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bitkárskych výjavov hol. maliara P. Breughela)
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Ontológia

• Aristoteles: taxonómia
• Teraz: osmica 

O={C ,≤C , R , σ R ,≤R , A ,σ A ,T }

koncepty
relácie atribúty

typy

hierarchia hierarchia
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Zostavovanie ontológie

Cieľ:

Automatické zostavenie ontológie analýzou 
a spracovaním textových zdrojov



Zostavovanie ontológie

Problémy:

• Ľudský jazyk je stratová kompresia
• Vysoká miera „šumu“
• Konfikt konceptualizácie

– Každý máme v hlave inú ontológiu



  

 

Zostavovanie ontológie

Predspracovanie textu

Extrakcia termov

Spracovanie synoným

Zostrojenie konceptov

Tvorba hierarchických relácií

Tvorba nehierarchických relácií

Inštanciácia schém axióm

Generalizácia axióm



Predspracovanie textu (IR)

• Lexikálna analýza
– Tokenizácia a normalizácia
– Označenie slovných druhov (POS tagging)
– Lematizácia, stemovanie

• Kúskovanie (plytké parsovanie)
• Syntaktická analýza

– Syntaktické závislosti
– Pseudo-syntakticé závislosti
– Kolokácie



Zostrojenie konceptov

• Extrakcia termov
– Automatické extrakcia termov

• ATR – automatic term recognition
– Identifikácia vlastných mien

• NER – named entity recognition

• Spracovanie synoným
– WordNet



Zostrojenie konceptov

• Koncepty
– Doménovo špecifické pojmy
– Extenzionálny opis

• inštancie
– Intenzionálny opis

• atribúty



Tvorba hierarchických relácií

• Spracovanie slovníkov
– MRD – machine readable dictionary
– Definície na „podnose“
– Vysoká presnosť :)
– Doménovo nešpecifické :(

• Lexikálno-syntaktické vzory
– „NP such as {NP,}* {(and | or)} NP“
– nepokrývajú dostatok vzťahov v texte :(
– vzťahy skôr medzi slovami ako konceptmi :(



Tvorba hierarchických relácií

• Analýza textu - tzv. distributional hypothesis

„Slová sú si podobné do takej miery, do akej 
zdieľajú spoločný kontext.“ [Harris, 1998]

– Štatistický prístup
• Zhlukovanie (divisive clustering, hierarchical clusering)

– Množinový prístup
• FCA – formal concept analysis



Hierarchické zhlukovanie
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Tvorba nehierarchických relácií

• Najmenej prebádané
• Analýza spoločných výskytov

– Co-occurance analysis
• Syntaktické závislosti
• Lexikálno-syntaktické vzory



Pokročilé úlohy

• Inštanciácia schém axióm
– Ktoré množiny konceptov sú disjunktné
– Ktoré relácie sú tranzitívne
– Kardinalita relácií

• Generalizácia axióm
– V závislosti od logického formalizmu
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