukovanie podobných výskytov

• Východisko - systém Nominator (IBM)

• Špeci(cké skupiny problémov

• Rozlišovanie autorov vedeckých prác

• Geogra(cké lokality

Wacholder N. - Ravin Y. - Choi M. Disambiguation of proper names in text. In Proceedings of the fifth conference on Applied 
natural language processing (ANLC '97). Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, PA, USA, 202-208.



Prehľad

• Využitie veľkých dátových vzoriek, 2006

• Presné určenie významu na základe 
slovníka

• Wikipédia, OpenDirectoryProject

• Výpočet sémantickej podobnosti

Cucerzan S. Large-Scale Named Entity Disambiguation Based on Wikipedia Data. In Proceedings of EMNLP-CoNLL'2007. 
pp.708-716

Bunescu, R. – Pasca, M. Using encyclopedic knowledge for named entity disambiguation. In Proceedings of EACL, s. 9–16, 2006.



Formalizácia problému

• Hodnotenie podobnosti možných významov

• Hľadáme význam (d) ktorý je najviac podobný 
výskytu v analyzovanom dokumente (q)
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Vyhľadanie hraníc

• Použitý existujúci systém, Stanford NER

• Založený na Conditional Random Fields

• CoNLL 2003 - F1 Skóre 88 - 93%

Jenny Rose Finkel, Trond Grenager, and Christopher Manning. 2005. Incorporating Non-local Information into Information 
Extraction Systems by Gibbs Sampling. Proceedings of the 43nd Annual Meeting of the Association for Computational 

Linguistics (ACL 2005), pp. 363-370.



Vektorový priestor

• Využívame dátovú vzorku Wikipédie

• Každý článok predstavuje určitý “koncept”

• Nemusíme hľadať skryté koncepty (LSA)

• Explicitná sémantická analýza



Vektorový priestor

• Z dátovej vzorky vytvárame term-koncept 
maticu

• Riadky matice predstavujú termy, stĺpce 
dimenzie priestoru 

• Prvky v matici sú tf-idf frekvencie termov v 
dátovej sade
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Vektorový priestor

• Dokument transformujeme do vektorovej 
podoby

• Dĺžka vektoru - počet dimenzií v matici

• Sémantický vektor - prvky určujú 
podobnosť textu s konceptami



Príklad

Jaguar cars today are designed in Jaguar Land Rover's engineering centres at the 
Whitley plant in Coventry.

(30, 0, 0, 0, 430, 320, 0, 100)

(Mammal, Britain, Technology, Racing, 
Wilderness, Amazonia, Sports Car, Leopard) 

The jaguar is a big cat, a feline in the Panthera genus, and is the only Panthera 
species found in the Americas.

(0, 20, 473, 845, 0, 0, 304, 0)

http://en.wikipedia.org/wiki/Whitley_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Whitley_plant


Výber významov

• Wikipédia - zdroj veľkého množstva ručne 
vytvorených metainformácii

• Využívame explicitnú sémantiku 

• Rozlišovacie stránky, presmerovacie 
stránky, hypertextové odkazy v texte

• Vytvárame rozlišovací slovník



Rozlišovací slovník

• Pre každú výskytovú formu slova de(nujeme 
množinu významov

Jaguar = {Jaguar, Jaguar Cars, Mac OS X 10.2, ...}

Big Blue = {IBM, Paci(c Ocean, New York Giants, ...}

Jordan = {Jordan, Jordan River, Michael Jordan, ...}



Výber významov

• Nájdeme kandidátske významy podľa 
slovníka

• Každý význam má konkrétnu stránku, 
ktorá ho opisuje

• Texty stránok prevedieme do vektorového 
priestoru



Výpočet podobnosti

• Kosínusová podobnosť medzi vektormi

• Vektory dokumentu (q) a významov (d1,..., dn)

• Zoradíme kandidátske významy podľa sim

• Správny význam - najviac podobný (d)



Overenie metódy

• Používame softvérový rámec S-Space

• Jazyk Java

• Problém s veľkými dátami 

• Alternatívna implementácia, zachované 
rozhranie

• Apache Lucene

David Jurgens and Keith Stevens, (2010). The S-Space Package: An Open Source Package for Word Space Models. In System 
Papers of the Association of Computational Linguistics.



Overenie metódy

• Neexistuje všeobecne používaný dataset

• Overenie: 3 datasety

• Manuálne anotované novinové články

• Implementácia baseline systému

• Latentná sémantická analýza

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

• Navrhnutá a overená automatizovaná 
metóda

• Vyhľadávanie vzťahov “výskyt-význam” 
pomocou externého slovníka

• Vyššia presnosť dosiahnutých výsledkov



Systém pre overenie

• Rozhrania poskytované systémom

• API, SOAP, Web rozhranie

• Pre overnie dôležité najmä API

• Integrácia s iným systémom - SOAP

• Odporúčanie, vyhľadávanie

• Obohacovanie o kontextové informácie
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Systém pre overenie

• Riešenie je samostatné, bez potreby 
externých systémov

• Platformová nezávislosť

• Vyššie nároky na systémové prostriedky



Zhodnotenie
• Automatizovaná metóda (NED)

• Využitie sémantickej podobnosti

• Overenie metódy porovnaním s baseline a 
prístupom LSA

• Výsledky prezentované na IIT.SRC 2011

• Zmeny v S-Space budú dostupné vrámci 
projektu



Rýchlosť spracovania

• Závislé od počtu významov, uloženia v 
pamäti, dĺžky dokumentu

• Priemerne 18 entít, každá 25 významov

• Spracovanie entity - 8s., baseline 5s.

• Existuje priestor pre zrýchlenie metódy


