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Анотацiя
Iснує необхiднiсть добувати спецiалiзованi знання щодо геосемантичних характеристик об’єктiв з текстiв

на природнiй мовi. Отриманi характеристики доцiльно прив’язати до об’єктiв Iнтернет-ГIС заради спрощення
доступу до цiєї iнформацiї як науковцiв, так i студентiв.

There is a necessity to elicit specialized knowledge as for geosemantic features of objects from the natural language
texts. The given characteristics are appropriate to be connected to the Internet-GIS objects in order to simplify access to
this information for both researchers and students.

Вступ
Iснує необхiднiсть добувати спецiалiзованi знання щодо геосемантичних характеристик об’єктiв iз при-

родномовних текстiв. Отриманi характеристики доцiльно прив’язати до об’єктiв популярних Iнтернет-ГIС
заради спрощення доступу до цiєї iнформацiї як в наукових, так i в освiтнiх цiлях. Проблемi видобування
знань присвячено безлiч зарубiжних праць, що об’єднуються в єдиний клас задач добування iнформацiї
з текстiв (text mining). Iнформацiя, що видобувається iз природномовних текстiв, подається у виглядi
структур даних, поля яких заповнюються текстовими фрагментами (цитатами) [1, 2].

Недолiком зарубiжних розробок є сильна залежнiсть вiд конкретної граматики мови. Серед росiйсько-
мовних розробок вiдомi тiльки двi закiнченi системи компанiй RCO i Yandex, якi мають вкрай обмежене
застосування, оскiльки не iснує простого способу їх адаптацiї до довiльної предметної областi [3–5]. Отож,
задача дослiдження формулюється наступним чином: необхiдно розробити методи видобування знань iз
природномовних текстiв (наприклад, iз щорiчних Нацiональних доповiдей Мiнiстерства охорони навко-
лишнього природного середовища України про стан довкiлля) та наносити отриманi у результатi аналiзу
видобутих знань характеристики об’єктiв на карту або логiчно приєднувати до об’єктiв карти. Для вирi-
шення поставленої задачi необхiдно вирiшити наступнi пiдзадачi:

1. Розробити модель видобування знань iз текстiв українською мовою з урахуванням її лiнгвiстичних
особливостей.

2. На основi попередньої моделi розробити модель видобування знань про об’єкти iз геосемантикою з
екологiчних звiтiв державних органiв влади українською мовою.

3. Розробити iнформацiйну технологiю автоматизованої обробки веб-документiв та формування семан-
тично розмiчених матерiалiв для популярних Iнтернет-ГIС.

Автори пропонують створення нового комплексу засобiв для автоматизованої обробки веб-документiв
та формування матерiалiв iз прив’язкою до Iнтернет-ГIС, який включає наступнi компоненти:

1. Онтологiчна база даних iз предметної галузi «Екологiя та природокористування».
2. Модуль обробки текстiв природною мовою, який видiляє iз тексту набiр речень, що мiстять термiни

iз онтологiчної бази даних, а також виконує семантичний аналiз таких речень.
3. Модуль автоматизованого або автоматичного видiлення геосемантичних характеристик об’єктiв iз

проаналiзованих речень та спiввiднесення цих характеристик iз об’єктами карт Iнтернет-ГIС.

Швидкiсть роботи комплексу засобiв забезпечується особливостями типового представлення екологiчної
iнформацiї та її прив’язки до карт. Технологiя може бути застосована i для швидкої автоматизованої
прив’язки документiв до карт ГIС для створення географiчно орiєнтованих каталогiв електронних бiблiо-
тек [6].
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