
Iнформацiйнi технологiї та Iнтернет у навчальному процесi та наукових дослiдженнях

УДК 007.5
Методи отримання знань з текстiв для подальшого використання в

задачах лiнгвiстичної обробки

Бiсiкало Олег Володимирович, Кравчук Iрина Анатолiївна
Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна

Анотацiя
Оглядовий матерiал мiстить розгляд методiв отримання знань з природномовних текстiв. Для кожного

методу розглянуто можливостi його використання в лiнгвiстичних системах.
Material includes consideration of methods of obtaining knowledge from natural language texts. Possibility of use each

method in linguistic systems is considered.

Вступ
Задача отримання корисної iнформацiї з природномовного тексту являє собою iдентифiкацiю в ньому

певних елементiв. Таку задачу можна розв’язувати, використовуючи:

- Синтаксично-семантичний пiдхiд;
- Моделi, побудованi на основi запитiв до бази даних;
- Онтологiї;
- Асоцiативно-статистичний пiдхiд до аналiзу текстiв.

Синтаксично-семантичний пiдхiд
Синтактико-семантичний пiдхiд до отримання знань iз тексту природною мовою опирається на лiнгвi-

стичну модель, вiдповiдно до якої основу семантичної структури висловлювання являє так званий про-
позицiйний компонент плану змiсту. Основним елементом у структурi пропозицiї речення є предикати,
що позначають вiдносини мiж об’єктами – обов’язковими учасниками ситуацiї, якi називають аргумен-
тами або актантами предиката [1]. Значимiсть елементiв речення, як прийнято вважати, характеризує
комунiкативний ранг, що визначається їхньою вiднесенiстю до теми або реми й спiввiднесенням з членами
речення. Ця iнформацiя, поряд з статистикою вживання й iншими факторами, дозволяє видiлити ключовi
елементи тексту для порiвняння документiв при пошуковi й класифiкацiї [1].

Моделi, побудованi на основi запитiв до бази даних
Для полегшення збору та зберiгання iнформацiї для опису елементiв словника, що використовується

для лiнгвiстичного аналiзу текстової iнформацiї, з усiма характеристиками використовують бази даних
[2]. На даний момент в комп’ютернiй лiнгвiстицi не iснує спецiалiзованих лексикографiчних баз даних,
проте такi бази даних, як ACCESS, FOX-Base, PARADOX, D-Base можуть бути використанi для ведення
словникових картотек, а також для їхнього редагування.

Онтологiї
В рамках комп’ютерної лiнгвiстики онтологiя розумiється як система абстрактних понять, що iсну-

ють тiльки у свiдомостi людини, яка може бути виражена природною мовою. Лiнгвiстичний пiдхiд до
створення i дослiдження онтологiй заснований на вивченнi природної мови (зокрема, семантики) i побу-
довi онтологiй на великих текстових масивах, так званих корпусах [3]. Використання онтологiй дозволяє
представити природномовний текст у виглядi, придатному для автоматичної обробки. Додатково онтоло-
гiї можуть використовуватися в якостi посередника мiж користувачем та iнформацiйною системою, що
дозволяє формалiзувати використовуванi термiни мiж усiма користувачами проекту [3].

Асоцiативно-статистичний пiдхiд до аналiзу текстiв
Багато рокiв розробники штучного iнтелекту намагалися навчити комп’ютер логiчному мисленню, за-

снованому на манiпулюваннi формалiзованим знаннями й правилами їхнього перетворення. Такий тип
мислення характерний для обробки iнформацiї лiвою пiвкулею мозку. Проблема полягає в неможливостi
самонавчання без участi людини [4]. Асоцiативно-статистичний пiдхiд використовується в програмних
продуктах RCO i UCO for Oracle та в RCO i UCO Semantic Network (http://www.rco.ru, http://uco.ua),
що використовуються для пошуку для Oracle та для Microsoft.
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