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Ontológie

- znalostná štruktúra

- snaha o automatizáciu

- nás zaujíma problém hľadania 
nových inštancií sémantických 
vzťahov pomocou textu

[Cimiano, 2006]
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Naša úloha
Máme zadanú množinu ukážkových párov,
s určitým sémantických vzťahom. Našou 
úlohou je objaviť nové páry, ktoré túto 
množinu rozširujú.
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Napr. zadanú množinu:

Paríž-Francúzsko, Rím-Taliansko, Berlín-Nemecko

by sme chceli rozšíriť o ďalšie inštancie tohto vzťahu 
krajiny a hlavného mesta:

Moskva-Rusko, Varšava-Poľsko
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Stav oblasti

- Menej preskúmaná oblasť, slabá formalizácia

- Otázka definície vzťahu

- Často kombinácia so štruktúrovanými dátami

- Asi najsofistikovanejší je systém RelExt, ktorý kombinuje viacero prístupov 

[Schutz, 2005]
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Prístupy k objavovaniu vzťahov

Syntaktický prístup

- vychádza z vetnej skladby

- napr. detekcia istých vzorov vo vetách “X such as Y” [Sanchez, 2008]

Štatistický prístup

- vychádza zo štatistického výskytu slov pri iných slovách

- slová v podobných kontextoch majú podobný význam [Turney, 2010]
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Metóda
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Vstupom je

- množina párov termov

Výstupom je

- usporiadaná množina nových párov

Metóda používa

- textový korpus spracovaný do podoby distribučného modelu

- termy sú z tohto korpusu

Naša metóda
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0. Vytvorenie distribučného modelu jazyka

1. Transformácia ukážkových párov na vzorky

2. Definovanie množiny kandidátov

3. Ohodnotenie kandidátov

Naša metóda
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0. Vytvorenie modelu jazyka

Distribučný model tvorený tzv. vektormi 
latentných čŕt, trénovaný pomocou NN.

Termy sú premietnuté do 
mnohorozmerného priestoru, pričom 
zostáva zachovaná sémantická 
podobnosť [Mikolov, 2013]
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1. Transformácia na vzorky

Zadané slová nájdeme v priestore.

Vyrátaním rozdielu ich vektorov 
získame vektor páru.

Sémanticky podobné páry by mali mať 
podobné vektory [Mikolov, 2013b]
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2. Definovanie kandidátov

Kandidátov vytvoríme zjednotením 
párov z okolia jednotlivých vzorových 
párov v priestore.
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3. Ohodnotenie kandidátov

Na základe podobností s ukážkovými 
vektormi párov:

- Priemerná podobnosť
- Maximálna podobnosť
- Positive-Unlabeled Learning
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Experimenty
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Dáta

Ukážkové páry

- upravili sme existujúce dáta, použité na podobné úlohy

- Mikolov Analogy Retrieval [Mikolov, 2013] 

- SemEval 2012 Task 2 [Jurgens, 2012]

Vektory latentných čŕt

- Natrénované z Google News datasetu
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Dáta

- Capitals - Paris France, Berlin Germany, ...

- Cities - Seattle Washington, Tampa Florida, ...

- Currency - ruble Russia, krona Sweden, ...

- Gender - king queen, brother sister, ...
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Úspešnosť

- Našu metódu sme spustili na vzťahoch definovaných 25 pármi

- Ručne sme vyhodnotili správnosť top 100 kandidátov

- Každý sme ohodnotili ako správny, nesprávny alebo čiastočne správny

- Testovali sme:
- rozličné algoritmy hodnotenia - PU Learning, Priemerná podobnosť

- rozličné miery podobnosti - kosínusová, euklidovská
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Príklad výstupu

Kiev-Ukraine, Sydney-Australia, Manila-Philippines, Warsaw-Poland, Dublin-

Ireland, London-Britain, Damascus-Syria, London-UK, Shanghai-China, Milan-

Italy, Seoul-Korea, Honolulu-Hawaii, Melbourne-Australia, Teheran-Iran, Sofia-

Bulgaria, Belgrade-Serbia, Khartoum-Sudan, Delhi-India, Amsterdam-

Netherlands, Tunis-Tunisia, Moscow-Ukraine, Prague-Poland, Munich-

Germany, Budapest-Romania, Stockholm-Norway
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Vyhodnotenie

- Dokážeme jednoducho nájsť desiatky nových párov

- Zistili sme, že použitá miera podobnosti má väčší vplyv ako algoritmus 

hodnotenia

- Zistili sme, že euklidovská podobnosť prináša často lepšie výsledky

- Výsledky kolíšu v závislosti od toho, ako sa daný vzťah prejavuje v texte
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Ďalšie experimenty

- Skúsili sme navrhnúť metriky, ktorými by sme dokázali vyhodnotiť “kvalitu” 

danej množiny párov
- pokrytie množiny - Obsahujú kandidáti relevantné páry?

- pozícia relevantných vzoriek  - Sú relevantné páry dobre hodnotené?

- Vyhodnotili sme ako sa menia výsledky so stúpajúcou veľkosťou ukážkovej 

množiny
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Záver
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Náš prínos

- Navrhli sme metódu objavovania sémantických vzťahov z distribučného 
modelu prirodzeného jazyka

- Táto metóda má potenciál znížiť časovú a kognitívnu náročnosť objavovania 
nových sémantických vzťahov

- Overili sme funkčnosť našej metódy na viacerých vzťahoch a správnosť 
niektorých predpokladov, ktoré vznikli pri návrhu

- Rozšírili sme poznanie v aktuálnej oblasti práce so vzťahmi v distribučných 
modeloch jazyka.
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