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К О Р О Т К А А Н О Т А Ц I Я

Семантичнi вiдношення були та є об’єктом дослiдження у рiзних обла-
стях, наприклад у фiлософiї, лiнгвiстицi, когнiтивних та комп’ютерних
науках. Лiнгвiстичнi дослiдження стосуються насамперед представле-
ння вiдношень, їхнiх властивостей та мiсця, яке вони займають у ле-
ксиконi [132]. Когнiтивнi та комп’ютернi науки вивчають роль вiдно-
шень у мисленнi [59] , сприйняттi людьми та розпiзнавання вiдношень
у текстi [15, 2].

Дана дисертацiя належить до останньої групи, а власне автомати-
чного розпiзнавання семантичних вiдношень. Попереднi дослiдження
з розпiзнавання вiдношень вказують на те, що ця проблема є актуаль-
ною i залишається важливим компонентом для багатьох складних си-
стем, таких як системи вiдповiдей на запитання, видобування iнформа-
цiї та автоматичної генерацiї коротких анотацiй. Для прикладу, Girju
[53] показала, що автоматичне розпiзнавання причинно-наслiдкових
вiдношень покращує результативнiсть систем, що генерують вiдповiдi
на запитання. Вивчення вiдношень також важливе для частково ав-
томатизованої побудови онтологiй. При цьому генеруються вiдношен-
ня, якi можуть використовуватися експертами у певнiй областi. Наша
спiвпраця з партнерами щодо застосувань у галузi харчової проми-
словостi в межах VL-e 3 проекту довела, що виявлення нових понять
(для прикладу токсичних речовин) та вiдношень мiж ними є важливою
проблемою в цiй галузi. Автоматизацiя цього процесу суттєво зменшує
часовi витрати.

Семантичнi вiдношення подiляються на вiдношення в межах певної
областi або галузi (для прикладу вiдношення мiж протеїнами) та за-
гальнi вiдношення, такi як причинно-наслiдковi та частина-цiле. При-
клад вiдношення частина-цiле поданий у (A.3), де жiнки є частиною
хору.

(A.3) Хор жiнок Далласу є одним з найкращих жiночих хорiв країни.

Метою цiєї дисертацiйної роботи є вивчення семантичних вiдношень,
використовуючи синтаксичну iнформацiю. Яку роль вiдiграє додатко-
ва (або апрiорна) iнформацiя та якi можливостi iснують для викори-
стання її у процесi навчання? Яку роль вiдiграють аргументи вiдно-
шень для розпiзнавання вiдношень людьми та автоматичного розпi-
знавання?

Вiдповiдаючи на перше запитання, ми розглядаємо синтаксичнi стру-
ктури. У машинному навчаннi, одна з проблем, котрi часто обговорю-
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ються, є проблема нестачi даних (або їх розрiдженостi). Ми акценту-
ємо увагу на частковiй iнформацiї, котру можна екстрагувати з син-
таксичних структур, у виглядi шляхiв у деревовиднiй структурi або її
пiдструктур. Добування iнформацiї у деревовидних структурах (tree
mining) використовується для текстової iмплiкацiї (textual entailment,
Роздiл 4). Експериментально ми пiдтвердили гiпотезу, що використан-
ня синтаксичної структури речень покращує розпiзнавання текстової
iмплiкацiї. Часткова iнформацiя у виглядi попередньо визначених рiв-
нiв у деревовидних структурах (Роздiл 5) дає можливiсть генерувати
фiксоване число атрибутiв, котрi надалi можуть використовуватися
у поєднаннi з будь-яким стандартним методом навчання для видобу-
вання семантичних вiдношень. Експерименти з бiомедичними даними
дозволили одержати результати, що вiдповiдають сучасним опублiко-
ваним результатам.

За умови використання машинного навчання зi вчителем для рiзно-
го роду задач, для побудови моделей використовується лише iнфор-
мацiя наявна у даних для тренування. Проте, для текстових даних
є можливим використання додаткової iнформацiї, котра необов’язко-
во є заданою завчасно. Для прикладу, хоча згiдно з законом Зiпфа
(Цiпфа) бiльшiсть слiв у текстi не є частотними, вони можуть мати
подiбне значення. Для визначення подiбностi мiж словами ми викори-
стовуємо дистрибутивнi мiри схожостi та мiри семантичної подiбностi,
якi базуються на iснуючих ресурсах таких як WordNet. Ця iнформацiя
вiдiграє роль апрiорного знання i використовується пiд час навчання.
Результати отриманi пiд час експериментiв з рiзноманiтними даними
або вiдповiдають результатам, отриманим з використання iнших ме-
тодiв, або покращують iснуючi найкращi результати (Роздiл 6).

Бiльшiсть iснуючих методiв для видобування семантичних вiдно-
шень з тексту ґрунтуються на використаннi синтаксичного контексту
вiдношень та iгнорують типи аргументiв вiдношень. Для вiдношень,
властивих певнiй галузi, семантичнi типи є вiдомими одразу на поча-
тку процесу навчання (для прикладу, вiдношення мiж протеїнами та
генами). Загальнi вiдношення вiдрiзняються вiд вищезгаданих вiдно-
шень незлiченним числом типiв можливих аргументiв. Приклад (A.3)
iлюструє пiдтип одиниця-колекцiя вiдношення частина-цiле, але це
вiдношення охоплює багато рiзних пiдтипiв. Ми висуваємо гiпотезу,
що iснують певнi семантичнi обмеження на аргументи вiдношень. Для
прикладу (A.3) таким обмеженням може бути (людина, група). Для
знаходження семантичних обмежень було запропоновано два методи
i показано, що певнi семантичнi вiдношення можуть бути розпiзнанi
вiрно навiть без використання контексту. Згенерованi обмеження та-
кож були позитивно оцiненi людьми (Роздiл 7).

Дана дисертацiйна робота є внеском у проблематику вивчення рi-
зноманiтних семантичних вiдношень. Запропонованi методи ґрунтую-
ться на використаннi синтаксичної iнформацiї та додаткової iнформа-
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цiї, яка може бути згенерована, використовуючи iснуючi таксономiї та
великi не анотованi колекцiї текстових даних. Результати, отриманi
з використанням рiзних наборiв даних вказують на те, що цi мето-
ди можуть бути ефективно використанi у рiзних областях. Оскiльки
автоматичне розпiзнавання вiдношень є важливою складовою рiзно-
манiтних систем, методи запропонованi у цiй дисертацiї можуть бути
iнтегрованi як компоненти цих систем.




