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POVZETEK

Živimo v času, ko ustvarjamo ogromne količine podatkov, od katerih je večina nestrukturiranih. Na internetu uporabniki vsako minuto objavijo več kot . besedilnih
dokumentov in skupaj napišejo več kot  milijonov e-poštnih sporočil. Do teh podatkov bi želeli dostopati v strukturirani obliki, zato se v okviru te disertacije ukvarjamo z ekstrakcijo informacij iz besedil. Ekstrakcija informacij je tip informacijskega
poizvedovanja, pri čemer so glavne naloge prepoznavanje imenskih entitet, ekstrakcija povezav in odkrivanje koreferenčnosti. Disertacija sestoji iz štirih jedrnih poglavij,
kjer v vsakem predstavimo svojo nalogo ekstrakcije in jih na koncu združimo z iterativno metodo v sistem za celostno ekstrakcijo informacij. Najprej predstavimo nalogo
odkrivanja koreferenčnosti, katere cilj je poiskati vse omenitve za določeno entiteto
in jih združiti. Kot lastno rešitev predlagamo sistem SkipCor, ki problem pretvori v
označevanje zaporedij, nad katerimi uporabimo verjetnostne modele prvega reda. Za
uspešno odkrivanje koreferenčnih omenitev na daljših razdaljah predlagamo inovativno transformacijo v zaporedja z izpuščenimi omenitvami in dosežemo primerljive ali
boljše rezultate kot ostali znani pristopi. Podoben način uporabimo tudi pri odkrivanju povezav. Tu z različnimi tipi oznak in s pomočjo pravil omogočimo razpoznavanje
hierarhičnih povezav. S predlaganim pristopom dosežemo najboljši rezultat na tekmovanju za ekstrakcijo povezav za namene odkrivanja genskega regulatornega omrežja. Nazadnje predstavimo še najstarejšo in najbolj raziskano nalogo za prepoznavanje
imenskih entitet. Naloga se ukvarja z označevanjem ene ali več besed, ki predstavljajo
določen tip entiete – na primer osebe. V disertaciji prilagodimo uporabo standardnih
postopkov za označevanje zaporedij ter na tekmovanju v odkrivanju kemijskih spojin in
zdravil dosežemo sedmo mesto. Vse naloge uspemo rešiti z linearno-verižnimi modeli
pogojnih naključnih polj in jih združiti v iterativni metodi, ki kot vhod sprejme nestrukturirano besedilo ter vrne ekstrahirane entitete s povezavami med njimi. Le–te so
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označene na podlagi sistemske ontologije, kar v prihodnje zagotavlja boljšo interoperabilnost. Področje ekstrakcije informacij je v slovenskem jeziku še zelo neraziskano, zato
v dodatku vključimo še seznam prevodov izbranih terminov iz angleškega v slovenski
jezik.
Ključne besede: ekstrakcija informacij, odkrivanje koreferenčnosti, ekstrakcija povezav,
prepoznavanje imenskih entitet
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Slavko Žitnik
Iterative semantic information extraction from unstructured text sources

ABSTRACT

Nowadays we generate an enormous amount of data and most of it is unstructured.
The users of Internet post more than , text documents and together write more
than  million e-mails online every single minute. We would like to access this data
in a structured form and that is why we throughout this dissertation deal with information extraction from text sources. Information extraction is a type of information
retrieval, where the main tasks are named entity recognition, relationship extraction,
and coreference resolution. The dissertation consists of the four main chapters, where
each of them represents a separate information extraction task and the last chapter
which introduces a combination all of the three tasks into an iterative method within
an end-to-end information extraction system. First we introduce the task of coreference resolution with its goal of merging all of the mentions that refer to a speciﬁc
entity. We propose SkipCor system that casts the task into a sequence tagging problem
for which ﬁrst order probabilistic models can be used. To enable the detection of distant coreferent mentions we propose an innovative transformation into skip-mention
sequences and achieve comparable or better results than other known approaches. We
also use a similar transformation for relationship extraction. There we use diﬀerent
tags and rules that enable the extraction of hierarchical relationships. The proposed
solution achieves the best result at the relationship extraction challenge between genes
that form a gene regulations network. Lastly we present the oldest and most thoroughly researched task of named entity recognition. The task deals with a tagging of
one or more words that represent a speciﬁc entity type - for example, persons. In the
dissertation we adapt the use of standard procedures for the sequence tagging tasks
and achieve the seventh rank at the chemical compound and drug name recognition
challenge. We successfully manage to solve all of the three problems using linear-chain
conditional random ﬁelds models. We combine the tasks in an iterative method that
iii
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accepts an unstructured text as input and returns extracted entities along with relationships between them. The output is represented according to a system ontology which
provides better data interoperability. The information extraction ﬁeld for the Slovene
language is not yet well researched which is why we also include a list of translations
of the selected terms from English to Slovene.
Key words: information extraction, coreference resolution, relationship extraction, named
entity recognition
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Motivacija

Podatki in informacije so bili od nekdaj pomembni in cenjeni. V starih časih brez računalniških tehnologij in povezav so z njimi rokovali predvsem učenjaki v knjižnicah,
cerkvah ali pod vplivom bogatih mecenov. Prav tako je bilo pomembno obveščanje o
nasprotnikih pred morebitnim vojskovanjem, kar je še vedno zelo aktualno. V dobi
združenih tehnologij želijo tajne agencije preko interneta nadzorovati naše vsakodnevno življenje in odkrivati nevarnosti, ki pretijo človeštvu. Semantični obdelavi ogromnih količin zajetih podatkov se zato namenja čedalje več denarja in nekatera izmed
najbogatejših podjetij na svetu se prav tako ukvarjajo z obdelavo ali hranjenjem naših
podatkov, pa naj bodo to sporočila, dokumenti, slike, zvočni, video posnetki ali drugi
senzorski podatki. V času internetne revolucije lahko torej govorimo, da so podatki
novo črno zlato – “Data is the new oil” (Clive Humbly, ). To so sicer vedno bili,
a nikoli tako očitno kot v zadnjih desetletjih.
Vizionar Vannevar Bush si je že sredi prejšnjega stoletja zamislil stroj z imenom
memex, ki bi na majhnem mestu – v obliki mize – hranil ogromne količine podatkov in
omogočal hitro poizvedovanje po želenih podatkih []. Menim, da so njegovi problemi
že dobro rešeni, vendar informacijsko poizvedovanje potrebuje preporod [] na način,
da uporabniku ne bo treba samemu “rudariti” po zadetkih za njegovo informacijsko
zahtevo. To bi namesto njega storil računalnik in mu ekstrahirane podatke pokazal v
obliki strukturiranega miselnega vzorca.
Trenuno dostopni iskalniki (tj. sistemi za informacijsko poizvedovanje) za podano
zahtevo vrnejo le seznam zadetkov s krajšimi izvlečki iz dokumentov (slika . levo).
Nekateri iskalniki uporabljajo tudi semantične podatkovne zbirke in poleg rezultatov
prikažejo še delček strukturiranih podatkov, ki pa so ročno vzdrževani. Razvoj dobrih
tehnologij za ekstrakcijo informacij bi omogočil, da sistem sam prebere dokumente
in nam jih pokaže v strukturirani obliki, od koder lahko navigiramo dalje (slika .
desno). Ekstrakcija informacij – informacij zato, ker mora sistem podatke najprej pridobiti in jih nato semantično obdelati, da jih predstavi v pravi obliki – mora zato poleg
sintaktičnih in leksikalnih analiz besedil omogočati višjenivojske funkcije prepoznavanja imenskih entitet, ekstrakcije povezav in odkrivanja koreferenčnosti. Čeprav termin
ekstrakcija informacij pomeni pridobivanje strukturiranih podatkov iz poljubnih virov,
ki so lahko zvok, slika, video ali kaj drugega, se v okviru te disertacije osredotočamo
na besedilne vire.



Ekstrakcija podatkov
Zoogle - Traditional

Zoogle - Semantic

http://tradicionalni-iskalnik.si

Ivan Cankar

http://semantični-iskalnik.si

Išči

Ivan Cankar

Išči

Informacije ekstrahirane iz 25 zadetkov, najdenih 666:

666 najdenih zadetkov:

Ivan Cankar - Wikipedija, prosta enciklopedija
Ivan Cankar se je rodil v hiši Na klancu 141, kot eden od dvanajstih otrok
obrtniško-proletarske družine. Leta 1882 se je vpisal v osnovno …
Ljubljanska Realka

Cankarjeva mati

Ivan Cankar – največji mojster slovenske besede
Ivan Cankar se je rodil na Vrhniki (na Klancu) 10. maja 1876 kot osmi
otrok v propadajoči obrtniško – proletarski družini trškega krojača …

Cankarjeva smrt je bila političen umor
Cankarjeva smrt je bila političen umor. Pisatelj, politik in ljudski tribun
Ivan Cankar Ivan Cankar velja za največjega slovenskega pisatelja in …

seJeŠolal

jeNapisal

Ivan Cankar memorial house
Ivan Cankar memorial house. Ivan Cankar (1876 – 1918) is considered
to be Slovenia's most important writer. The original house …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | Zadnja

Josip Murn
Ivan Cankar

prijatelj

prijatelj

Ivan Cankar (1876 - 1918). Največji mojster slovenske besede in
osrednja postava v moderni književnosti izvira iz revne družine …

Ivan Cankar se je rodil 10. maja leta 1876 v kmečko družino na. Vrhniki.
V družini je bilo osem otrok. Zapustil je družino. Ker je bil zelo …

prijatelj

Vrhnika, Na Klancu

[PDF] Ivan Cankar (1876 - 1918)

ŽIVLJENJEPIS Ivan Cankar

mati

rojenV

Kosovel

Hlapec Jernej in
njegova pravica
Dragotin Kette

Ivan Cankar - Wikipedija, prosta enciklopedija
Ivan Cankar se je rodil v hiši Na klancu 141, kot eden od dvanajstih otrok
obrtniško-proletarske družine. Leta 1882 se je vpisal v osnovno …

Ivan Cankar – največji mojster slovenske besede
Ivan Cankar se je rodil na Vrhniki (na Klancu) 10. maja 1876 kot osmi
otrok v propadajoči obrtniško – proletarski družini trškega krojača …

Raziskovalci so že analizirali tipe podatkov na spletu, se ukvarjali z različnimi problemi ekstrakcije [, ], vendar trenutno znane metode še niso dovolj zrele za izvedbo
zastavljenega cilja [–]. Zaradi tega bomo v pričujoči disertaciji poskusili izboljšati glavne naloge ekstrakcije informacij (tj. prepoznavanje imenskih entitet, ekstrakcija
povezav, odkrivanje koreferenčnosti) z uporabo enotnega in enostavnega algoritma ter
skušali vse tri naloge povezati v soodvisno iterativno metodo, ki bi še dodatno izboljšala rezultate. Poleg tega bomo zaradi večje interoperabilnosti ekstrahiranih podatkov
v prihodnje uporabili ontologijo, ki omogoča semantično obogateno poizvedovanje.

.

Pregled vsebine

Uvodnemu poglavju pričujoče disertacije sledi krajši opis področja ekstrakcije informacij in dosedanjega raziskovalnega dela na izbranem področju, ki hkrati deﬁnira potrebno podlago za boljše razumevanje nadaljnje vsebine. Nato sledijo štiri jedrna poglavja,
od katerih prva tri opišejo po eno izmed glavnih nalog ekstrakcije informacij in zadnje združitev vseh nalog v sistem za celostno ekstrakcijo informacij. Najprej opišemo
predlagano metodo za odkrivanje koreferenčnosti (poglavje ), kjer razložimo transformacijo zaporedij v zaporedja izpuščenih omenitev ter primerjamo predlagan sistem
z ostalimi znanimi pristopi na različnih podatkovnih množicah. Nadaljujemo z opi-

Slika .
Informacijsko poizvedovanje. Tradicionalno iskanje
(levo), semantično obogateno iskanje z avtomatsko
ekstrakcijo informacij iz
zadetkov (desno).
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som predlagane metode za ekstrakcijo povezav (poglavje ), s katero smo sodelovali na
tekmovanju v odkrivanju genskih regulatornih mrež in dosegli najboljši rezultat. Tu
ponovno uporabimo predhodno predlagana zaporedja izpuščenih omenitev, izgradimo
več tipov modelov za ekstrakcijo hierarhičnih povezav in sistemu dodamo še modul za
ekstrakcijo povezav z ročno deﬁniranimi pravili. Kot zadnjo glavno nalogo ekstrakcije
informacij predstavimo prepoznavanje imenskih entitet (poglavje ). Tudi tu poskušamo izpuščati člene, vendar ne dosežemo izboljšav v primerjavi z znanimi pristopi,
zato jih malenkost prilagodimo in kljub temu dosežemo zelo dobro sedmo mesto na
tekmovanju v odkrivanju kemijskih spojin in zdravil. Nazadnje predstavimo še sistem za celostno in skupno ekstrakcijo informacij (poglavje ) s pomočjo ontologije,
kjer povežemo vse tri predhodno opisane postopke v iterativno metodo. Sistem na
vhodu sprejme nestrukturirano besedilo in vrne semantični graf označenih entitet na
podlagi sistemske ontologije. V fazi evalvacije pokažemo, da se uspešnost ekstrakcije
posamezne naloge tekom iteracij izboljšuje. V dodatku A priložimo še slovarček prevodov angleški izrazov, ki so povezani z ekstrakcijo informacij, saj je v slovenskem jeziku
področje še zelo novo in zato smo nekatere izraze predlagali sami.

.

Prispevki k znanosti

V disertaciji so predstavljeni naslednji prispevki k znanosti:
Metoda za odkrivanje koreferenčnosti in metoda za ekstrakcijo povezav z uporabo verjetnostnih modelov prvega reda. Predstavimo inovativno transformacijo zaporedij
omenitev v zaporedja z izpuščenimi omenitvami. S tem omogočimo uporabo
verjetnostnih modelov prvega reda za izvedbo celotne naloge, kar dokažemo z
uporabo linearno-verižnih modelov pogojnih naključnih polj. Poleg evalvacije, ki pokaže, da naša metoda dosega enake ali boljše rezultate kot ostale znane
metode, preverimo, kakšne so pričakovane razdalje med koreferenčnimi omenitvami v dokumentih in z evalvacijo modelov nad drugačnim tipom podatkovne množice pokažemo, kakšno je pričakovano delovanje metode na realnih
podatkih. Podobno kot pri odkrivanju koreferenčnosti tudi pri ekstrakciji povezav preverimo pričakovane razdalje med atributi povezav in predlagamo podobne transformacije omenitev. Z drugačnim označevanjem zaporedij in uporabo linearno-verižnih modelov pogojnih naključnih polj predstavimo metodo,
s katero lahko iz besedila ekstrahiramo povezave. Predlagano metodo z več raz-
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ličnimi tipi označevanj in s pomočjo ročno deﬁniranih pravil uspešno testiramo
na biomedicinskih besedilih, kjer dosežemo najboljše rezultate. Obe metodi sta
podrobneje predstavljeni v poglavjih  in .
Celostna in iterativna ekstrakcija informacij. Predlagamo inteligentno ekstrakcijo informacij, ki na vhodu sprejme besedilo ter kot rezultat vrne ekstrahirane entitete
s povezavami med njimi. Z iterativno metodo združujemo vse ti glavne naloge
ekstrakcije informacij – prepoznavanje imenskih entitet, ekstrakcijo povezav in
odkrivanje koreferenčnosti, pri čemer za vsako od nalog uporabimo linearnoverižne modele pogojnih naključnih polj. Rezultati kažejo, da se upoštevanje
vmesnih rezultatov iz predhodnih iteracij splača, saj se natančnost modelov skozi tri iteracije izboljša. Ontologijo v sistemu uporabljamo kot shemo podatkov
za ekstrakcijo, množico znanih primerkov in za deﬁnicijo pravil, preko katerih lahko uporabnik vpliva na sistem. Lahko bi uporabili tudi drugačen tip
predstavitve podatkov, vendar ta omogoča večjo interoperabilnost ekstrahiranih
podatkov. Sistem podrobneje opišemo v poglavju .
V prijavi teme doktorske disertacije smo zapisali, da bomo izdelali tudi podatkovno množico z označenimi imenskimi entitetami v slovenskem jeziku. V času našega
raziskovanja so slovenski raziskovalci že izdelali podatkovno množico imenskih entitet
ssjk [], ki vsebuje označena osebna, zemljepisna in stvarna imena, ter nad njo izgradili model za prepoznavanje lastnih imen []. Na podlagi njihovih ugotovitev, analiz
za ostale slovanske jezike in lastnih preskusov zato v razdelku . opišemo še nekaj
razlik in problemov pri ekstrakciji informacij med slovenskim in angleškim jezikom.
Deli disertacije so bili predstavljeni na mednarodnih znanstvenih konferencah [–
], revijah [–] ali v poglavju v knjigi []. Vsa koda, s katero smo pokazali
delovanje metod, je dostopna v javnem programskem repozitoriju [].
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Ekstrakcija informacij

Področje ekstrakcije informacij (angl. information extraction) [, –] se je naglo
začelo razvijati v -ih letih, ko so se začeli pojavljati prvotni sistemi za razpoznavanje imenskih entitet []. Od tedaj je bilo predlaganih mnogo sistemov, ki so se
poleg imenskih entitet osredotočali na ekstrakcijo povezav, odkrivanje koreferenčnosti in pri tem uporabljali tudi semantične tehnologije [, ]. Glavni cilj ekstrakcije
informacij je pridobiti strukturirane podatke iz nestrukturiranih ali pol-strukturiranih
podatkovnih virov (tj. viri, ki vsebujejo del strukturiranih in del nestrukturiranih podatkov). Med viri se najpogosteje pojavljajo besedila, čeprav je vir v splošnem lahko
tudi zvok, video ali slika. Ekstrahirani podatki nato omogočajo nove načine poizvedovanja, organizacije, analize in predstavitve podatkov. Pred kratkim so se nagleje pričeli
razvijati pristopi za ekstrakcijo informacij na biomedicinski domeni [, ], kjer je
glavni problem odkriti že objavljene poskuse, zakonitosti in znanje v znanstvenih člankih z namenom hitrejšega izvajanja novih poskusov ali sklepanja o novih rezultatih.
Na sliki . prikazujemo generičen pristop k ekstrakciji informacij. Vhodni dokument moramo vedno predstaviti v primerni obliki in ga obogatiti, kar naredimo v fazi
predprocesiranja. S tem poleg osnovnih lastnosti besedila pridobimo še dodatne značilke, kot so na primer leme ali oblikoslovne oznake, ki zelo pripomorejo k boljšemu
rezultatu v fazi ekstrakcije. Nad obogatenimi podatki nato izvedemo želeno metodo
ekstrakcije, ki ustrezno označi dele besedila, ki nas zanimajo. Ti deli so lahko imenske
entitete, povezave med omenitvami, koreferenčnosti ali kaj drugega.

Predprocesiranje

Slika .
Splošen pristop k ekstrakciji informacij. Vhodni
dokument najprej v fazi
predprocesiranja pretvorimo v ustrezno obliko in
obogatimo z značilkami,
nato izvedemo metodo
ekstrakcije ter vrnemo
rezultate.

Metoda ekstrakcije
informacij

Predprocesiranje pred izvedbo ekstrakcije je zelo pomembno, saj nam omogoči vpo-
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gled v dodatne lastnosti besedila, med katerimi lahko odkrivamo zakonitosti za boljšo
natančnost ekstrakcije []. Večina metod za predprocesiranje je zelo odvisnih od izbranega jezika, saj za vsakega veljajo na primer drugačna sintaktična pravila, tipična
zaporedja skladenjskih tipov, sklanjanje, upoštevanje spola ali števila. Prosta besedila
navadno vedno najprej razbijemo v povedi in člene. Čeprav se zdi naloga enostavna,
velja veliko pravil za ustrezno razbitje. Na primer vhodni dokument “Mojca je srečala
g. Janeza v Merkurju.” lahko algoritem razbije v dve povedi (poved se konča s končnim
ločilom in nato se naslednja prične z veliko začetnico), s čimer bi izgubili možnost za
pravilno razpoznavanje povezav. V posamezni povedi nato razpoznamo člene, ki navadno predstavljajo besede, ločila in posebne simbole. Takšna predstavitev je navadno
že dovolj za izvajanje nadaljnjih analiz, vendar boljše rezultate dosežemo z dodatnimi obogatitvami. Zaradi tega uporabimo še oblikoslovne označevalnike [, ], razčlenjevalnike odvisnosti [], lematizatorje ali plitke razčlenjevalnike odvisnosti [].
Nekatere izmed teh metod so lahko časovno zahtevne in tudi enako težke za izvedbo
kot izbrana ekstrakcija, zato zanje uporabljamo že pripravljene knjižnice [, , ].
V nekaterih primerih lahko namesto prostih besedil kot vhod dobimo spletno stran,
dokument PDF ali kakšen drug tip dokumenta, ki ga moramo pred analizo še dodatno
obdelati, da ugotovimo, kje se pojavlja besedilo, nad katerim želimo izvesti ekstrakcijo
informacij [–].
Evalvacija metod za ekstrakcijo informacij je bila pogosto otežena, saj je ročno označevanje reprezentativne množice besedil počasno in drago. Največ podatkovnih množic in sistemov za ekstrakcijo je bilo zato pripravljenih v okviru tekmovanj oziroma
konferenc, ki so naslavljale določen problem ekstrakcije. Prva je bila serija sedmih
konferenc Message Understanding Conference (MUC), ki je v letih od  (MUC) do  (MUC-) skrbela za pripravo podatkovnih množic in javno evalvacijo za
različne naloge ekstrakcije. Trenutno še vedno najbolj aktualna podatkovna množica
ACE  [] vsebuje različne tipe besedil v več jezikih in označene podatke za vse
tri glavne naloge ekstrakcije informacij. Kasneje so bile organizirane tudi konference s
tekmovanji, kot sta na primer Semantic Evaluation (SemEval ) [] ali Conference on Natural Language Learning (CoNLL) [], ki so se osredotočale le na eno izmed
nalog ekstrakcije. Podobne dogodke so kasneje organizirali tudi na biomedicinskem
področju. Tam so namesto splošnih entitet, kot so osebe in organizacije, odkrivali
gene, proteine ali interakcije med njimi. Najbolj znana tekmovanja na biomedicinskem področju so BioCreative I in II [], tekmovanje LLL [] in serija tekmovanj
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BioNLP [].
Na sliki . prikazujemo vse tri glavne naloge ekstrakcije informacij, ki so razpoznavanje imenskih entitet (modro), ekstrakcija povezav (rdeče) in odkrivanje koreferenčnosti (zeleno). Vsako od teh nalog podrobneje opišemo v nadaljnjih poglavjih
(poglavja ,  in ). Pri razpoznavanju imenskih entitet kot vhod vzamemo poved,
ki je sestavljena iz posameznih členov (tj. besed ali simbolov) in za vsak člen posebej
napovemo njegovo oznako. Oznake so lahko tipi entitet (npr. oseba, lokacija ali organizacija) ali druge pomenske oznake, ki jih želimo napovedovati. Ekstrakcija povezav
želi razpoznati tipe povezav (npr. je poročen z, živi v), ki veljajo med delčki besedila
– omenitvami. Omenitev je ena ali več besed, ki označujejo neko entiteto ali stvar.
Na primer omenitvi Janez in on se lahko v besedilu obe sklicujeta na isto entiteto, ki
je oseba Janez. Povezave pa predstavljajo lastnosti, ki veljajo med entitetami in jih želimo razbrati iz besedila. Pri odkrivanju koreferenčnosti pa želimo ugotoviti, katere
omenitve v dokumentu se sklicujejo na iste entitete.
zaposlenPri

poročenZ

zaposlenPri

imaPoklic
Oseba

Slika .
Prikaz glavnih nalog
ekstrakcije informacij.
Razpoznavanje imenskih
entitet vsak člen označi z
ustrezno oznako (modra),
ekstrakcija povezav s
tipom povezave med seboj
poveže omenitve (rdeče) in
odkrivanje koreferenčnosti
identiﬁcira omenitve na
isto entiteto (zeleno).
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Prepoznavanje imenskih entitet

Eden prvih člankov na področju prepoznavanja imenskih entitet je bil objavljen v letu
, ko je raziskovalka Lisa F. Rau [] predstavila sistem za avtomatsko ekstrakcijo
in prepoznavanje imen poslovnih subjektov. Termin imenska entiteta (angl. named
entity) se na področju ekstrakcije informacij pogosto uporablja za označevanje členov
z njihovimi tipi. Izraz se je prvič pojavil v letu  v okviru konference MUC- [],
ko je bila glavna naloga razpoznavati imena podjetij in vojaške aktivnosti iz nestruk-
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turiranih besedil, kot so časopisni članki []. Naloga je bila tedaj identiﬁcirana kot
ena glavnih nalog ekstrakcije informacij in torej poimenovana prepoznavanje imenskih
entitet (angl. named entity recognition and classiﬁcation). V literaturi zasledimo tudi
izraz ekstrakcija entitet (angl. entity extraction), ki ga nekateri napačno uporabljajo za
poimenovanje te naloge, saj entiteta predstavlja gručo vseh sklicev na določen objekt
ali predmet.
Kot primer prepoznavanja imenskih entitet vzemimo poved “Janez Novak nakupuje
v Trgovini za male živali.”. Rezultat, ki ga želimo doseči, je za vsak člen v povedi določiti
njen tip, torej “Janez/OSEBA Novak/OSEBA nakupuje/O v/O Trgovini/ORG
za/ORG male/ORG živali/ORG ./O” (V primeru ORG pomeni organizacijo in
O ostalo.). Nekateri raziskovalci so predlagali tudi bolj natančne sheme za označevanje
členov, kjer posebej označijo prve in zaporedne člene imenskih entitet – BIO (angl. beginning-inside-outside) notacija: “Janez/B-OSEBA Novak/I-OSEBA nakupuje/O
v/O Trgovini/B-ORG za/I-ORG male/I-ORG živali/I-ORG ./O”. Še bolj natančna notacija posebej označi imenske entitete z enim členom ali zadnje člene v entiteti – BILOU (angl. beginning-inside-last-outside-unit) notacija: “Janez/B-OSEBA
Novak/L-OSEBA nakupuje/O v/O Trgovini/B-ORG za/I-ORG male/I-ORG
živali/L-ORG in/O OBI-ju/U-ORG ./O”. Čeprav sta bili shemi v zgodnjih letih
razvoja metod za prepoznavanje imenskih entitet zelo popularni in sta dosegali boljše
rezultate v primerjavi z osnovnim označevanjem [], se je takšno označevanje kasneje
pri uporabi bolj naprednih atributskih funkcij izkazalo za nepotrebno.
Podobno kot vse raziskovalno delo na področju ekstrakcije informacij so tudi pri prepoznavanju imenskih entitet prvi sistemi delovali na osnovi ročno deﬁniranih pravil in
bili kasneje dopolnjeni ali zamenjani z metodami iz strojnega učenja []. Raziskovanje so najbolj pohitrili dogodki, kot so tekmovanja ali konference, v okviru katerih
so pripravili ustrezne podatkovne množice in iskali najboljše postopke prepoznavanja. Takšni dogodki so na primer HUB- [], MUC- in MET- [], IREX [],
CONLL [, ], ACE [] in HAREM []. Od leta  dalje pa se večina raziskav predstavi v okviru konference LREC – The Language Resources and Evaluation
Conference. Velika večina raziskav se nanaša na procesiranje angleškega jezika, ki mu
sledijo kitajski jezik, francoščina, italijanščina ter ostali jeziki.
Izraz imenska entiteta pomeni določen del besedila, ki predstavlja lastno ime objekta
oziroma ga eksplicitno določa []. Med raziskovalci velja konsenz, da k tem lastnim
imenom prištevajo tudi časovne oznake (npr. imena mesecev) in nekatere numerične
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vrednosti (npr. količina denarja). Sicer so glavna lastna imena, ki so tudi označena v
podatkovnih množicah imena oseb, geografskih lokacij in organizacij, ki so lahko klasiﬁcirana tudi v različne podtipe. V primerjavi z angleščino se slovenska in nemška lastna imena delijo na osebna lastna imena in zemljepisna lastna imena []. Med lastna
imena po slovenskem pravopisu uvrščamo tudi imena stvaritev, organizacij, delovnih
skupnosti ipd. Prav tako posebno vrsto lastnih imen predstavljajo imena produktov,
ki pa jih lahko uvrščamo tudi med obča imena. Ker v angleščini med lastna imena
sodijo tudi imena dni, mesecev, praznikov, poimenovanja valut in odstotkov, pri teh
metodah ne moremo govoriti le o razpoznavanju lastnih imen.
..

Ekstrakcija povezav

Ekstrakcija povezav (angl. relationship extraction, relation extraction) se ukvarja s pridobivanjem povezav med omenitvami v besedilih. V primerjavi s prepoznavanjem
imenskih entitet je slabše rešen problem, saj moramo za uspešno izvedbo celotne naloge pravilno razpoznati omenitve in njihove tipe ter poleg tega še tipe povezav med
njimi. Večinoma so povezave usmerjene in predstavljene z dvema atributoma, ki jima
pravimo osebek in predmet (slika .). Pri mnogo-teričnih povezavah (tj. povezujejo več členov) lahko upoštevamo še dodatne atribute, vendar je vsako takšno povezavo
možno predstaviti z več binarnimi povezavami. Osnovni vhodni parameter pri ekstrakciji povezav predstavlja poved. Na primer iz povedi “Janez je poročen z Mojco.” želimo
ekstrahirati povezavo Janez → jePoročenZ → Mojco. Nekateri raziskovalci problem
ekstrakcije povezav imenujejo tudi semantično označevanje vlog (angl. semantic role
labeling) [].
Raziskovalci so pričeli z raziskovanjem ekstrakcije povezav proti koncu -ih let.
Prvi znan sistem za ekstrakcijo povezav – DIPRE [] je vseboval začetno množico
povezav, iz katerih je s pomočjo iskanj po internetu pridobil nova pravila in nato razširil povezave. Postopek temelji na širjenju semena, kjer je potrebno še vedno veliko
ročnega nadzorovanja, da sistem primerno deluje. Poleg ročno deﬁniranih pravil so se
kasneje na področju ekstrakcije povezav najbolj uveljavile metode iz strojnega učenja
na osnovi jeder [, ] (predvsem metoda podpornih vektorjev). Predlaganih je bilo
mnogo postopkov, ki so deﬁnirali in skupno uporabljali različne tipe jeder. Zaradi
najbolj zanesljivega in enostavnega napovedovanja večina pristopov pretvori problem
v nalogo binarne klasiﬁkacije, kjer posamezen klasiﬁkator napove, ali med izbranima
omenitvama obstaja določen tip povezave ali ne [].
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Poleg standardnih postopkov ekstrakcije povezav se je vzporedno pojavilo področje
odprte ekstrakcije informacij (angl. open information extraction), kjer je cilj iz besedila
ekstrahirati čimveč trojčkov (osebek, povezava, predmet), pri čemer se ne osredotoča
na tip povezave ali tip atributa. Takšni pristopi so navadno predlagani z metodami nenadzorovanega učenja in pogosto povezani z avtomatsko gradnjo ontologij [, –].
Nekateri raziskovalci so se ukvarjali tudi z ekstrakcijo opisov povezav (angl. relationship descriptors) []. V teh primerih pa je pomembno razpoznati le zaporedje besed,
ki predstavlja povezavo. V primerjavi z deﬁnicijo ekstrakcije povezav je to lažje, saj
ni treba prepoznavati tipa povezave. Povezave so mnogokrat predstavljene v obliki
povedka in problem lahko zaradi deﬁnicije predstavimo kot enostavno označevanje zaporedij. Našo zgornjo poved bi tako predstavili v obliki “Janez/O je/POVEZAVA
poročen/POVEZAVA z/POVEZAVA Mojco/O ./O”
..

Odkrivanje koreferenčnosti

Odkrivanje koreferenčnosti (angl. coreference resolution, entity linking []) [, ]
se ukvarja z gručenjem omenitev oziroma z združevanjem omenitev, ki se sklicujejo
na isto entiteto []. Nekateri uporabljajo tudi izraz ekstrakcija entitet (angl. entity
extraction), pri čemer razširijo nalogo in za gručo koreferenčnih omenitev določijo še
njen tip. Od vseh treh glavnih nalog ekstrakcije je odkrivanje koreferenčnosti raziskovano najmanj časa in tudi najslabše rešeno. Eden izmed razlogov za to je tudi, da
diskurz v besedilu ni vedno pravilno določen. Na primer iz dokumenta “Janez si je
ogledoval novega Golfa. On ga je predstavil Marku. On ga je kupil.” ne moremo
razbrati ali je Golfa kupil Marko ali Janez.
Pomembno je ločiti termin odkrivanje koreferenčnosti od odkrivanja anafor (angl.
anaphora resolution). Anafore so tip ponavljanj (grš. anafora = obnova) in so predvsem
znane iz poezije, ko se eden ali več verzov začenja z istimi besedami. Medtem, ko pri
odkrivanju koreferenčnosti stremimo za združevanjem omenitev v gruče, se pri odkrivanju anafor ukvarjamo z odkrivanjem predhodne omenitve z enakim pomenom [].
Na primer v povedih “Janez je brcnil žogo. Ta je odletela daleč stran.” beseda Ta
predstavlja anaforo, ki se navezuje na žogo. Poleg odkrivanja anafor je pri odkrivanju
koreferenčnosti tudi zelo uporabno upoštevati antonomazijo ali zamenjavo imen (angl. apposition). Na primer v stavku “Mojca, Janezova žena, dela v OBI-ju.” Mojco še
dodatno deﬁniramo s terminom Janezova žena, kar lahko zaradi lepšega sklicevanja na
Mojco uporabljamo tudi v nadaljevanju.
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Naloga odkrivanja koreferenčnosti je v grobem razdeljena na (a) identiﬁkacijo omenitev in (b) gručenje omenitev. Omenitve so lahko imenske (npr. Janez), nominalne
(npr. moški s klobukom) ali so predstavljene v obliki zaimkov (npr. on) []. Raziskovalci se identiﬁkaciji omenitev niso zelo posvečali in so jih identiﬁcirali s pravili s
pomočjo razpoznanih samostalnikov v drevesnicah odvisnosti []. Pri gručenju omenitev pa največ pristopov predstavi problem odkrivanja koreferenčnosti kot binarno
klasiﬁkacijo med dvema omenitvama, na podlagi katere se odločijo ali sta omenitvi
koreferenčni ali ne. Poleg tega z različnimi tehnikami ﬁltrirajo podatke, da ni treba pregledovati vseh 𝑛 parov. Kljub temu, da je bilo predstavljenih mnogo različnih tehnik z
uporabo metod strojnega učenja [], predlaganih veliko atributskih funkcij [–],
se nekateri nenadzorovani sistemi ali sistemi, ki temeljijo na pravilih [], na vnaprej
deﬁnirani domeni odrežejo enako dobro. Najbolj znani dogodki, ki so vzpodbudili
večje zanimanje za raziskave na tem področju, so MUC- [], ACE  [] ter
seriji evalvacij CoNLL [] in SemEval [].

.

Ekstrakcija informacij s pomočjo ontologije

V začetku . stoletja je Tim Berners Lee predstavil idejo semantičnega spleta []. To
je splet, v katerem so vsi dokumenti med seboj poleg navadnih hiperpovezav povezani
s pomenskimi povezavami. Torej, da je besedilo označeno na podoben način, kot je to
storjeno pri ekstrakciji informacij. Popolnoma jasno je, da nihče noče pisati besedila
in ga nato še ročno označevati, zato se je ekstrakcija informacij hitro razpoznala kot
avtomatična rešitev [] problema.
Raziskovalci so predlagali kar nekaj platform in sistemov, ki pri ekstrakciji uporabljajo ontologijo in jo sproti dopolnjujejo [, ]. Ontologija s primerki lahko tako
služi kot shema, s katero sistemi ekstrahirajo podatke, kot leksikon znanih primerkov
ali kot množica pravil []. Nekateri (predvsem nenadzorovani) pristopi so bili izdelani
za avtomatsko gradnjo ontologij [, ], vendar so zaradi slabih natančnosti in napak
bolj uporabni kot pomoč pri raziskovanju množice besedil [].

.

Ekstrakcija informacij v slovenskem jeziku

Precej manj ljudi za sporazumevanje uporablja slovenski jezik kot angleškega. Kljub
temu je razvitih nekaj orodij, ki bodo omogočila boljšo ekstrakcijo informacij. Slovenščina je v primerjavi z angleščino precej bolj kompleksna, predvsem za speciﬁčne
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probleme, ki jih moramo rešiti v predprocesiranju. Pravilno moramo modelirati število, spol, sklon, implicitne zaimke ipd. Z enakimi problemi se ukvarjajo tudi ostali
slovanski raziskovalci, pri čemer pa upajo, da bodo glavne tri naloge ekstrakcije informacij lahko bolje rešene, saj so vsi slovanski jeziki v primerjavi z angleškim veliko bolj
izrazni [].
Za slovenščino je bilo razvitih že nekaj uspešnih metod za predprocesiranje besedil,
kot so na primer lematizator [], oblikoslovni označevalnik [] ali skladenjski razčlenjevalnik []. Razvit je bil tudi semantični leksikon sloWNet [], ki je zgrajen podobno kot angleški WordNet []. Pred kratkim je bila izdelana podatkovna množica
z označenimi lastnimi osebnimi in zemljepisnimi imeni []. Nad njo je bil zgrajen tudi
standarden model za prepoznavanje imenskih entitet, ki je dosegel primerljive rezultate
z angleškim jezikom []. Največ novih raziskav na področju ekstrakcije informacij za
slovenski jezik se na dve leti predstavi na Konferenci za jezikovne tehnologije [].

.

Pristopi za ekstrakcijo informacij

Za namene ekstrakcije informacij ali reševanje speciﬁčnih problemov ekstrakcije je bilo uporabljenih mnogo pristopov [, , ], ki jih v osnovi delimo na pristope z
uporabo vzorcev in pristope z uporabo metod strojnega učenja (slika .).
Pristopi za
ekstrakcijo informacij

Uporaba vzorcev

Definiranje
pravil

Iskalno-razširitvene
metode

Regularni izraz,
leksikon, …

Širjenje semena

Uporaba metod
strojnega učenja

Verjetnostne
metode

Induktivne
metode

Naivni Bayes, SVM,
HMM-ji, CRF-ji, …

Strukturno,
lingvistično, …

Sistemi za ekstrakcijo informacij, ki uporabljajo pristop z uporabo vzorcev zahtevajo
ročno delo domenskih ekspertov, ki deﬁnirajo pravila ali regularne izraze za ekstrakcijo. Takšni pristopi so zaradi deﬁnicije natančnih pravil enostavni za interpretacijo

Slika .
Razdelitev pristopov za
ekstrakcijo informacij glede
na tip uporabljenih metod.
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in razvoj. Z namenom razbremenitve ročnega dela lahko s poenostavljenimi polavtomatskimi pristopi najprej iz izbranih besedil ročno izberemo množico znanih entitet
(tj. seme) in nato avtomatsko pregledamo, kako se v besedilu pojavljajo, da izgradimo
pravila za nadaljnje ekstrakcije.
Pristopi z uporabo metod strojnega učenja nasprotno od ročne deﬁnicije pravil zahtevajo pripravo besedil, ki vsebujejo označene dele z entitetami. Nato nad temi besedili
avtomatsko izdelamo model ekstrakcije in ga uporabljamo za ekstrakcijo novih informacij. Takšni sistemi so bolj primerni, ko moramo razpoznavati entitete in povezave
iz splošnih dokumentov, kjer ne moremo enostavno ročno deﬁnirati pravil.
V tej disertaciji vsakega od treh problemov ekstrakcije informacij predstavimo kot
problem označevanja zaporedij in ustrezno uporabimo algoritem linearno-verižnih pogojnih naključnih polj (angl. linear-chain conditional random ﬁelds – linear-chain
CRFs). Na sliki . [, ] prikazujemo izbran algoritem v primerjavi z ostalimi znanimi algoritmi v strojnem učenju. Njegova ključna lastnost je, da napoveduje oznake
za celotno podano zaporedje simbolov (npr. besed), lahko sprejme in upošteva ogromen nabor značilk ter je v primerjavi s splošnejšimi modeli bolj enostaven in hiter za
učenje ter napovedovanje.

SPLOŠEN
GRAF

ZAPOREDJE

Naivni Bayes

HMM

Generativni usmerjen model

POGOJNOST

POGOJNOST

POGOJNOST

Slika .
SPLOŠEN
GRAF

ZAPOREDJE

Podobnost med modeli
strojnega učenja: naivni
Bayes, logistična regresija,
HMM, linearno-verižni
CRF, generativni usmerjen
model in splošni CRF.

Logistična regresija

..

Linearno-verižni CRF

Splošni CRF

Pogojna naključna polja

Pri mnogih problemih procesiranja zvoka, govora ali besedil želimo iz vhodnih signalov
ekstrahirati semantično predstavitev vhodnih signalov. Natančna predstavitev vhodnih
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in izhodnih podatkov je odvisna od izbranega problema, kjer vrstni red signalov v
zaporedju močno vpliva na izhodne podatke. Na primer, v besedilu lahko beseda klop
predstavlja več pomenov in je odvisna od konteksta oziroma zaporedja ostalih besed
pred njo in za njo. Če začnemo poved z zaporedjem besed “Na kožo se mi je prisesal
klop”. ali “Sedel sem na klop”., lahko glede na uvodno zaporedje besed sklepamo
o vlogi nadaljnjih besed. Primeri vlog, ki jih želimo napovedovati glede na znano
zaporedje, so torej oblikoslovne značilnosti (npr. spol, sklon ali skladenjski tip) ali
semantični pomen (npr. oseba, žival ali stvar).
Verjetnostno modeliranje zaporedij s pogojnimi naključnimi polji (angl. conditional
random ﬁelds – CRF) [] je bilo prvič uporabljeno pri napovedovanju oblikoslovnih
oznak, pri čemer so raziskovalci izboljšali dosedanje rezultate, pridobljene s pomočjo
prikritih markovskih modelov (angl. hidden Markov models – HMM) in modelov
največje entropije (angl. maximum entropy models – MEMM) []. Zatem so jih
uspešno uporabili tudi na drugih področjih procesiranja jezika, kot je razpoznavanje
entitet [, ], razčlenjevanje [, ], procesiranje v različnih jezikih [–] ter
predlagali nove strukture in načine učenja ter napovedovanja z njimi [–]. V
primerjavi z ostalimi pristopi, so CRF-ji primernejši zaradi sledečih lastnosti []:
Omogočajo izgradnjo skupnega modela za označevanje kompleksnih zaporedij,
kjer so ciljni členi med seboj odvisni. Na primer, pri izgradnji drevesnice odvisnosti je izračun posameznih komponent drevesa medsebojno odvisen, zato
skupen model vrača boljše rezultate v primerjavi z uporabo več neodvisnih modelov.
Omogočajo uporabo poljubnih značilk, pri čemer ni treba paziti na medsebojne odvisnosti. Poleg tega učinkovito delujejo z več milijoni podanih značilk,
kar omogoča veliko prilagodljivost modela. Zaradi tako velike množice značilk
lahko pride do prevelike prilagoditve modela učni podatkovni množici (angl.
overﬁtting). To se rešuje z uporabo Gauss-ove (ali katere druge) porazdelitve
vrednosti uteži pred učenjem ali omejitve števila korakov pri učenju modela, kar
zmanjša verjetnost, da postanejo nekatere značilke preveč pomembne.
So verjetnostni modeli, ki izračunavajo verjetnostne porazdelitve nad zaporedji
oznak. Torej lahko za vsak označeno zaporedje vrnejo verjetnost pravilnosti za
celotno zaporedje.
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Uvrščajo se med diskriminativne modele, to je, napovedujejo oznake glede na
vhodno zaporedje členov. Hkrati z atributskimi funkcijami omogočajo zajem
poljubnih lastnosti v podatkovni množici, ki bi jih bilo zelo zahtevno zajeti v
podobnih modelih (npr. HMM).
Operacije za izračun zaporedij oznak učinkovito maksimizirajo porazdelitev zaporedij oznak. Pri tem se uporablja dinamično programiranje s polinomsko časovno zahtevnostjo glede na dolžino zaporedja. Podoben postopek kot za označevanje se uporablja tudi pri učenju modelov.
CRF-ji so se razvili iz predhodno obstoječih HMM-jev in MEMM-jev. Rabiner je
predstavil prikrite Markovske modele s primerom košar in žogic []: Naj se v 𝑛 košarah nahaja nekaj žogic različnih barv, pri čemer se porazdelitve barv žogic po košarah
razlikujejo. Na vsakem koraku izberemo žogico iz določene košare, preverimo njeno
barvo in jo vrnemo v košaro. Nato z neko verjetnostjo izberemo naslednjo košaro in
postopek ponavljamo. Med izvajanjem opazovalec vidi žogice – opazovane (angl. observable) simbole, medtem ko mu ni znano iz katere košare – prikritega (angl. hidden)
stanja, je bila določena žogica izbrana (slika .). Končen rezultat izvajanja algoritma
je torej zaporedje prikritih stanj.
V pričujoči disertaciji bomo z 𝑦 = [𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦𝑛 ] označili zaporedje prikritih stanj
(tj. zaporedje oznak, ki jih želimo napovedati) in z 𝑥 = [𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥𝑛 ] zaporedje opazovanih oznak (npr. zaporedje besed). HMM-ji modelirajo skupno verjetnost med
prikritimi (𝑦𝑖 ) in opazovanimi (𝑥𝑖 ) oznakami, ki je predstavljena kot produkt verjetnosti prehodov med stanji – 𝑃(𝑦𝑖 |𝑦𝑖− ) in verjetnosti opazovanih oznak pri izbranem
skritem stanju – 𝑃(𝑥𝑖 |𝑦𝑖 ). Grafovska predstavitev modela HMM je predstavljena na
sliki . (a).
𝑛

𝑃(𝑦, 𝑥) =  𝑃(𝑦𝑖 |𝑦𝑖− )𝑃(𝑥𝑖 |𝑦𝑖 )

(.)

𝑖=

Pri modelu HMM predpostavimo, da so porazdelitve opazovanih vrednosti znane
vnaprej – ko preverimo barvo izbrane žogice iz košare, jo vrnemo nazaj – zatorej je
model HMM generativen. Z uporabo enačbe . na primeru žogic lahko iz slike .
računamo verjetnostno porazdelitev za podana skupna zaporedja 𝑦 in 𝑥. Na primer
𝑃(, •••••••••) = ,  ⋅ − .
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Pri problemu označevanj želimo najti prikrito zaporedje 𝑦 glede na znano zaporedje
𝑥, ki maksimizira pogojno verjetnost 𝑃(𝑦|𝑥) = 𝑃(𝑦, 𝑥)/𝑃(𝑥). McCallum in sod.so
glede na to dekompozicijo skupne verjetnosti opazili, da želimo napovedati posteriorno
verjetnost prikrite oznake glede na prejšnjo prikrito oznako in trenutno opazovano
vrednost []. Kot rezultat so predlagali model največje entropije – MEMM, ki je
predstavljen z enačbo . in grafovsko predstavitvijo na sliki . (b). V primerjavi s
HMM-ji so prikrita stanja odvisna od opazovanih vrednosti (spremenjene smeri puščic)
in opazovane vrednosti so vnaprej znane - ﬁksirane (označene črno).
𝑛

𝑃(𝑦, 𝑥) =  𝑃(𝑦𝑖 |𝑦𝑖− , 𝑥𝑖 )

(.)

𝑖=

V primerjavi z MEMM, model HMM predvideva, da so opazovane vrednosti neodvisno in enakomerno razporejene, kar ne drži v vseh primerih. Na primer, da želimo
odkriti vzorec obnašanja, da jemljemo kroglice iz iste košare, dokler ne izberemo rdeče
kroglice. Naslednjo kroglice potem izberemo iz ene od poljubno izbranih sosednih
košar. V tem primeru, bo naučen model MEMM izračunal verjetnost 𝑃(, ••) = ,
medtem ko bi model HMM izračunal verjetnost 𝑃(, ••) = , , kar je manj
pravilno.
Glede na prejšnjo oznako in trenutno opazovano vrednost je težko izračunati napoved oznake. Zaradi tega so McCallum in sod.predlagali eksponentni model, ki uporablja utežene atributske funkcije []. Model je predstavljen v enačbi (.), kjer 𝑚
𝑚

′

predstavlja število atributskih funkcij in (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖− ) = ∑𝑦′  ∑𝑗= 𝜆𝑗 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖− , 𝑦𝑖 )
𝑖

normalizacijsko konstanto vseh možnih kombinacij, ki zagotavlja, da je vsota vseh verjetnosti enaka ena.
𝑚

𝑃(𝑦𝑖 |𝑦𝑖− , 𝑥𝑖 ) =

 ∑𝑗= 𝜆𝑗 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖− , 𝑦𝑖 )
(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖− )

(.)

Atributske funkcije so lahko zelo enostavne, kot na primer indikatorji prehodov med
stanji, ali zelo kompleksne, ki lahko upoštevajo raznovrstne značilnosti opazovanih vrednosti ali uporabljajo dodatno znanje. Načrtovalec sistema za ekstrakcijo informacij
mora poznati domeno in problem ekstrakcije, da lahko predlaga ustrezne atributske
funkcije, saj morajo le-te odražati znanje izbranega problema. V času učenja modela nato učni algoritem poskrbi, da glede na učno podatkovno množico posameznim
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atributskim funkcijam priredi ustrezno utež pomembnosti 𝜆𝑗 .
Na primer, za zgornji primer žogic in košar lahko za modeliranje verjetnosti 𝑃(𝑦𝑖 =
|𝑦𝑖− =  ∧ 𝑥𝑖 = •) deﬁniramo ustrezno atributsko funkcijo (enačba (.)). Podobno
lahko deﬁniramo atributske funkcije za verjetnosti 𝑃(𝑦𝑖 = |𝑦𝑖− =  ∧ 𝑥𝑖 = •),
𝑃(𝑦𝑖 = |𝑦𝑖− =  ∧ 𝑥𝑖 = •) ipd. Sedaj lahko učni algoritem izračuna uteži za izbrane
atributske funkcije 𝜆 = 𝑙𝑜𝑔(.), 𝜆 = 𝑙𝑜𝑔(.), 𝜆 = 𝑙𝑜𝑔(.), …, ki so zapisane
v tabeli ..
⎧
⎪
⎨ ,
𝑓 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖− ) = ⎪
⎩ ,

if 𝑥𝑖 = •, 𝑦𝑖 = , 𝑦𝑖− = 
sicer.

(.)

Tabela .
Verjetnostne porazdelitve modela največje entropije za problem žogic in košar iz slike . in izbranih atributskih funkcij, ki
modelirajo verjetnosti 𝑃(𝑦𝑖 |𝑦𝑖− ∧ 𝑥𝑖 ).

𝑦𝑖−
∅
∅
∅










𝑥𝑖

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

𝑃(𝑦𝑖 = |𝑦𝑖− , 𝑥𝑖 )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

𝑃(𝑦𝑖 = |𝑦𝑖− , 𝑥𝑖 )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

𝑃(𝑦𝑖 = |𝑦𝑖− , 𝑥𝑖 )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pri učenju modelov MEMM lahko zaradi predstavitve verjetnosti 𝑃(𝑦|𝑥) s produktom posameznih verjetnosti 𝑃(𝑦𝑖 |𝑦𝑖− , 𝑥𝑖 ) prihaja do problema pristranosti oznak [].
To pomeni, da če obstaja zelo malo stanj 𝑦𝑖 , ki lahko sledijo stanju 𝑦𝑖− , potem vloga
opazovane vrednosti 𝑥𝑖 ne more bistveno vplivati na rezultat. V ekstremnem primeru,
ko lahko samo eno stanje 𝑦𝑖 = 𝑎 sledi stanju 𝑦𝑖− = 𝑏, je 𝑃(𝑦𝑖 = 𝑎|𝑦𝑖− = 𝑏, 𝑥𝑖 ) = ∀𝑥𝑖
in posledično 𝑃(𝑦𝑖 ≠ 𝑎|𝑦𝑖− = 𝑏, 𝑥𝑖 ) = , kar pomeni, da 𝑥𝑖 sploh nima vpliva na
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rezultat. Problem se pojavi zaradi tega, ker je vsako stanje posebej normalizirano, kar
model pogojnih naključnih polj reši z globalno normalizacijo preko celotnega zaporedja. Pogojna naključna polja – CRF-je – so prvi predlagali Laﬀerty in sod.[] in so
deﬁnirana z enačbo . (linearno-verižni) ter predstavljena na sliki . (c). Vrednosti
𝑚 in 𝑚 predstavljata število atributskih funkcij in 𝑍(𝑥) normalizacijsko konstanto,
ki poskrbi, da model predstavlja pravilno verjetnostno porazdelitev. Model je hkrati
tudi neusmerjen, saj so povezave med vozlišči deﬁnirane s tipom atributskih funkcij in
ne z odvisnostmi med vozlišči.
⎞⎞
⎛
⎞
⎛
⎛
⎟⎟⎟⎟
⎜⎜ 𝑚
⎟⎟
⎜⎜ 𝑚
 𝑛 ⎜⎜⎜⎜
⎟⎟
⎜⎜
⎟⎟
⎜⎜
 ⎜⎜ ⎜⎜ 𝜆𝑗 𝑓𝑗 (𝑦𝑖 , 𝑥𝑖 )⎟⎟  ⎜⎜ 𝜆𝑗 𝑓𝑗 (𝑦𝑖 , 𝑦𝑖− , 𝑥𝑖 )⎟⎟⎟⎟⎟⎟
𝑃(𝑦|𝑥) =
⎠⎠
⎝ 𝑗=
⎠
⎝ 𝑗=
𝑍(𝑥) 𝑖= ⎝

(.)

Predstavljen model CRF (slika . (c)) je po strukturi enak modelu HMM (slika .
(a)). Glede na deﬁnirane tipe atributskih funkcij je lahko grafovska predstavitev modela
CRF poljubna (slika . (b)). Pri drevesnih predstavitvah modelov lahko izvedemo
učenje in napovedovanje z enostavnimi postopki naprej-nazaj in vsota-produkt ali z
algoritmi izmenjave oznak [, ]. Pri splošnejših nedrevesnih strukturah sicer
lahko modeliramo poljubne odvisnosti, vendar se računska kompleksnost učenja in
napovedovanja močno poveča ter zahteva uporabo aproksimacijskih algoritmov [,
–]. Zaradi tega v nadaljevanju pričujočega dela predstavimo načine, kako lahko
učinkovito rešujemo probleme ekstrakcije informacij le z uporabo linearno-verižnih
modelov CRF.

...

Slika .
Grafovska predstavitev (a)
linearno-verižnih in (b)
splošnih modelov pogojnih
naključnih polj.

x1

x2

x3
(a)

...

xn

x1

x2

x3
(b)

xn



Odkrivanje koreferenčnosti





 Odkrivanje koreferenčnosti

.

S. Žitnik

O koreferenčnosti

Odkrivanje koreferenčnosti želi identiﬁcirati vse dele besedila (tj. omenitve), ki naslavljajo isto entiteto. Poleg prepoznavanja imenskih entitet in ekstrakcije povezav predstavlja eno izmed glavnih nalog ekstrakcije informacij.
V tem poglavju predstavimo sistem za odkrivanje koreferenčnosti – SkipCor, ki pretvori osnovno nalogo v problem označevanja zaporedij. V primerjavi z obstoječimi
nadzorovanimi ali nenadzorovanimi pristopi je SkipCor edini, ki uporablja le modele
prvega reda in s tem omogoči hitro učenje, napovedovanje, visoko skalabilnost in možnost paralelizacije. Da omogočimo odkrivanje koreferenčnosti z izbranimi linearnoverižnimi modeli CRF, predlagamo transformacije osnovnega zaporedja omenitev v
zaporedja z 𝑛 izpuščenimi omenitvami, ki vsebujejo vsako (𝑛 + )-to omenitev. SkipCor primerjamo z njegovima osnovnima izvedenkama, ki delujeta le nad osnovnim
zaporedjem (tj. SkipCorZero) in nad pari omenitev (tj. SkipCorPair) ter z ostalimi predlaganimi sistemi. Evalvacijo izvedemo na sedmih podatkovnih množicah, kjer pokažemo, da predlagan pristop doseže boljše ali primerljive rezultate z ostalimi znanimi
sistemi. Poleg tega raziščemo tudi pričakovan upad natančnosti, če modele naučimo
nad enim tipom podatkovne množice in jo testiramo na drugem, kar je primerljivo z
obnašanjem sistema na realnih problemih.
..

Umestitev v sorodno delo

Večina tehnik za odkrivanje koreferenčnosti predstavi problem kot binarno klasiﬁkacijo, kar omogoča uporabo že znanih modelov strojnega učenja [, ]. Pri tem
načinu algoritem za vsak par omenitev preveri, če sta koreferenčni (tj. se sklicujeta na
isto entiteto). Nasprotno, nenadzorovane tehnike za odkrivanje koreferenčnosti temeljijo na upoštevanju zaporedij omenitev [, ] in so zaradi tega težje za vzdrževanje
in slabše prilagodljive za sorodne probleme ali nove domene.
Eden izmed začetnih pristopov za odkrivanje koreferenčnosti s pomočjo metod nadzorovanega učenja je temeljil na odločitvenih drevesih in dvanajstih lokalnih atributskih funkcijah []. S tem je hkrati izboljšal rezultate prejšnjih metod, ki so temeljile le na ročno deﬁniranih pravilih. Čeprav je bil pristop zelo enostaven, raziskovalci niso mogli izboljšati rezultatov le z uporabo bolj naprednih klasiﬁkatorjev, kot so
SVM [], modeli največje entropije [] ali markovska omrežja [], ki so jih
predlagali kasneje. Zaradi tega so nekateri pokazali, da je jedro uspeha v deﬁniciji ino-

Ekstrakcija podatkov

vativnih, lingvistično bogatih in globalnih atributskih funkcijah [, ]. Bengtson
in Roth [] sta jih celo sistematično razdelila v kategorije in demonstrirala njihovo
pomembnost, s čimer sta pokazala, da je z uporabo primerno zasnovanih atributskih
funkcij možno značilno izboljšati odkrivanje koreferenčnosti. Vsi predlagani sistemi
so si med seboj zelo podobni, zato je bila zasnovana tudi platforma Reconcile [], ki
omogoča enotno predstavitev podatkov in evalvacijo novih pristopov.
Nenadzorovani pristopi ne potrebujejo učnih podatkov, vendar kljub temu dosegajo
odlične rezultate. Haghighi in Klein [] sta predlagala modularen in nenadzorovan
sistem z bogatimi značilkami. Sistem je sestavljen is treh delov, kjer prvi identiﬁcira
sintaktične poti med omenitvami, nato oceni semantično ujemanje med njimi in izbere referenčne omenitve, ki služijo kot seme za nadaljnje razvrščanje omenitev. Lee
in sod. [] so izboljšali Raghunathan-ov sistem [], ki temelji na večkratnih procesiranjih podatkovne množice. Predlagali so trinajst zaporednih procesiranj, ki so jih
razvrstili padajoče po njihovi natančnosti. Vsako procesiranje nad podatkovno množico uporabi nekaj ročno deﬁniranih pravil, ki temeljijo na sintaktičnih drevesnicah
odvisnosti, imenskih entitetah, različnih hevristikah in lastnostih podatkovne množice. V primerjavi z odkrivanjem koreferenčnosti le med pari omenitev je bilo predlaganih tudi nekaj nenadzorovanih sistemov, ki odkrivajo koreferenčnost nad njihovimi
seznami [–].
Na področju faktorskih grafov so McCallum in sod. [] predlagali tri modele CRF
za odkrivanje koreferenčnosti. Prvi je splošen model, zato je učenje in napovedovanje
z njim kompleksno ter počasno. Drugi model deluje med pari omenitev in tretji model predstavi pare omenitev kot opazovana stanja v modelu. Wellner in sod. []
so uporabili McCallum-ov prvi model in namesto odkrivanja koreferenčnosti združevali citate, kar je podoben problem. Najbolj podobno našemu pristopu je uporaba
posebne vrste linearno-verižnih modelov CRF z dodanimi faktorji na nezaporednimi
stanji (angl. skip-chain CRF) [], vendar je njihovo učenje in napovedovanje še vedno
počasnejše v primerjavi z osnovnim modelom. Culotta in sod. [] so predlagali uporabo grafovskih modelov prvega reda za odkrivanje koreferenčnosti na podmnožicah
omenitev v stilu hierarhičnega razvrščanja, torej njihov sistem deluje nad potencialnimi entitetami (tj. množicami omenitev) in ne ločeno nad omenitvami. Nazadnje so
Sundar in sod. [] predlagali sistem za odkrivanje koreferenc, kjer uporabijo dva tipa
modelov CRF. Najprej s splošnim modelom CRF identiﬁcirajo omenitve s pomočjo
drevesnice odvisnosti in nato uporabijo linearno-verižne modele CRF za odkrivanje
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koreferenčnosti. Čeprav uporabijo le linearne modele, kot vhod jemljejo le pare omenitev in ne celega zaporedja omenitev, kot predlagamo v okviru te disertacije.
V tabeli . prikazujemo klasiﬁkacijo pristopov za odkrivanje koreferenčnosti, ki so
bili predlagani v literaturi. Predlagane sisteme delimo po tipu vhoda v algoritem in
po tipu učenja modela. Glede na izbrano klasiﬁkacijo je naš predlog sistema SkipCor drugačen od predhodno predlaganih. Nenadzorovani sistemi so bili razviti za
razpoznavanje koreferenčnosti nad pari omenitev in prav tako nad njihovimi zaporedji. Nasprotno so nadzorovani pristopi večinoma razločevali le pare omenitev. Sistem
[] je podoben našemu osnovnemu pristopu SkipCorPair, ki kot vhod prejme le dve
omenitvi in se odloči o njuni koreferenčnosti. Prav tako nekaj primernih modelov nad
zaporedji omenitev predstavita McCallum in Wellner [], vendar v okviru evalvacije
uporabita le pristop, ki deluje na parih omenitev.
Tabela .
Klasiﬁkacija pristopov za odkrivanje koreferenčnosti. Glede na dimenziji vhoda v sistem in tip učenja modela, predlagan sistem
SkipCor predstavlja novost.

ZAPOREDJE OMENITEV
PARI OMENITEV

.

NENADZOROVANO
[–]
[, , ] ipd.

NADZOROVANO
SkipCor
[–, , , –, ]

Metoda za odkrivanje koreferenčnosti

V tem razdelku predstavimo algoritem SkipCor za odkrivanje koreferenčnosti. Najprej
deﬁniramo predstavitev podatkov, ki je primerna za uporabo linearno-verižnih modelov CRF. Nato na primeru besedila ugotovimo pomankljivosti v osnovni predstavitvi
podatkov in jo nadgradimo z dodatnimi zaporedji izpuščenih omenitev. Potrebo po
dodatnih zaporedjih utemeljimo s pregledom razdalj med zaporednimi koreferenčnimi omenitvami in nazadnje podrobno razložimo implementacijo predlaganega sistema [] ter podamo njegovo časovno kompleksnost.
..

Predstavitev podatkov

Pri odkrivanju koreferenčnosti je pomembno, da ugotovimo, katere omenitve se sklicujejo na isto entiteto, torej sklepamo, da morajo med takšnimi omenitvami veljati
nekakšne zakonitosti.

Ekstrakcija podatkov

Zaradi uporabe linearno-verižnih modelov CRF smo omejeni le na predstavitev podatkov v obliki zaporedij (slika . (c)). Izbrani modeli poskušajo glede na verjetnostno
porazdelitev čimbolj pravilno napovedati verjetnost celotnega zaporedja 𝑃(𝑦|𝑥, 𝜆), kjer
je 𝑦 želeno zaporedje glede na vhodno podano zaporedje 𝑥 in predhodno naučene uteži
atributskih funkcij 𝜆. Za odkrivanje koreferenčnosti z zaporedjem 𝑥 predstavimo zaporedje vseh omenitev v dokumentu in z zaporedjem 𝑦 deﬁniramo ali je omenitev 𝑥𝑖
koreferenčna z omenitvijo 𝑥𝑖− . Ciljne oznake 𝑦𝑖 ∈ {𝐶, 𝑂} deﬁniramo tako, da oznaka
𝐶 določa koreferenčnost s predhodno omenitvijo in oznaka 𝑂 določa nasprotno.
Atributske funkcije
Izbira ustreznih in informativnih značilk zelo vpliva na uspešnost učnih algoritmov v
strojnem učenju. Atributske funkcije na področju procesiranja naravnih besedil navadno deﬁniramo kot predloge in nato končne atributske funkcije (enačba (.)) pridobimo s prehodom čez podatkovno množico. V literaturi je bilo predlaganih kar
nekaj atributskih funkcij [, , , –], ki jih razdelimo v sledeče kategorije
in predlagamo dodatne:
Predprocesiranje. Atributske funkcije uporabljajo oznake iz predprocesiranja, kot so leme, oblikoslovne oznake ali odvisnostna drevesa. Končne funkcije so porazdelitev ciljnih oznak, ali se oblikoslovne oznake ujemajo na razdalji do dveh omenitev,
porazdelitev oblikoslovnih oznak, ujemanje tipa omenitve, ali je omenitev samostalniški zaimek, ali je omenitev zaimek, razdalja med omenitvama v drevesu odvisnosti, oznake na poti do korena v drevesu odvisnosti, oznake na poti med omenitvama v
drevesu odvisnosti, globina omenitve v drevesu odvisnosti in ujemanje starševe oznake v drevesu odvisnosti.
Lokacija. Včasih je pommebno vedeti, kje se posamezna omenitev nahaja glede na
dokument, poved ali ostale omenitve. Naš pristop razdaljo med omenitvami
že implicitno upošteva zaradi predstavitve podatkov. Ostale atributske funkcije,
ki jih uporabljamo, so razdalja stavkov/besed med omenitvama, je prva / zadnja
omenitev in sta omenitvi v isti povedi.
Oblika omenitve. Omenitve so predstavljene kot posamezne besede ali fraze. Glede
na podobne lastnosti pojavne oblike lahko sklepamo o njihovi koreferenčnosti,
zato uporabljamo atributske funkcije ali se omenitev začne z veliko začetnico, ali
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se zaporedni omenitvi začneta z veliko začetnico, ali se predpona / pripona / celoten
niz / podniz leve/desne omenitve na razdalji do pet ujemajo, ali se celoten niz/glava
omenitev ujemata, Hearst-ova pravila ujemanja [], ali je omenitev v dobesednem
navedku, ali omenitev vsebuje glavo/celoten niz druge in razlika v dolžini nizov obeh
omenitev.
Semantični pomen. Kategorija združuje atributske funkcije, ki zajemajo povezave med
omenitvami z uporabo semantičnih podatkovnih virov, kot je WordNet [],
specializirani leksikoni, semantični seznami in ontologije. Atributske funkcije
so ali se oznake imenskih entitet omenitev ujemajo, ali omenitve določajo isti spol/število [], ali sta si omenitvi apozitivni, ali je omenitev okrajšava za drugo
(hevristično), podobnost nizov omenitev, tip povezave v WordNet-u – nadpomenka
/ sopomenka / podpomenka, ali sta omenitvi v isti WordNet-ovi semantični množici, ali obe omenitvi naslavljata živo bitje ali ne [], ali obe omenitvi govorita
(upoštevanje konteksta).
Kratek opis vsake od atributskih funkcij predstavimo v tabelah . in .. Njihova
natančna implementacija je dostopna v javnem repozitoriju programske kode [] (v
razredu FeatureFunctionPackages).
..

Zaporedja izpuščenih omenitev

Za odkrivanje koreferenčnosti predlagamo uporabo le izključno linearno-verižnih modelov CRF. Zaradi njihovega načina delovanja lahko odkrivajo le koreferenčnost med
trenutno omenitvijo in prejšnjo omenitvijo. Precej zaporednih koreferenčnih omenitev se pojavlja na daljših razdaljah, kjer je lahko med njimi ena ali več ostalih omenitev.
Zaradi tega v tem razdelku utemeljimo uporabnost našega predloga transformacije zaporedij.
Na sliki . prikazujemo porazdelitev razdalj med dvema zaporednima koreferenčnima omenitvama na podatkovni množici SemEval. Čeprav prikazujemo podatke
le za eno množico, so reprezentativni in enakovredni rezultatom na ostalih množicah.
Glede na porazdelitev ugotovimo, da je približno  neposredno zaporednih omenitev koreferenčnih, medtem ko je največ zaporednih koreferenčnih parov omenitev
(tj. ,) na razdalji ena – tj. se med njima nahaja neka druga omenitev. V primeru,
da bi odkrili vse koreferenčnosti do razdalje , bi lahko identiﬁcirali  vseh parov.



Ekstrakcija podatkov

Tabela .
Opis atributskih funkcij - tabela /. Vse funkcije so uporabljene v vseh modelih CRF v obeh faktorjih. Natančen opis
(npr. katere vrednosti ali dodatne oznake omenitev so uporabljene) in implementacija je dostopna v javnem repozitoriju programske kode [] (v razredu FeatureFunctionPackages).

Naziv
Porazdelitev ciljnih oznak
Velika začetnica
Dvojna velika začetnica
Predpona
Pripona
Zaporedna vrednost
Vrednost
Ujemanje spola
Spol
Apozitiv
Drugo ime
Je predpona
Je pripona
Vrednost podobnosti
Je zaimek
Ista poved
Hearst-ova pravila

Opis
Verjetnost ciljne oznake.
Ali se omenitev začne z veliko začetnico.
Ali se obe zaporedni omenitvi začneta z veliko začetnico
Predpona dolžine  ali  za omenitve na razdalji
od - do  glede na trenutno omenitev.
Pripona dolžine  ali  za omenitve na razdalji od
- do  glede na trenutno omenitev.
Vrednosti dveh zaporednih omenitev na razdalji
- do  glede na trenutno omenitev.
Ali se predhodna omenitev ujema s trenutno.
Ujemanje v spolu s predhodno omenitvijo.
Vrednost spola trenutne omenitve.
Ali je omenitev apozitiv druge.
Ali predhodna omenitev pomeni isto kot trenutna, je krajšava.
Ali je omenitev predpona druge.
Ali je omenitev pripona druge.
Podobnost omenitev glede na metriko Jaro Winkler [].
Ali je omenitev zaimek.
Ali se omenitvi nahajata v isti povedi.
Ali med omenitvami veljajo speciﬁčna pravila [].

Podobno bi do razdalje  lahko odkrili  vseh parov omenitev. Z uporabo daljših ali vseh možnih razdalj pričakujemo, da bi se uspešnost odkrivanja koreferenčnosti
zmanjšala, zato za izbiro največje vrednosti izberemo optimalno razdaljo (slika .).
Glede na pregled besedil za vsak dokument ustvarimo zaporedje z nič izpuščenimi
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Tabela .
Opis atributskih funkcij - tabela /. Vse funkcije so uporabljene v vseh modelih CRF v obeh faktorjih. Natančen opis
(npr. katere vrednosti ali dodatne oznake omenitev so uporabljene) in implementacija je dostopna v javnem repozitoriju programske kode [] (v razredu FeatureFunctionPackages).

Naziv
Razdalja povedi
Ja v dobesednem navedku
Delno ujemanje
Začetek
Konec
Število
Tip
Oziralni zaimek
WordNet
Skupina WordNet
Imenska entiteta
Dolžina
Kazalni zaimek
Oblikoslovna oznaka
Pot odvisnosti
Globina odvisnosti
Starševska odvisnost
Povezava
Govorec

Opis
Število povedi med omenitvama.
Ali je omenitev med enojnimi / dvojnimi narekovaji.
Ali je omenitev podniz druge.
Ali je omenitev predpona druge.
Ali je omenitev pripona druge.
Ali se omenitvi ujemata v številu (ednina, množina).
Tip omenitve (npr. ime, zaimek, nominalna vrednost).
Hevristična odločitev, če sta omenitvi povezani z
oziralnim zaimkom.
Semantična povezava med omenitvama (nadpomenka, podpomenka, sopomenka) [].
Ali sta omenitvi v isti semantični skupini.
Tip imenske entitete omenitve.
Razlika v številu znakov omenitev.
Ali je omenitev eden izmed kazalnih zaimkov.
Zaporedni oblikoslovni oznaki na razdalji - do 
glede na trenutno oznako.
Oznake v drevesu odvisnosti na poti med omenitvama.
Globina omenitve v drevesu odvisnosti.
Oznaka starša v drevesu odvisnosti.
Ali obstaja znana povezava med zaporednima
omenitvama.
Kdo izgovarja besedilo (za transkripte pogovorov).
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Porazdelitev razdalj med
zaporednimi koreferenčnimi omenitvami na
podatkovni množici SemEval []. Razdalja 𝑥
med dvema zaporednima
omenitvama pomeni, da
med njima obstaja 𝑥 ostalih
omenitev.
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Razdalja med dvema zaporednima koreferenčnima omenitvama

omenitvami iz celotnega dokumenta. Nato iz tega za vsako razdaljo 𝑠 tvorimo nova
zaporedja z 𝑠 izpuščenimi omenitvami. Zaporedje z 𝑠 izpuščenimi omenitvami vsebuje
vsako (𝑠 + )-to omenitev iz dokumenta in za vsako razdaljo 𝑠 naučimo ločen linearnoverižni model CRF.
..

Primer odkrivanja koreferenčnosti

V tem razdelku na vzorčnem primeru dokumenta “Janez je poroen z Mojco. On
je mehanik v OBI-ju in ona prav tako dela tam. To je trgovina mojstrovalcev.”
predstavimo predlagan postopek odkrivanja koreferenčnosti.
Naj zaporedje 𝑥 = [𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , ..., 𝑥𝑛 ] označuje zaporedje vseh omenitev v dokumentu, ki so urejene glede na njihovo pojavitev. Torej za izbrani dokument pridobimo
sledeče zaporedje 𝑥:
𝑥 = [Janez, Mojco, On, OBI-ju, ona, tam, To, trgovina mojstrovalcev].
Omenitve so v splošnem samostalniške besede, torej bi lahko v fazi predprocesiranja
kot omenitev razpoznali tudi besedo mehanik, ki pa je zaradi lažjega prikaza delovanja
predlaganega postopka nismo upoštevali kot omenitev. Glede na vhodni dokument
želimo torej identiﬁcirati sklice na isto entiteto oziroma pravilno združiti omenitve v
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gruče 𝑥Janez , 𝑥Mojca  𝑥OBI :
𝑥Janez

=

{Janez, On},

𝑥Mojca

=

{Mojco, ona},

𝑥OBI

=

{OBI-ju, tam, To, trgovina mojstrovalcev}.

V nekaterih primerih se lahko zgodi, da se ena omenitev prekriva z drugo omenitvijo. Tedaj jih obravnavamo kot ločeni omenitvi in jih v zaporedju omenitev uredimo
leksikografsko glede na prvo besedo omenitve.
Slika .
Zaporedje z nič izpuščenimi omenitvami. Osnovno
zaporedje omenitev, ki
vsebuje vse omenitve iz
vhodnega dokumenta Janez
je poroen z Mojco. On je
mehanik v OBI-ju in ona
prav tako dela tam. To je
trgovina mojstrovalcev.. Če
je omenitev koreferenčna
s predhodno omenitvijo,
je označena s črko 𝐶 in
nasprotno z 𝑂.

O

O

Janez Mojco

O

O

O

On OBI-ju ona

O

C

C

tam

To

trgovina
mojstrovalcev

Pred začetkom se najprej odločimo, da bomo uporabili zaporedja z nič, eno in dvema
izpuščenima omenitvama, kar je tudi obvezen parameter sistema. Na sliki . prikazujemo osnovno zaporedje 𝑥, nad katerim lahko uporabimo katerikoli model prvega
reda. To zaporedje imenujemo “zaporedje z nič izpuščenimi omenitvami”, ker vsebuje vse omenitve iz dokumenta in med dvema neposredno zaporednima omenitvama v
besedilu ne nastopa nobena druga omenitev. Za pripravo učne podatkovne množice
omenitve označimo z oznakami {𝑂, 𝐶}, kjer 𝐶 pomeni, da je trenutna omenitev koreferenčna s prejšnjo in 𝑂 nasprotno. Nad takšnimi zaporedji naučimo linearno-verižni
model CRF in nato lahko napovedujemo koreferenčnost med neposredno sosednimi
omenitvami. Za izbran primer bi lahko na takšen način odkrili kvečjemu tri koreferenčne omenitve {tam, To, trgovina mojstrovalcev}.
Na opisan način ne moremo razpoznati koreferenčnih omenitev na daljših razdaljah
(tj. OBI-ju in tam), zato predlagamo transformacije osnovnega zaporedja, ki so ustrezno označene z oznakami 𝐶 in 𝑂. Za vsak tip transformacije naučimo ločen linearnoverižni model CRF in ga uporabimo za označevanje koreferenčnosti omenitev na izbrani razdalji. To nam omogoči, da vsak tip modela razpoznava koreferenčnosti med
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omenitvami na določeni razdalji. Rezultati vseh različnih tipov modelov nato tvorijo
pare razpoznanih koreferenčnosti, ki jih nazadnje sestavimo v entitete.
Torej, iz osnovnega zaporedja – zaporedja z nič izpuščenimi omenitvami (slika .)
– ustvarimo še ostala zaporedja z izpuščenimi simboli. Zaporedja z eno izpuščeno
omenitvijo (slika .) vsebujejo vsako drugo omenitev iz osnovnega zaporedja. Glede
na vhodne povedi nam omogočijo, da razširimo množico rezultatov z dvema novima
paroma {Janez, On}  {OBI-ju, tam}. Analogno postopek ponovimo za zaporedja z
dvema izpuščenima omenitvama (slika .) in pridobimo še zadnja manjkajoča para
{OBI-ju, To}  {Mojco, ona}.
V zadnjem koraku izvedemo gručenje omenitev glede na razpoznane koreferenčne
omenitve iz vseh zaporedij in kot rezultat vrnemo ciljne skupine omenitev 𝑥Janez , 𝑥Mojca
in 𝑥OBI , kjer vsaka skupina predstavlja eno eniteto.

O

C

O

O

Janez

On

ona

To

O

O

C

Mojco OBI-ju tam

C

trgovina
mojstrovalcev

Glede na zgornje primere lahko opazimo, da transformacija iz osnovnega zaporedja
omenitev v zaporedja z izpuščenimi omenitvami vrne več kot eno zaporedje na dokument. Na primer, za nič izpuščenih omenitev nam vrne le eno zaporedje (le to vsebuje

Slika .
Zaporedji z eno izpuščeno
omenitvijo. Zaporedje
vsebuje vsako drugo
omenitev iz vhodnega
dokumenta Janez je
poroen z Mojco. On je
mehanik v OBI-ju in ona
prav tako dela tam. To je
trgovina mojstrovalcev.. Če
je omenitev koreferenčna
s predhodno omenitvijo,
je označena s črko 𝐶 in
nasprotno z 𝑂.
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O

O

C

Janez

OBI-ju

To

C

O

O

Mojco ona
Slika .
Zaporedja z dvema izpuščenima omenitvama.
Zaporedje vsebuje vsako
tretjo omenitev iz vhodnega dokumenta Janez je
poroen z Mojco. On je
mehanik v OBI-ju in ona
prav tako dela tam. To je
trgovina mojstrovalcev.. Če
je omenitev koreferenčna
s predhodno omenitvijo,
je označena s črko 𝐶 in
nasprotno z 𝑂.

O

O

On

tam

trgovina
mojstrovalcev

vse omenitve iz dokumenta), za eno izpuščeno omenitev nam vrne dve zaporedji (vsebujeta vsako drugo omenitev iz dokumenta), za dve izpuščeni omenitvi nam vrne tri
zaporedja, ipd. Torej vsaka transformacija v zaporedja z 𝑑 izpuščenimi omenitvami vrne 𝑑 +  zaporedij dolžine ⌈ 𝑛𝑑 ⌉ omenitev, kjer 𝑛 predstavlja število vseh omenitev v
dokumentu.
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..

Sistem SkipCor

Sistem SkipCor na vhodu prejme dokumente z besedili in kot izhod vrne gruče koreferenčnih omenitev, pri čemer vsaka od njih predstavlja entiteto. Pri napovedovanju
koreferenčnosti omenitev algoritem najprej identiﬁcira omenitve v vhodnem besedilu
in jih pretvori v zaporedja izpuščenih omenitev. Nato za vsak tip zaporedja uporabi
ustrezen linearno-verižni model CRF in vrne označena zaporedja, ki se uporabijo v
postopku gručenja. Kot končni rezultat vrne seznam entitet, ki so predstavljene kot
množice omenitev. Postopek učenja je podoben postopku napovedovanja, le da modele CRF pred njihovo prvo uporabo najprej naučimo (črtkan kvadrat na sliki .).
Vsakega od naučenih linearno-verižnih modelov CRF nato uporabimo za napovedovanje koreferenčnosti za določeno število izpuščenih omenitev. Na sliki . prikazujemo
visokonivojsko predstavitev toka podatkov v sistemu SkipCor, čemur sledita algoritma
za učenje (algoritem (.)) in napovedovanje (algoritem (.)) koreferenčnosti.
V fazi učenja, ki je predstavljena z algoritmom ., izgradimo model za odkrivanje
koreferenčnosti z izpuščenimi omenitvami. Parametri poleg učne podatkovne množice sestojijo še iz seznama atributskih funkcij in seznama razdalj za izpuščanje omenitev. Predlagan algoritem najprej prebere učno podatkovno množico in jo obogati z
dodatnimi oznakami, kot so oblikoslovne oznake, leme ali drevesa odvisnosti. Nato
iz vsakega podanega dokumenta ustvari zaporedje z nič izpuščenimi omenitvami, ki
ohranijo povezave do prvotnega besedila, da lahko atributske funkcije uporabijo tudi
njihov kontekst v izvornem dokumentu. Temu sledi vzporedno učenje modelov CRF
za vsako podano razdaljo izpuščenih omenitev. Pred učenjem vsakega izmed modelov
pretvorimo osnovna zaporedja v zaporedja z 𝑠𝑖 izpuščenimi omenitvami in nad novimi
zaporedji s pomočjo atributskih funkcij pridobimo značilke za vsako omenitev. Nato neodvisno za vsak tip zaporedja naučimo linearno-verižni model CRF. Kot rezultat
vrnemo model SkipCor, ki sestoji iz seznama naučenih modelov CRF vključno z njihovimi razdaljami izpuščenih omenitev in seznama uporabljenih atributskih funkcij.
Odkrivanje koreferenčnosti na novih besedilih izvajamo z algoritmom .. Algoritem kot vhod sprejme dokument z besedilom in model SkipCor (rezultat algoritma
.). Podobno kot v fazi učenja tudi tu predprocesiramo besedilo in pridobimo osnovno zaporedje z nič izpuščenimi omenitvami. V primeru, da omenitve niso znane že
vnaprej, jih pridobimo z uporabo pravil, ki temeljijo na samostalniških besedah [].
Glede na to, da na vhodu sprejmemo samo en dokument, imamo samo eno osnovno
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Ekstrakcija omenitev
v vhodnem dokumentu

Gručenje entitet

Slika .
Visokonivojska predstavitev toka podatkov za
odkrivanje koreferenčnosti
z izpuščenimi omenitvami.
V vhodnem dokumentu
najprej identiﬁciramo omenitve in jih pretvorimo v
zaporedje (brez izpuščenih)
omenitev. Nato glede na
vhodne parametre sistema
to zaporedje pretvorimo v
ustrezna zaporedja z izpuščenimi omenitvami in za
vsak tip zaporedja naučimo
ustrezne linearno-verižne
modele CRF (črtkano), ki
jih kasneje uporabimo za
napovedovanje. Po napovedovanju izvedemo gručenje
omenitev in kot rezultat
vrnemo seznam gruč, ki
predstavljajo entitete.

Model 0

0

Model 1

1

Model 2

...

2

s

...
Zaporedja izpuščenih
omenitev

...

Model s

Učenje modelov

Označevanje omenitev

zaporedje omenitev. Nato algoritem v vzporedni zanki ustvari primerna zaporedja za
vsak model CRF, pridobi značilke in z ustreznim modelom CRF označi zaporedja 𝑠𝑖 .
Vse pare koreferenčnih omenitev shranimo v množico, ki jo obdelamo z razvščanjem in
izdelamo gruče omenitev. Vsaka od gruč predstavlja svojo entiteto, kar je tudi rezultat
odkrivanja koreferenčnosti.
Razvrščanje omenitev izvajamo po slečem postopku. Vse omenitve iz osnovnega
zaporedja na začetku predstavljajo svojo gručo (angl. singleton). Nato pregledujemo
odkrite koreferenčnosti iz napovedanih oznak zaporedij in združujemo gruče med seboj. Rezultat razvrščanja je hkrati tudi rezultat odkrivanja koreferenčnosti, saj vsaka
gruča predstavlja svojo entiteto.
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Tabela .
Algoritem za učenje modela SkipCor.

Vhod: učni dokumenti D, atributske funkcije 𝑓𝑙 ∈ 𝐹 in razdalje 𝑠𝑖 ∈ 𝑆
Izhod: model SkipCor (𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑅𝐹, 𝑆, 𝐹)
:
:
:
:
:
:
:
:
:

𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 ← (𝐷)
𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 ← (𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠)
𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 ← (𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠)
𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑅𝐹 ← [] // 
parallel for each 𝑠𝑖 ∈ 𝑆:
𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 ← (𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠, 𝑠𝑖 )
(𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠, 𝐹)
𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑅𝐹𝑖 ← (𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠)
return (𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑅𝐹, 𝑆, 𝐹)

Tabela .
Algoritem za napovedovanje koreferenčnosti z modelom SkipCor.

Vhod: dokument 𝐷 in model SkipCor (𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑅𝐹, 𝑆, 𝐹)
Izhod: gruče koreferenčnih omenitev 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 – entitete
: 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 ← (𝐷)
: 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 ← (𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠)
: 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ← ∅
: parallel for each 𝑠𝑖 ∈ 𝑆:
:
𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 ← (𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒, 𝑠𝑖 )
:
(𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠, 𝐹)
:
𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 
:
(𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑅𝐹𝑖 , 𝑠𝑘𝑖𝑝𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠)
: 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 ← (𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)
: return 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠

Časovna kompleksnost obeh algoritmov je v največji meri odvisna od učenja ali
označevanja z modeli CRF (tj. funkciji LCRFTrain in LCRFLabel), saj so ostale me-
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tode izvedljive v linearnem času. Kljub temu se lahko zgodi, da označevanja v fazi
predprocesiranja ali uporaba atributskih funkcij zahtevajo nadlinearno časovno zahtevnost. Zaradi paralelnega izvajanja želimo torej najti najdlje trajajočo zanko. Naj
velja, da se učenje ali napovedovanje z modeli CRF izvaja s časovno kompleksnostjo
𝑂(𝐸𝐿𝑄 ) [], kjer je 𝐸 število povezav, 𝐿 število oznak in 𝑂 velikost največjega faktorja (tj. klike v grafovski predstavitvi modela). Število oznak 𝐿 je v našem primeru
dve, saj za vsako omenitev ugotavljamo le, ali je koreferenčna s prejšnjo ali ne. Število
povezav 𝐸 je odvisno od vhodnega zaporedja v algoritem. Naj ima vhodno zaporedje
𝑛 omenitev, kar pomeni, da bo osnovno zaporedje vsebovalo 𝑛 −  = 𝑂(𝑛) povezav.
Vsako izpeljano zaporedje z 𝑑 izpuščenimi omenitvami pa bo zaradi razpada v več podzaporedij prav tako vsebovalo 𝑑(⌈ 𝑛
⌉ − ) = 𝑛 − 𝑑 = 𝑂(𝑛) povezav. Torej z uporabo
𝑑
paralelizacije potrebujejo modeli CRF 𝑂( 𝑛) = 𝑂(𝑛) časa. Poleg ostalih linearnih
funkcij je pomembno, da upoštevamo inicializacijo značilk z atributskimi funkcijami,
kar potem znaša 𝑂(𝑚𝑛), kjer je 𝑚 število atributskih funkcij.

.

Analiza rezultatov

V poglavju analize rezultatov najprej predstavimo metrike za ocenjevanje koreferenčnosti, razložimo predpostavke, ki veljajo za celotno analizo, in razložimo delovanje
osnovnih izvedenk predlaganega pristopa SkipCor. Nato opišemo podatkovne množice z osnovnimi statistikami, načine njihovega ročnega označevanja in dodatne lastnosti,
ki jih uporabljamo pri učenju modelov. Zatem evalviramo predlagane pristope na vseh
podatkovnih množicah in jih primerjamo med seboj ter z drugimi znanimi pristopi.
Nazadnje raziščemo še pričakovan upad natančnosti odkrivanja koreferenčnosti na realnih podatkih.
..

Ocene uspešnosti

V času razvoja metod za odkrivanje koreferenčnosti je bilo predlaganih kar nekaj ocen
uspešnosti, vendar se raziskovalci še vedno niso jasno odločili, katero uporabljati. Prve
ocene [, ] so temeljile na grafovskih značilnostih rezultatov ali na primerjavi
parov omenitev. Kljub temu, da je bilo število odkritih koreferenčnosti majhno, so
bile njihove ocene visoke in so slabo ločevale dobre sisteme od slabih. V naši analizi
uporabljamo torej več novejših metrik, da se lahko preko njih primerjamo z že obstoječimi rezultati. Sledeče metrike so izpeljanke ocene 𝐹 z različnimi pristopi računanja
natančnosti in priklica:
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MUC. Glavni namen razvoja ocene MUC [] je bil doseči boljšo razlago rezultatov
pri odkrivanju koreferenčnosti. Ime je dobila po istoimenski konferenci – MUC
(angl. Message Understanding Conference). Ocena temelji na povezavah (angl.
link-based metric) med omenitvami in je največkrat uporabljena. Natančnost
ocene izračunamo tako, da preštejemo, koliko bi bilo najmanjše število povezav, ki bi jih morali dodati k rezultatu, da bi bile entitete pravilno razpoznane.
Nasprotno, priklic ocene meri, koliko povezav bi morali odstraniti, da ne bi
obstajala nobena povezava, ki povezuje omenitvi dveh različnih entitet. Ocena
MUC torej bolje oceni sisteme, ki entitetam priredijo veliko omenitev, medtem
ko popolnoma ignorira razpoznavanje entitet, ki sestojijo le iz ene omenitve
(angl. singleton entity). Na primer, da sistem v dokumentu razpozna le eno
entiteto (tj. vse omenitve so povezane med seboj), bo dosegel  priklic in
precej visoko natančnost.
BCubed. Zaradi slabosti MUC ocene so raziskovalci predlagali oceno BCubed [],
ki se osredotoča na posamezne omenitve in meri preseke med napovedanimi
gručami omenitev in pravimi gručami. Naj bo 𝑘 prava eniteta in 𝑟 razpoznana
entiteta, ki sestoji iz omenitev 𝑚. Priklic omenitve 𝑚 izračunamo kot |𝑘∩𝑟|
in
|𝑘|
natančnost kot |𝑘∩𝑟|
.
Prednost
te
ocene
je,
da
upošteva
tudi
entitete
z
le
eno
|𝑟|
omenitvijo in daje višjo težo razdruževanju ali združevanju entitetam z več omenitvami.
CEAF. Nazadnje je bila predlagana ocena CEAF [] (angl. Constrained EntityAlignment F-Measure) s katero so raziskovalci želeli doseči boljšo razlago rezultatov oziroma razlik med sistemi. Ocena pomeni delež pravilno razpoznanih
entitet. Za namene naše evalvacije uporabljamo oceno, ki temelji na ocenjevanju entitet (obstaja tudi različica, ki temelji na omenitvah) in želi razpoznani
entiteti najti čimboljši par v množici pravih entitet. Pri oceni izračunamo priklic kot  
in natančnost kot  
, kjer za problem največjega
|𝑟|
|𝑘|
dvojnega ujemanja (angl. maximum bipartite matching) uporabljamo algoritem
Kuhn-Munkres.
Za namene evalvacije v tem delu kot pravilno upoštevamo le natančno ujemanje
omenitev [] z dodatnimi spremembami, ki sta jih predlagala Cai in Strube [].
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Opis podatkovnih množic

Večina sistemov za odkrivanje koreferenčnosti je bila predstavljena in evalvirana v okviru konferenc MUC (Message Understanding Conference) [], ACE (Automatic
Content Extraction) [], SemEval (Semantic Evaluation) [] in nazadnje na
konferencah CoNLL- and CoNLL- (Conference on Computational Language Learning) []. V tabeli . prikazujemo nekaj osnovnih statistik angleških podatkovnih množic na katerih evalviramo predlagan pristop. Podobno kot predhodni
raziskovalci se tudi mi osredotočamo na novičarska besedila in uporabljamo naslednje
podatkovne množice: () ACE  poleg časopisnih in televizijskih novic vsebuje
še zapise pogovorov in prepise novic iz kitajščine in arabščine. Vsebuje oznake za vse
glavne naloge ekstrakcije informacij, zato na področju predstavlja de facto standard med
podatkovnimi množicami. () SemEval  je bil zasnovan z namenom evalvacije sistemov za odkrivanje koreferenčnosti v šestih jezikih. Angleški del vsebuje časopisne in
televizijske novice iz časnika The Wall Street Journal in zbirke TDT-. () Podatkovna
množica CoNLL  je najbolj obširna in skuša pokriti večji del entitet, med katere vključi tudi dogodke. Množica vsebuje časopisne in televizijske novice, revijalne
članke, spletne podatke, pogovore in angleški prevod Nove Zaveze.
Tabela .
Opis podatkovnih množic ACE [], SemEval [] in CoNLL []. Kratice ALL (tj. celoten), NW (tj. časopisne novice), BN (tj. televizijske novice) deﬁnirajo posamezne podmnožice, ki so prav tako razdeljene na učni in testni del.

Množica
ACE-ALL
ACE-NW
ACE-BN
SemEval-Train
SemEval-Test
CoNLL-ALL-Train
CoNLL-ALL-Test
CoNLL-NW-Train
CoNLL-NW-Test
CoNLL-BN-Train
CoNLL-BN-Test
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Ekstrakcija podatkov

Predlagan sistem SkipCor uporabimo za odkrivanje koreferenčnosti med vsemi tipi omenitev (tj. imenskimi, nominalnimi in zaimki). Zaradi različnosti podatkov in
drugačnih pravil za označevanje omenitev ne moremo neposredno primerjati rezultatov preko različnih podatkovnih množic. Na primer obe množici, ACE in CoNLL,
vsebujeta vse tri tipe omenitev, vendar CoNLL označuje več splošnih entitet. CoNLL
vsebuje tudi natančne meje posameznih omenitev, ki se ne ujemajo s podnizi iz drevesnice odvisnosti, torej je pričakovano, da bomo na CoNLL množici dosegali slabše
rezultate v primerjavi z ACE. SemEval deﬁnira le nominalne omenitve. Poleg tega pa
so bile entitete z eno samo omenitvijo označene hevristično. V drugem delu analize
kljub različnostim izvedemo učenje na eni podatkovni množici in testiranje na drugi,
saj s tem pokažemo, kakšna je pričakovana uspešnost metod na realnih podatkih. Tako
kot imamo ljudje različne predstave o koreferenčnosti, tako so različne tudi podatkovne
množice.
V fazi predprocesiranja uporabimo Apache OpenNLP [] za razpoznavanje povedi, oblikoslovno označevanje in razčlenjevanje odvisnosti. Za učenje in označevanje z
linearno-verižnimi modeli CRF uporabljamo knjižnico CRFSuite [] z optimizacijsko metodo Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno, ki ji podamo atributske funkcije, ki
so bile prožene najmanj petkrat. Celotna evalvacija je ponovljiva in dostopna v javnem
repozitoriju programske kode [].
..

Preizkus na označenih podatkovnih množicah

Sistem SkipCor poleg seznama atributskih funkcij kot vhod sprejme tudi seznam razdalj med izpuščenimi omenitvami. Z uporabo preveč razdalj lahko uspešnost sistema
ostaja na isti točki ali se celo poslabša. Na sliki . prikazujemo rezultate v odvisnosti
od razdalj med izpuščenimi omenitvami. Opazimo lahko, da z upoštevanjem razdalj,
daljših od , uspešnost ne narašča ali se značilno spreminja, saj vrednost priklica narašča za približno toliko, kolikor vrednost natančnosti pada. Zaradi tega ocene 𝐹
ostajajo približno enake. Rezultati, ki jih predstavimo v nadaljevanju, so pridobljeni z
upoštevanjem vseh razdalj med nič in  (pokončna črta na sliki .). V vseh primerih
analize uporabimo že odkrite omenitve in raziščemo le odkrivanje koreferenčnosti med
njimi.
Sistem SkipCor primerjamo z dvema osnovnima izvedenkama enakega sistema –
SkipCorZero in SkipCorPair – z enakim naborom atributskih funkcij. Edina razlika
med njimi je uporaba različnih zaporedij omenitev. SkipCorZero odkriva koreferenč-
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nost le nad osnovnimi zaporedij izpuščenih omenitev, medtem ko SkipCorPair preverja le zaporedja dolžine dve, v katerih zaradi velikega števila parov nastopajo le pari
omenitev na razdalji največ deset omenitev.
V tabeli . predstavimo rezultate na podatkovni množici ACE. Ko analiziramo množico časopisnih in televizijskih prispevkov, razdelimo množico za učenje in
testiranje v razmerju :. Za celotno množico pa uporabimo  dokumentov za
učenje in ostale za testiranje []. SkipCorZero in SkipCorPair sta dosegla dokaj
dobro ali najboljšo natančnost, vendar zelo nizek priklic. V splošnem se SkipCorPair
izkaže bolje kot SkipCorZero, medtem ko predlagan sistem SkipCor preseže oba. V
primerjavi z ostalimi pristopi SkipCor doseže malenkost boljšo oceno BCubed, vendar
nižjo oceno MUC. Ker so rezultati tako zelo tesni in nasprotujoči si na dveh merah, je
težko zaključiti, kateri sistem je v splošnem boljši. Na časopisnih in televizijskih prispevkih dosežemo boljši oceni MUC in BCubed. Čeprav dosežemo nižje natančnosti,
je naša razlika med natančnostjo in priklicem veliko manjša kot pri ostalih sistemih.
Glede na rezultate trdimo, da smo odkrili več entitet z nekaj več napakami, vendar
skupni rezultati kažejo izboljšanje v primerjavi z drugimi sistemi. Rezultati na celotni
množici (ACE-ALL) pa so primerljivi z obstoječimi najboljšimi sistemi.
V tabeli . prikazujemo rezultate na podatkovni množici CoNLL. Množica je
že razdeljena v dele za učenje, nastavljanje parametrov (pri učenju tega dela nismo uporabili) in testiranje. Iz množice uporabimo meje, kjer se nahajajo omenitve in dodatne
značilke, ki so prisotne poleg besedila, da so naši rezultati primerljivi s sistemi v načinu Gold Mention Boundaries. Fernandes in sod. [] so predlagali zmagovalni sistem
in hkrati so edini, ki so objavili rezultate še na posameznih delih podatkovne množice. Podobno kot pri rezultatih na množici ACE, tudi tu sistem SkipCor preseže
osnovna modela SkipCorPair in SkipCorZero, razen na delu televizijskih novic, kjer
ga SkipCorPair preseže z najboljšo natančnostjo in zelo dobrim priklicem. SkipCor v
primerjavi z ostalimi sistemi malenkostno izboljša rezultate, še posebej z oceno MUC,
kar pomeni, da ustvari čistejše gruče omenitev. Za namene tekmovanja v času konference je rezultate objavilo devet ekip, vendar tu prikazujemo le rezultate najboljših šest.
Glede na oceno MUC naš sistem značilno izboljša rezultate, kjer precej izboljšamo natančnost in zadržimo enak nivo priklica. Z oceno BCubed je podobno, le pri oceni
CEAF se odrežemo malenkost slabše. Sodelujoči sistemi na konferenci so bili ocenjeni z oceno CoNLL, ki je povprečje ocen MUC, BCubed in CEAF. Zmagovalni
sistem [] je dosegel vrednost ., medtem ko bi se naš sistem kot drugi uvrstil z
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Tabela .
Rezultati predlaganega sistema SkipCor, njegovih osnovnih izvedenk in ostalih pristopov na podatkovni množici ACE,
kjer ALL pomeni celotno množico, NW časopisne prispevke in BN televizijske prispevke. Uporabljene oceni sta MUC [] in
BCubed []. Vrednosti P, R in F predstavljajo natančnost, priklic in oceno F.

Sistem
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SkipCorZero
SkipCorPair
Finkel in sod.[]
Soon in sod.[]
Haghighi in sod.[]
Stoyanov in sod.[]
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Haghighi in sod.[]
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Rezultate sta rekonstruirala Finkel in Manning [].
Ocena MUC se ne ujema z zapisano natančnostjo in priklicem, zato smo jo
ustrezno preračunali.


oceno .. Naslednji bi mu nato sledil z oceno . in vsi ostali do najnižje ocene
..
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Tabela .
Rezultati predlaganega sistema SkipCor, njegovih osnovnih izvedenk in ostalih pristopov na podatkovni množici CoNLL,
kjer ALL pomeni celotno množico, NW časopisne prispevke in BN televizijske prispevke. Uporabljene ocene so MUC [],
BCubed [] in CEAF []. Vrednosti P, R in F predstavljajo natančnost, priklic in oceno F.

Sistem
SkipCor
SkipCorZero
SkipCorPair
Fernandes in sod.[]
SkipCor
SkipCorZero
SkipCorPair
Fernandes in sod.[]
SkipCor
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Li in sod.[]
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Tabela . prikazuje rezultate na podatkovni množici SemEval, ki je že ustrezno
ločena v del za učenje in testiranje. Glede na predpostavke se primerjamo z ostalimi
sistemo v rezultatih tipa Gold-standard Closed, kjer lahko uporabljamo že identiﬁcirane
omenitve in le vrednosti, ki nastopajo v podatkovni množici. Sistem SkipCor se izkaže
bolje kot SkipCorZero na vseh možnostih, medtem ko v primerjavi s sistemom SkipCorPair doseže boljše rezultate z ocenami CEAF in BCubed. V primerjavi z ostalimi
sistemi SkipCor doseže boljše ocene BCubed in CEAF, vendar slabšo oceno MUC.
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Kot zanimivost, sistem RelaxCor se je na tekmovanju izkazal kot najboljši, vendar ga
SkipCor prehiti v vseh treh ocenah. Če se primerjamo z oceno MUC, pa dosežemo
drugo mesto, saj nas sistem SUCRE prehiti.
Tabela .
Rezultati predlaganega sistema SkipCor, njegovih osnovnih izvedenk in ostalih pristopov na podatkovni množici SemEval.
Uporabljene ocene so MUC [], BCubed [] in CEAF []. Vrednosti P, R in F predstavljajo natančnost, priklic in
oceno F.

Sistem
SkipCor
SkipCorZero
SkipCorPair
RelaxCor []
SUCRE []
TANL- []
UBIU []
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Sistem UBIU [], ki se je udeležil tekmovanja SemEval, je z nekaj izboljšavami tekmoval tudi v okviru CoNLL []. Sistem SkipCor se izkaže značilno
boljši kot UBIU v vseh treh ocenah. V primerjavi z delovanjem našega sistema UBIU
pregleduje pare omenitev in uporablja tehniko strojnega učenja s pomnenjem (angl.
memory-based machine learning).
Glede na prikazane rezultate dosega sistem SkipCor boljše ocene kot oba osnovna
sistema SkipCorZero in SkipCorPair. SkipCorZero večinoma doseže dobro natančnost, vendar zelo nizek priklic, kar je pričakovano, saj lahko odkriva le koreferenčnosti
med neposredno zaporednimi omenitvami. SkipCor zaradi tega uporablja dodatna zaporedja z izpuščenimi omenitvami. SkipCorPair se uvršča nekje med njima in deluje
zelo podobno kot ostali sistemi, ki preverjajo koreferenčnosti med pari omenitev. Zaradi velike količine parov moramo ustvariti mnogo zaporedij dolžine dve, zato je tudi
čas izvajanja s SkipCorPair daljši, še posebej, če bi uporabili pare še na daljših razdaljah.
V splošnem dosega sistem SkipCor izboljšave ali primerljive rezultate na vseh podatkovnih množicah. Statističnih testov nismo izvedli, ker tudi v ostalih člankih poročajo
le o doseženih ocenah 𝐹 , zato nimamo dovolj podatkov in tudi njihovi sistemi niso
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javno na voljo. Čeprav obstajajo nekateri sistemi, ki delujejo le s pomočjo ročno deﬁniranih pravil, niso dobro prilagodljivi za različne domene in tudi to je bil eden od
razlogov, da predlagamo enostaven postopek z uporabo metode strojnega učenja, ki dosega zelo dobre priklice, a malo slabše natančnosti. Ostali najboljši sistemi uporabljajo
hibridne pristope, v katerih kombinirajo pravila in metode strojnega učenja, a vsi od
njih kljub temu izkoriščajo bogat nabor atributskih funkcij. Na tekmovanju ACE
so Haghighi in sod. [] uporabili popolnoma determinističen pristop, ki temelji na
sintaktičnih in semantičnih omejitvah. Nasprotno sta se na primer Bengston in Roth [] omejila na iskanje čimboljših atributskih funkcij z uporabo enostavnega modela
iz strojnega učenja. Na tekmovanju SemEval sta najboljša sistema uporabljala seznam pravil in množico klasiﬁkatorjev (tj. odločitvena drevesa, naivni Bayes ali modeli
največje entropije). Nazadnje so zmagovalci tekmovanja CoNLL Fernandes in
sod. [] iskali najboljše gručenje omenitev z uporabo prilagojenega perceptrona in
predstavitvijo omenitev v obliki koreferenčnih dreves. Edini sistem, ki je uporabljal
faktorske grafe prvega reda, so zasnovali Cullota in sod. [] na podatkovni množici ACE. Njihova zasnova je popolnoma drugačna od naše, saj še vedno primerjajo
le posamezne pare omenitev in nato uporabijo klasiﬁkator prvega reda nad gručami
omenitev. Ostali pristopi, ki uporabljajo modele CRF in so bili omenjeni v pregledu
sorodnega dela, so bili evalvirani le na zelo omejenih množicah koreferenčnosti ali so
bili prilagojeni za združevanje entitet, ki je soroden problem odkrivanju koreferenčnosti.
..

Pričakovana točnost na splošnih podatkih

Poleg standardne evalvacije naučimo model SkipCor na eni podatkovni množici in ga
testiramo na drugi (tabela .). Čeprav podatkovne množice niso imele enakih pravil
označevanje ali domene, so rezultati zanimivi, saj so pričakovani v realnem svetu, ko
uporabniki želijo, da se sistem obnaša čimbolj robustno.
Najprej opazimo malenkostni padec uspešnosti modela, ko ga testiramo znotraj podmnožic iste podatkovne množice. Na primer, rezultati med časopisnimi in televizijskimi novicami se skoraj ohranijo, če ločeno opazujemo rezultate na množicah CoNLL in
ACE. Poleg tega dosegajo modeli CoNLL malenkostno slabše rezultate na množici ACE kot originalni rezultati. Obratno se modeli ACE izkažejo slabše na
množici CoNLL s približno  poslabšanjem. Zanimivo je, da so modeli ACE
in CoNLL dosegli slabše ocene MUC na množici SemEval, a najboljše ocene BCubed
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in CEAF. Razlika je verjetno v tem, da SemEval vsebuje le nominalne omenitve in hevristično določene entitete z eno omenitvijo, ki jih je precej enostavneje odkriti in zato
doprinesejo k ocenama. Model, ki je bil naučen na množici SemEval, se je na množicah CoNLL in ACE izkazal najslabše, a je kljub temu na podatkovni množici
CoNLL dosegel boljše ocene MUC kot na lastni množici.
Rezultati tipično kažejo znižanje v uspešnosti na drugih domenah ali podatkovnih
množicah, kot je bil naučen izvorni model. Podobne analize so bile že izvedene []
in prav tako potrjujejo domneve, da evalvacija na istem tipu podatkovne množice daje
najboljše rezultate.
Tabela .
Primerjava rezultatov med podatkovnimi množicami ACE (tj. A), CoNLL (tj. C) in SemEval ter izvedenkami
časopisnih (tj. NW) in televizijskih (tj. BN) novic, ko je sistem SkipCor naučen na eni in testiran na drugi. Uporabljene ocene
so MUC [], BCubed [] in CEAF [].

Podatki
A-BN
A-NW
C-BN
C-NW
SemEval

..
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, , 
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Ročni pregled odkritih koreferenčnosti

V tabeli . prikazujemo ročno izbrane entitete, ki jih odkrije predlagan algoritem
SkipCor, in jih primerjamo z entitetami, ki bi jih moral odkriti glede na podatke v
podatkovni množici. V nekaterih primerih SkipCor ne odkrije koreferenčnosti med
omenitvami, ki zato ostanejo razpoznane kot ločene entitete – na primer pri Carli Del
Ponte. V drugih primerih se zgodi, da več entitet prepoznamo kot eno – na primer
osebi Slobodana Miloševića in Vojislava Koštunico smo prepoznali kot eno entiteto.
Včasih nekatere omenitve napačno pripišemo neki entiteti – na primer Zoranu Đinđiću smo dodali omenitvi “shot”. Del entitet pa seveda odkrijemo popolno, kot na
primer v zadnjem dokumentu v tabeli .. Delež pravilno odkritih celotnih entitet
najbolj natačno opisuje ocena 𝐶𝐸𝐴𝐹.
Z natančnejšo analizo napak pri odkrivanju koreferenčnosti so se raziskovalci začeli
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Tabela .
Primerjava gruč omenitev, ki so označene v podatkovni množici (ciljne entitete) in gruč omenitev, ki jih odkrije SkipCor
(identiﬁcirane entitete). Rezultati so pridobljeni iz podatkovne množice CoNLL .

Ciljne entitete
Gruča(Milosevic ’s successor, Vojislav
Kostunica, a critic of the War Crimes
Tribunal at The Hague, He, Kostunica),

Gruča(Carla Ponte, The chief U.N. war
crimes prosecutor),
Gruča(Milosevic ’s, Milosevic, Milosevic, former President Slobodan Milosevic)
Gruča(Israel and the Palestinians, The
two sides),
Gruča(Israel, Israel, Israel)
Gruča(shot, shot, an assassination attempt),
Gruča(Belgrade, Belgrade),
Gruča(The Serbian Prime Minister, Zoran Djindjic, Zoran Djindjic, the Prime
Minister, his, he, his, he)
Gruča(Northern Ireland, Northern Ireland),
Gruča(President Clinton, he, Mr. Clinton ’s, Mr. Clinton, He, he)

Identiﬁcirane entitete
Gruča(Milosevic ’s, Milosevic ’s successor, Vojislav Kostunica, a critic of the
War Crimes Tribunal at The Hague, Milosevic, He, Milosevic, Kostunica, former President Slobodan Milosevic),
Gruča(Carla Ponte),
Gruča(The chief U.N. war crimes prosecutor)
Gruča(Israel and the Palestinians),
Gruča(The two sides),
Gruča(Israel, Israel, Israel)
Gruča(an assassination attempt),
Gruča(Belgrade, Belgrade),
Gruča(shot, The Serbian Prime Minister, Zoran Djindjic, Zoran Djindjic,
the Prime Minister, his, shot, he, his,
he)
Gruča(Northern Ireland, Northern Ireland),
Gruča(President Clinton, he, Mr. Clinton ’s, Mr. Clinton, He, he)

ukvarjati šele nedavno [–]. Raziskovalca Kummerfeld in Klein [] sta deﬁnirala klasiﬁkacijo napak in predlagala sistem za evalvacijo, ki ugotovi število potrebnih
transformacij, ki so potrebne, da vrnjen rezultat preoblikujejo v pričakovan rezultat.

Ekstrakcija podatkov

Deﬁnirala sta naslednjih pet transformacij:
Posodobi razpon (angl. Alter Span): preoblikuje nepravilno razpoznane meje omenitev,
da se ujemajo s pravimi omenitvami.
Razbij (angl. Split): razbije razpoznane entitete na pravilne entitete, ki vsebujejo koreferenčne omenitve.
Izbriši (angl. Remove): izbriše vse omenitve, ki niso označene kot omenitve v podatkovni množici.
Predstavi (angl. Introduce): ustvari entiteto za vsako omenitev (angl. singleton), ki je
sistem ne razpozna.
Združi (angl. Merge): združi vse entitete tako, da tvorijo pravilen nabor entitet, kot so
označene v podatkovni množici.
Iz seznama izvedenih transformacij, ki omogočijo, da iz razpoznanih entitet pridobimo ciljne entitete, lahko razberemo napake, ki so se zgodile pri odkrivanju koreferenčnosti. V tabeli . prikazujemo preslikavo med transformacijami in napakami ter podamo primer napake, ki jo naredi sistem SkipCor na podatkovni množici
CoNLL-BN-Test. Nadalje v tabeli . prikazujemo seštevke posameznih tipov
napak, ki se zgodijo pri odkrivanju koreferenčnosti. Ker je sistem zasnovan le za odkrivanje koreferenčnosti in ne tudi za razpoznavanje omenitev, posledično ne napravimo
nobenih napak tipa dodatna entiteta, saj omenitve preberemo iz podatkovne množice.
Podobno bi moral biti tudi seštevek napak tipa razpon enak nič, vendar v tem primeru
pri predstavitvi podatkov nekaj omenitev (tri) napačno preberemo. Posledično imamo
zato tudi tri napake tipa dodatna omenitev, saj se je v vseh treh primerih zgodilo, da je
bila vsaka omenitev predstavljena v dveh delih.
Predhodne primerjave sistemov na podatkovni množici CoNLL  kažejo, da je
večinoma najbolj pogosta napaka pri odkrivanju koreferenčnosti deljena entiteta [].
Omenjena analiza je prav tako pokazala, da pri izboljševanju sistemov navadno zmanjšamo število napak enega tipa in povečamo število napak drugega tipa. Iz rezultatov
sistema SkipCor (tabela .) opazimo, da naredimo največ napak, ko namesto dveh
entitet odkrijemo eno (mešana entiteta) ali obratno (deljena entiteta). Temu sledi število napak, kjer pravilno odkrijemo entiteto, vendar ji ne pridružimo vseh omenitev
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Tabela .
Klasiﬁkacija napak pri odkrivanju koreferenčnosti. Napake in transformacije so natančno deﬁnirane v []. Primeri rezultatov
razpoznav so rezultati sistema SkipCor na podatkovni množici CoNLL-BN-Test.

Transformacija
Posodobi
razpon
Predstavi &
Združi*
Razbij
&
Izbriši*
Predstavi &
Združi

Napaka
Razpon

Rezultat razpoznave
the world at its

Pravilen rezultat
the world at its mits

Manjkajoča
entiteta
Dodatna
entiteta
Manjkajoča
omenitev

–
–
–

Michael Sullivan
Mike O’Sullivan
–

Razbij &
Izbriši

Dodatna
omenitev

Združi

Deljena
entiteta
Mešana
entiteta

their President
The Iraqi leader
–
they
their
time
UN
United Nations
The USS Cole
It
the attack

their President
Saddam
The Iraqi leader
they
their
–
UN
United Nations
The USS Cole
It
the attack

Razbij

* Operacije izvedene večkrat.
V primerih, kjer je navedenih več entitet, so označene s podpisano številko. Sistem
SkipCor ni zgeneriral nobene dodatne entitete, zato za ta primer napake ni podanega
primera.

(manjkajoča omenitev). Opazimo tudi, da se pojavi nekaj napak tipa manjkajoča entiteta, čeprav SkipCor v rezultatu vrne vse omenitve. Te napake štejemo tudi v primeru,
ko entiteta sestoji samo iz omenitev, ki jih predstavljajo zaimki. Takšna odločitev je
smiselna, ker je večina ujemajočih se zaimkov koreferenčnih in torej, če vrnemo entiteto, ki sestoji le iz zaimkov, je doprinos podoben, kot če entitete sploh ne bi vrnili.
Glede na evalvacijo v prejšnjem razdelku in ročni pregled rezultatov bi našo metodo
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Tabela .
Seštevki posameznih tipov napak pri odkrivanju koreferenčnosti, ki jih sistem SkipCor naredi na podatkovni množici
CoNLL-BN-Test.

Napaka
Razpon
Manjkajoča entiteta
Dodatna entiteta
Manjkajoča omenitev
Dodatna omenitev
Deljena entiteta
Mešana entiteta

Število








predlagali za uporabo, ko že imamo podatke predstavljene v obliki zaporedij in lahko zaradi tega uporabimo enake atributske funkcije kot pri ostalih nalogah označevanj
zaporedij (npr. prepoznavanje imenskih entitet). Pri ročnem pregledu rezultatov smo
opazili, da se SkipCor zelo dobro odreže na krajših dokumentih. Sklepamo, da bi lahko
torej njegovo uspešnost izboljšali z uteženim upoštevanjem rezultatov različnih modelov. To bomo storili v prihodnjem delu, ko bomo zasnovali inteligentnejši postopek
gručenja omenitev.

.

Sklep

V poglavju smo predstavili sistem SkipCor za odkrivanje koreferenčnosti, ki za svoje
delovanje uporablja le linearno-verižne modele CRF. Z namenom identiﬁkacije vseh
možnih koreferenčnosti v besedilu smo razširili osnovni algoritem in mu kot vhod podajali različna zaporedja omenitev. Koreferenčnosti na daljših razdaljah smo tako identiﬁcirali s t.i. zaporedji z izpuščenimi omenitvami. V primerjavi z večino obstoječih
pristopov nismo preverjali le parov omenitev ali uporabili le enega modela. Predlagan
sistem SkipCor je možno popolnoma paralelizirati, kar omogoča izvajanje v linearni
časovni zahtevnosti glede na število omenitev v dokumentu.
Predlagan sistem smo evalvirali na podatkovnih množicah, ki vsebujejo označene podatke za problem odkrivanja koreferenčnosti. Rezultate smo nato primerjali z osnovnima izvedenkama sistema SkipCor in ostalimi najboljšimi znanimi pristopi na področju.
Dosegli smo popolnoma primerljive rezultate z ostalimi znanimi sistemi in hkrati tu-
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di utemeljili, zakaj je uvedba zaporedij izpuščenih omenitev smiselna. Poleg tega smo
preverili tudi pričakovano natančnost algoritma nad realnimi podatki, kjer smo ugotovili, da se uspešnost odkrivanja koreferenčnosti zmanjša, če zamenjamo domeno ali
slog pisanja besedila.
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Odkrivanje koreferenčnosti
z izpuščenimi omenitvami.
Evalvacija predlaganega sistema SkipCor na
celotnih podatkovnih
množicah ACE  []
in SemEval [] z
ocenami BCubed [],
MUC [] and CEAF [].
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O ekstrakciji povezav

Ekstrakcija povezav želi ekstrahirati povezave med omenitvami v besedilih. V tem poglavju se osredotočimo na iskanje povezav v biomedicinskih znanstvenih člankih [].
Sistemi za ekstrakcijo povezav [] odkrivajo semantične povezave med deli besedila.
Prvotni sistemi so uporabljali ročno deﬁnirana pravila, s katerimi so lahko nad domenskimi besedili ekstrahirali majhen nabor tipov povezav []. Kasneje so raziskovalci
prilagodili metode strojnega učenja in omogočili razpoznavanje širšega nabora povezav [–]. V primerih, kjer ni bilo na voljo označenih podatkov, so predlagali
postopke nenadzorovanega učenja, ki odkrijejo le opise povezav in jih ne klasiﬁcirajo glede na njihov pomen. Trenutno najboljši znani pristopi uporabljajo kombinacijo
metod strojnega učenja in hkrati uporabljajo ročno deﬁnirana pravila [, ].
V tem poglavju predstavimo sistem za ekstrakcijo povezav za namene izgradnje genskega regulatornega omrežja za organizem Bacillus subtilis. Rekonstrukcija genskih
regulatornih omrežij je pomemben izziv, ki omogoča izboljšano razumevanje celičnih
procesov in molekularnih interakcij v organizmu [–]. Za te namene predlagamo sistem z večkratnimi in zaporednimi procesiranji, ki uporabljajo linearno-verižne
modele CRF in ročno deﬁnirana pravila za ekstrakcijo povezav med različnimi geni
iz nestrukturiranih besedil (slika .). Uporabo linearno-verižnih modelov CRF smo
že uspešno predstavili za odkrivanje koreferenčnosti [], kjer se omenitve lahko podobno kot pri ekstrakciji povezav pojavljajo na daljših razdaljah (poglavje ). Med
omenitvami smo odkrivanje zakonitosti omogočili s prilagojenimi transformacijami v
zaporedja z izpuščenimi omenitvami. S predlaganim sistemom smo na tekmovanju
BioNLP  v okviru konference Association for Computational Linguistics¹ dosegli
najboljši rezultat, ki smo ga kasneje še dodatno izboljšali.
..

Umestitev v sorodno delo

Večina metod za ekstrakcijo povezav se osredotoča na binarne povezave med dvema
entitetama. Predlagani sistemi so pogosto evalvirani na socialni domeni, kjer je cilj odkrivati povezave med ljudmi in organizacijami. Najboljše rezultate dosegajo z uporabo
metod iz strojnega učenja, kot so na primer prikriti markovski modeli [], pogojno
naključna polja [], modeli največje entropije [] ali splošni binarni klasiﬁkatorji,
med katerimi prednjači metoda podpornih vektorjev [].
¹http://2013.bionlp-st.org/tasks/gene-regulation-network

Ekstrakcija podatkov

Ista povezava je lahko v prostem besedilu zapisana na mnogo načinov, kar skušajo
ustrezno obvladati predvsem metode iz strojnega učenja, ki so naučene nad velikimi podatkovnimi množicami. Poleg tega se povezave pojavljajo redkeje kot na primer omenitve ali imenske entitete, zato so Garcia in sod. [] predlagali posebne leksikografskosintaktične atributske funkcije, ki pomagajo pri identiﬁkaciji potencialnih povezav in
pravilni določitvi odvisnosti. V literaturi pogosto zasledimo tudi mešanje terminov
ekstrakcija povezav in ekstrakcija opisov povezav (angl. relation descriptors). Pri opisu
povezav nas ne zanima celotna povezava z osebkom in predmetom, temveč le delček
besedila, ki lahko predstavlja povezavo. V takšnih primerih se uporabljajo enake metode kot pri prepoznavanju imenskih entitet in tudi podatkovne množice so označene
z notacijo IOB (angl. inside-outside-beginning) [], kjer je prva beseda povezave
označena kot B-REL, vsaka naslednja z I-REL in ostale besede z O. Li in sod. []
za ekstrakcijo opisov povezav uporabijo linearno-verižni CRF, pri čemer predhodno
označijo vrednosti osebkov in predmetov s posebnimi vrednostmi, da znajo napovedati tudi smer morebitne povezave. V našem delu uporabimo enak model, vendar ga
učimo nad zaporedji omenitev in posledično odkrivamo celotno povezavo, vključno z
osebkom in predmetom. Banko in Etzioni [] sta uporabila modele prvega reda za
nenadzorovano ekstrakcijo povezav (angl. open relation extraction), kjer sta označila le dele besedila, ki predstavljajo povezavo, brez nadaljnje klasiﬁkacije tipa povezave
ali njenih atributov. Model sta naučila nad sintaktičnimi vzorci in z uporabo sopomenk []. Njuna metoda je uporabna za obdelavo ogromnih količin podatkov, iz
katerih želimo izvedeti grobe lastnosti, ki bi jih želeli uporabiti v nadaljnjih postopkih.
Najbolj uporabljana podatkovna množica za evalvacijo sistemov za ekstrakcijo socialnih povezav med ljudmi in organizacijami je ACE  [–], kjer so povezave
organizirane v dvonivojsko hierarhijo in usmerjene med omenitvami, ki predstavljajo
bodisi osebek ali predmet. Wang in sod. [] so za odkrivanje teh povezav uporabili model SVM s pristopom “ena-proti-ena” z dodatnimi semantičnimi značilkami iz
leksikona WordNet []. V tem delu odkrivamo povezave v treh nivojih in namesto
binarne klasiﬁkacije uporabljamo pravila in linearno-verižni model CRF.
Poleg odkrivanja splošnih povezav se je v zadnjem povečala potreba po ekstrakciji povezav iz biomedicinskih podatkov. Eno prvih organiziranih tekmovanj na tem
področju – Learning Language in Logic (LLL) se je ukvarjalo z odkrivanjem genskih
interakcij, kar je podobno tekmovanju BioNLP GRN , ki vsebuje del dodatno
označenih podatkov in na katerem smo s predlagano metodo v tem poglavju sodelo-
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vali tudi mi. Giuliano in sod. [] so kasneje nad podatki iz LLL predlagali izboljšan
sistem za ekstrakcijo povezav, pri čemer so uporabili metodo SVM z lokalnim in globalnim jedrom. Pri lokalnem jedru so uporabili lastnosti trenutne omenitve, kot je na
primer beseda, lema ali oblikoslovna oznaka, medtem ko je globalno jedro primerjalo
besede, ki se pojavljajo levo, desno ali med obema omenitvama. Pri ekstrakciji povezav
izbirajo le povedi, ki vsebujejo vsaj dve omenitvi in iz vsake primerne povedi zgenerirajo (𝑛) primerov, kjer je 𝑛 število omenitev v povedi in 𝑘 število omenitev, ki lahko
𝑘
tvori povezavo (tj. dve). Smer povezave razpoznavajo s transformacijo ekstrakcije v
tri-razredni problem, kjer dva razreda deﬁnirata smer povezave in tretji njen neobstoj.
Tudi naš pristop preko atributskih funkcij uporablja kontekstualne in sintaktične lastnosti, vendar se ne ukvarja s smerjo povezave, ker jo po ekstrakciji določimo ročno s
pomočjo pravil.
Tekmovanja BioNLP
Serija tekmovanj BioNLP se osredotoča na ekstrakcijo različnih tipov informacij iz biomedicinskih podatkov. Prvo tekmovanje je bilo organizirano leta  [], ki sta
mu sledili še tekmovanji v letu  [] in  []. Vsakič je predstavitev rezultatov in predlaganih pristopov potekala kot samostojna enota v okviru konference
Association for Computational Linguistics (ACL). Tekmovanje iz leta  je vzbudilo začetno navdušenje nad različnimi nalogami ekstrakcije informacij. Nato je drugo
tekmovanje predstavilo dodatne splošne domene, več podatkovnih tipov in podporo
različnim tipom dogodkov (tj. dogodek je tip povezave med dvema entitetama), medtem ko je zadnje tekmovanje vključilo še uporabo semantičnih podatkov in odkrivanje
molekularnih mehanizmov pri raku, genskih poti, regulatornih omrežij ter avtomatsko
dopolnjevanje ontologij.
Del tekmovanja BioNLP  se je že osredotočal na ekstrakcijo povezav med entitetami. Tedaj so Landeghem in sod.predlagali sistem TEES [], ki je s pomočjo
modelov SVM uspešno razpoznaval entitete in povezave med vsemi možnimi pari v
isti povedi. Hkrati so ugotovili, da modul za razpoznavo posameznih omenitev zelo
vpliva na končno uspešnost sistema. V našem primeru predstavljajo omenitve proteini in geni, ki so predhodno že razpoznani, in je torej naša glavna naloga ekstrakcija
dogodkov, povezav in dogodkov, ki so vezani le na eno omenitev.
V okviru tekmovanja BioNLP  smo predlagali svoj pristop za odkrivanje genskih regulatornih mrež [], ki smo ga kasneje še dodatno nadgradili [] in ga opisuje-
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mo v nadaljevanju. Cilj odkrivanja genskih regulatornih mrež iz povzetkov znanstvenih
člankov [] je ekstrakcija interakcij med posameznimi geni z namenom, da se poenostavi postopek odkrivanja vzročno posledičnih vplivov med geni. Ročno označena
podatkovna množica vsebuje označene dele besedil, ki predstavljajo omenitve, kot so
geni, proteini in reguloni. Poleg tega so označeni še dogodki in interakcije med geni,
ki jih je bilo treba ekstrahirati in na podlagi česar so bili vsi sodelujoči sistemi tudi
rangirani.

.

Predstavitev podatkov

V tem razdelku deﬁniramo predstavitev podatkov, ki je potrebna za ustrezno ekstrakcijo povezav z linearno-verižnimi modeli CRF, vključno z uporabljenimi atributskimi
funkcijami. Nazadnje še na reprezentativni povedi iz učne množice prikažemo delovanje ekstrakcije in s tem še dodatno potrdimo ustreznost predlagane predstavitve.
Pri ekstrakciji povezav moramo ugotoviti, med katerima dvema omenitvama obstaja
povezava in kakšen je pomen te povezave. Med omenitvami moramo torej poiskati nekakšne zakonitosti. Hkrati je potrebno upoštevati, da sta lahko omenitvi, med katerima
obstaja povezava, v povedi na poljubnih razdaljah. Predstavitev povezave prikazujemo
na sliki . in kot smo že omenili, le-ta sestoji iz imena ter osebka in predmeta, ki
predstavljata atributa povezave.
Slika .

povezava

osebek

predmet

Zaradi uporabe linearno-verižnih modelov CRF smo omejeni le na predstavitev podatkov v obliki zaporedij (slika . (c)). Modeli CRF poskušajo glede na verjetnostno
porazdelitev čimbolj pravilno napovedati verjetnost celotnega zaporedja 𝑃(𝑦|𝑥, 𝜆), kjer
je 𝑦 želeno zaporedje glede na vhodno podano zaporedje 𝑥 in predhodno naučene uteži
atributskih funkcij 𝜆. Za ekstrakcijo povezav z zaporedjem 𝑥 predstavimo zaporedje
omenitev, ki lahko predstavljajo atribute povezav, in z zaporedjem 𝑦 označimo tip pǒ
vezave med omenitvama 𝑥𝑖− in 𝑥𝑖 . Ciljne oznake 𝑦𝑖 ∈ {𝑀𝑂𝑍𝑁𝐸
𝑃𝑂𝑉𝐸𝑍𝐴𝑉𝐸} ∪

Splošna predstavitev povezave. Vsako povezavo
(npr. gerE inhibits cotD)
enolično predstavimo z
imenom (npr. Interaction.Regulation), osebkom
(npr. gerE) in predmetom
(npr. cotD).
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{𝑂} deﬁniramo z imenom povezave ali z oznako 𝑂 ugotovimo nepovezanost med omenitvama.
Na sliki . prikazujemo porazdelitev razdalj med atributi povezav v podatkovni
množici GRN BioNLP . Atributi (tj. osebek ali predmet povezave) sestojijo iz
omenitve entitet ali dogodkov. Tudi dogodke predstavimo kot tip povezav, ki kot
atribute vsebujejo omenitev gena in opis spremembe nad genom. Porazdelitev razdalj
med atributi dogodkov je predstavljena v razdelku (A). Razdelek (B) prikazuje razdalje
med atributi povezav, ki so v podatkovni množici identiﬁcirani kot navadne omenitve
(tj. ena ali več zaporednih besed). V učni podatkovni množici obstaja  povezav, ki
imajo kot enega izmed atributov dogodek – porazdelitev razdalj v razdelku (C). Enajst
primerov kot atribut vsebuje drugo povezavo in štiri od njih predstavljajo negacijo, vendar slednje niso upoštevane pri evalvaciji. Za namene evalvacije ni potrebno odkrivati
hierarhičnih povezav, zato pri postopku v ekstrakcijo vključimo še dodaten korak, kjer
razpoznavamo le povezave med geni B. Subtilis. Razdalje med omenitvami slednjega
tipa so prikazane v porazdelitvi (D).
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Ekstrakcija podatkov

Glede na porazdelitve opazimo, da ima večina povezav svoje atribute na razdalji dveh
omenitev. Podatki torej kažejo, da moramo zaporedja za modele prvega reda predstaviti
nekoliko drugače, da jih bomo lahko uspešno odkrivali. V ta namen v nadaljevanju
predstavimo zaporedja izpuščenih omenitev (razdelek ..).
..

Atributske funkcije

Izbira ustreznih atributskih funkcij zelo vpliva na uspešnost ekstrakcije. Navadno jih
deﬁniramo kot predloge in nato končne atributske funkcije (enačba (.)) dobimo s
sprehodom čez podatkovno množico. Funkcije, ki jih uporabljamo z našo metodo,
so predstavljene v tabelah . in .. V slednji so zapisani generatorji, ki glede na
parametre ustvarijo več atributskih funkcij.
..

Primer ekstrakcije povezav

Pri ekstrakciji povezav želimo razpoznati različne tipe povezav med omenitvami. Na
vhodu sprejmemo poved z že označenimi omenitvami, kot prikazujemo v sledečem
primeru.
“Transcription of cheV initiates from a sigma D-dependent promoter element both in vivo and in vitro, and expression of a cheV -lacZ fusion is
completely dependent on sigD.” ²
Iz identiﬁciranih omenitev bi za linerano-verižni model CRF zgradili osnovno zaporedje omenitev, ki je prikazano na sliki .. Zaporedje 𝑥 je sestavljeno iz omenitev
(tj. opazovanih vrednosti), saj ne želimo odkrivati le opisov povezav, temveč celotne
povezave, kjer omenitve predstavljajo njihove atribute. Zaporedje oznak 𝑦, ki ga želimo napovedati, pa sestoji iz imena povezave med trenutno 𝑥𝑖 in prejšnjo omenitvijo
𝑥𝑖− ali oznake 𝑂, ki pomeni, da med njima povezava ne obstaja.
V primeru, da obravnavamo le osnovno zaporedje, ne moremo odkriti povezav, ki
obstajajo med omenitvami na daljših razdaljah (tj. kjer se vmes nahajajo še druge omenitve). Iz vizualizacije zgornjega primera na sliki . opazimo, da ne moremo odkriti
povezave Promoter of, ki obstaja med omenitvama cheV in promoter, saj v zaporedju
nista neposredni sosedi. Zaradi tega in potencialnih omenitev na še daljših razdaljah
predlagamo transformacijo osnovnega zaporedja (tj. z nič izpuščenimi omenitvami) v
²Primer povedi iz učne podatkovne množice GRN BioNLP , članek PMID--S.
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Tabela .
Opis atributskih funkcij. Vse funkcije so uporabljene v vseh modelih CRF v obeh faktorjih. Natančen opis (npr. katere vrednosti ali dodatne oznake omenitev so uporabljene) in implementacija sta dostopna v javnem repozitoriju programske kode [] (v
razredu FeatureFunctionPackages).

Naziv
Porazdelitev
ciljnih
oznak
Velika začetnica
Dvojna velika začetnica
Hearstova pravila
Razdalja členov
Globina odvisnosti
Starševska odvisnost
Pot odvisnosti
BSubtilis

Je BSubtilis
Je Bsubtilis par

Opis
Verjetnost ciljne oznake.
Ali se trenutna/prejšnja omenitev začne z veliko začetnico.
Ali se obe zaporedni omenitvi začneta z veliko začetnico.
Ali med omenitvami veljajo koreferenčna pravila [].
Število členov, ki se nahajajo med zaporednima omenitvama.
Globina omenitve v drevesu odvisnosti.
Oznaka starša v drevesu odvisnosti.
Oznake v drevesu odvisnosti na poti med omenitvama.
Če sta obe omenitvi gena v B. subtilis, kakšna je verjetnost protein-protein interakcije v bazi STRING [], tj. zelo majhna, majhna, srednja,
visoka, zelo visoka.
Ali je trenutna omenitev gen v B. subtilis.
Katera od dveh zaporednih omenitev je gen v B. subtilis, tj. leva, desna, oba, nobena.

zaporedja z izpuščenimi omenitvami. Število izpuščenih omenitev torej določa, koliko
ostalih omenitev se nahaja med dvema zaporednima omenitvama v vhodnem dokumentu. Torej, za ekstrakcijo povezave Promoter of z linearno-verižnimi modeli CRF
ustvarimo zaporedji z eno izpuščeno omenitvijo, ki nam omogočata, da razpoznamo
vse povezave na razdalji ena. Preoblikovano zaporedje, ki to omogoči, je prikazano na
sliki ..
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Tabela .
Opis generatorjev atributskih funkcij. Vse funkcije so uporabljene v vseh modelih CRF v obeh faktorjih (razen predpona
in pripona, ki sta samo tipa unigram). Natančen opis (npr. katere vrednosti ali dodatne oznake omenitev so uporabljene) in
implementacija sta dostopna v javnem repozitoriju programske kode [] (v razredu FeatureFunctionPackages).

Naziv
Predpona
Pripona
Zaporedna vrednost

Trenutna vrednost

Kontekst

Levo / desno / vmes

Razbitje

.

Opis
Predpone dolžine  in  na razdaljah od - do .
Pripone dolžine  in  na razdaljah od - do .
Kombinacija dveh oznak (npr. PDT/NNS) zaporednih omenitev na razdalji od - do . Uporabljene
oznake so beseda, oblikoslovna oznaka, lema, entitetni tip in koreferenčnost.
Vrednost oznake na razdalji od - do . Uporabljene
oznake so beseda, oblikoslovna oznaka, lema, entitetni tip in koreferenčnost.
Ujemanje v številu n-gramov dolžine  na razdalji do
 členov. Ujemanje je diskretizirano na osem nivojev
z Jaccard-ovim koeﬁcientom podobnosti. Različne
atributske funkcije primerjajo vrednosti levo / desno
/ vmes / izzven / unija glede na izbrani omenitvi.
Vrednosti členov na levi, desni in med dvema omenitvama na razdalji od  do . Uporabljene oznake
so beseda, oblikoslovna oznaka in lema.
Razbitje omenitve na posamezne člene glede na presledek in upoštevanje prvih dveh členov. Uporabljene oznake so beseda in lema.

Metoda za ekstrakcijo povezav

V tem razdelku predstavimo sistem z zaporednimi procesiranji (slika .), kjer so deli
za ekstrakcijo medseboj neodvisni. Sistem sestoji iz devetih komponent, pri čemer prvi
dve preoblikujeta podatke v ustrezno predstavitev in nato sledijo glavna procesiranja, ki
ekstrahirajo povezave s pomočjo pravil ali linearno-verižnih modelov CRF. V zadnjem
delu se podatki še očistijo, popravijo in združijo. Celotna implementacija predlaganega
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O

Slika .
Osnovno zaporedje omenitev. Zaporedje vsebuje
vse omenitve iz dokumenta “Transcription of
cheV initiates from a sigma
D-dependent promoter
element both in vivo and
in vitro, and expression
of a cheV -lacZ fusion is
completely dependent on
sigD.”

cheV

S. Žitnik

Interaction. Master of
Transcription promoter

sigma D

Interaction.
Requirement

O

promoter cheV

sigD

Promoter of


Poved iz podatkovne množice GRN BioNLP , članek PMID--S.

O

Promoter of

O

cheV

promoter

sigD

Slika .
Zaporedje z eno izpuščeno
omenitvijo. Eno izmed
možnih preoblikovanih
zaporedij iz osnovnega
zaporedja [cheV, sigma
D, promoter, cheV, sigD].
Drugo možno zaporedje, ki
se ustvari ob transformaciji
je [sigmaD, cheV ].

sistema je na voljo v javnem programskem repozitoriju [], ki uporablja algoritem
CRFSuite [] za učenje in klasiﬁkacijo z modeli CRF.
Zaporedje procesiranj se izvaja, kot je prikazano na sliki .. Najprej pretvorimo
vhodni dokument v ustrezno obliko za nadaljnje procesiranje in ga obogatimo z lemami, drevesi odvisnosti in oblikoslovnimi oznakami. Nato avtomatsko identiﬁciramo
dodaten tip omenitev, ki so lahko atribut dogodkov. Zatem s pomočjo modelov CRF
ekstrahiramo dogodke, ki jih predstavimo v obliki povezav. Potem ekstrahiramo različne tipe povezav, vključno s hierarhijami, in nazadnje s pravili uredimo ekstrakcije.
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Vhodni
dokumenti

(i) Predprocesiranje

(ii) Ekstrakcija omenitev

Ekstrakcija z algoritmom CRF

(iii) Ekstrakcija dogodkov

(iv) Ekstrakcija povezav med omenitvami
(v) Ekstrakcija povezav med dogodki
(vi) Ekstrakcija povezav med geni
(vii) Ekstrakcija povezav med geni v dogodkih

Slika .
(viii) Ekstrakcija povezav s pravili
(iv) Čiščenje podatkov
Interaction.Regulation

Interaction.Transcription
sigK

Identifikacija in
prilagajanje povezav

comK

ykvP

Interaction.Inhibition
rocG

gerE

Site_of
lytC

sigD

Interaction.Binding
spoIIG

sigA

Arhitektura predlaganega
sistema za ekstrakcijo
povezav z večkratnimi
procesiranji. Sistem sestoji
iz devetih procesiranj, med
katerimi prvi dve pripravita
podatke, nato naslednjih
šest ekstrahira povezave
in zadnje procesiranje
izvede čiščenje rezultatov.
Vsak vhodni dokument
procesiramo zaporedno in
kot rezultat zanj vrnemo
seznam ekstrahiranih
povezav.
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S pravili ustrezno spremenimo smer povezave (tj. zamenjamo osebek in predmet) in
odstranimo duplikate ter nemogoče povezave.
V nadaljnjih podrazdelkih podrobneje opišemo posamezne korake predlaganega pristopa.
..

Predprocesiranje

V stopnji predprocesiranja ustrezno predstavimo vhodne podatke, razpoznamo povedi
in jih razbijemo na posamezne člene. Dodatno še obogatimo podatke z oblikoslovnimi
oznakami, drevesi odvisnosti [] in lemami [].
..

Razpoznavanje omenitev

Omenitve sestojijo iz sledečih tipov: Protein, GeneFamily, ProteinFamily, ProteinComplex, PolymeraseComplex, Gene, Operon, mRNA, Site, Regulon. V tem koraku avtomatsko identiﬁciramo dodatne omenitve (npr. inhibits, co-transcribes), ki predstavljajo
enega izmed atributov pri dogodkih. Iz učne množice preberemo vse takšne omenitve
in jih nato glede na ujemanje v njihovi lemi odkrivamo v novih dokumentih.
..

Ekstrakcija dogodkov

Dogodek deﬁnira spremembo stanja ene ali več biomolekul, na primer: “expression
of a cheV-lacZ fusion is completely dependent on sigD”. V našem primeru dogodke
predstavimo kot poseben tip povezav z imenom EVENT. V učni podatkovni množici so
osebki dogodkov predstavljeni v obliki enega izmed sledečih tipov Protein, GeneFamily,
PolymeraseComplex, Gene, Operon, mRNA, Site, Regulon in Promoter, medtem ko so
predmeti omenitve, ki jih odkrijemo v predhodnem koraku. Dogodke odkrivamo
z linearno-verižnimi modeli CRF in nato uporabimo pravila, da ustrezno nastavimo
osebke in predmete razpoznanih dogodkov.
..

Ekstrakcija povezav

Različne tipe povezav ekstrahiramo v štirih procesiranjih (iv, v, vi, vii), kar nam omogoča ekstrakcijo hierarhičnih povezav (tj. povezave, ki vsebujejo drugo povezavo kot
enega izmed atributov). Procesiranja uporabljajo linearno-verižne modele CRF in se
izvajajo v sledečem zaporedju (primeri ekstrakcij se nanašajo na dokument iz prejšnjega
razdelka):

Ekstrakcija podatkov

(iv) Najprej ekstrahiramo povezave, ki kot atribute vsebujejo navadne ali razpoznane
omenitve (npr. sigma D → Master_of_Promoter → promoter). Navadne omenitve predstavljajo gene, proteine in njihove agregate, medtem ko razpoznane
omenitve predstavljajo enega izmed atributov pri dogodkih (npr. transcription).
(v) V drugi fazi ekstrahiramo le povezave, ki vsebujejo dogodek kot enega izmed
atributov (npr. expression cheV → Interaction.Requirement → sigD). Pred ekstrakcijo teh povezav najprej dogodke spremenimo v omenitve, ki so sestavljene
iz besed njihovih atributov. Nato jih dodamo v seznam ostalih omenitev in
uredimo glede na indeks najbolj zgodnje besede v novi omenitvi. Ekstrakcijo
povezav izvedemo na enak način kot v prejšnjem koraku.
(vi) Glavna naloga tekmovanja je ekstrahirati interakcije (tj. povezave tipa Interaction.*) med geni organizma B. Subtilis. Pred ekstrakcijo le teh vrst povezav zato
najprej izberemo omenitve, ki predstavljajo gene B. Subtilis in nato izvedemo
ekstrakcijo s pomočjo linearno-verižnih modelov CRF. Pri izbiri ustreznih omenitev uporabljamo seznam znanih genov iz seznama NCBI³.
(vii) Evalvacija nad rezultati in dosežen uspeh sta odvisna le od razpoznanih interakcij
med geni. Torej v primeru, da obstaja povezava med genom 𝐺 in dogodkom
𝐸, potem je ekstrahirano gensko regulatorno omrežje enako, kot če bi razpoznali
povezavo med 𝐺 in 𝐺, kjer je 𝐺 predmet dogodka 𝐸. Zaradi tega ustrezno
preoblikujemo učno množico in naučimo model CRF nad preoblikovanimi podatki (npr. sigD → Interaction.Requirement → cheV, kjer je cheV predmet nekega
dogodka).
Učna podatkovna množica vsebuje tudi sedem povezav, ki vsebujejo drugo povezavo kot enega izmed atributov. Zaradi premajhnega števila učnih podatkov tega tipa
hierarhij nismo odkrivali, vendar pomanjkljivost nadomestimo z ekstrakcijo povezav
med geni (vi, vii).
Poleg tega obstajajo še štiri negativne povezave, vendar tekmovanje negativnih povezav ne upošteva v končnem rezultatu. Glede na učno podatkovno množico bi lahko
dodali dodatno procesiranje za razpoznavo negativnih povezav, saj morajo biti najprej
razpoznane kot pozitivne in nato dodatno označene kot negativne. Pri tem bi uporabili
pravila in besede, ki označujejo negativen sentiment (npr. not, whereas, neither ali nor).
³http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AL009126
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Postopek ekstrakcije povezav z linearno-verižnimi modeli pogojnih naključnih polj
Pri ekstrakciji povezav z linearno-verižnimi modeli CRF najprej zgeneriramo ⌈ 𝑛𝑠 ⌉ zaporedij s 𝑠 +  izpuščenimi omenitvami za vsak 𝑠, ki je podan kot parameter (primer
v razdelku ..). Nato za vsak 𝑠 naučimo model in izvedemo označevanje, kar lahko
poteka vzporedno, saj so modeli med seboj neodvisni. Za naše namene uporabljamo
modele, ki so naučeni na zaporedjih od nič do deset izpuščenih omenitev. V zadnjem
koraku iz rezultatov preberemo povezave in jih predstavimo v obliki neusmerjenega
grafa. Visokonivojska arhitektura toka podatkov je predstavljena na sliki ..
Identifikacija in prilagajanje
povezav

Ekstrakcija omenitev

Interaction.Inhibition
rocG

gerE
Interaction.Transcription
sigK

ykvP

Interaction.Regulation
comK

Site_of
lytC

Slika .
Tok podatkov v procesiranjih za ekstrakcijo povezav
z linearno-verižnimi modeli CRF. Najprej transformiramo osnovno zaporedje
omenitev v zaporedja z
izpuščenimi omenitvami.
Na vsakem novem tipu
zaporedij naučimo svoj
linearno-verižni model
CRF in z njim označimo
neznane dokumente. Povezave nato preberemo iz
pridobljenih oznak in jih
vrnemo kot rezultat.

sigD

Interaction.Binding
spoIIG

sigA

Model 0

0

Model 1

1

Model 2

...

2

s

...
Zaporedja izpuščenih
omenitev

...

Model s

Učenje modelov

Označevanje omenitev
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..

Uporaba ročno deﬁniranih pravil

V zadnjem koraku ekstrakcije deﬁniramo ročna pravila, ki smo jih pridobili s pregledom učne podatkovne množice ali z upoštevanjem sinonimov. Glede na tip pravila jih
delimo v štiri razrede:
Trojčki omenitev. Metoda pregleda vse zaporedne trojčke omenitev, ki v sredini vsebujejo natanko eno razpoznano omenitev. Kot vhod ji podamo regularni izraz, s
katerim se mora pričeti razpoznana omenitev in ciljni tip povezave.
Zaporedne omenitve. Metoda pregleda vse zaporedne omenitve in preveri, če se besedilo med njima ujema z določenim regularnim izrazom za ekstrakcijo določene
povezave. Privzeto predvideva ekstrakcijo iz stavkov v tvorniku, da ustrezno določi osebek in predmet, sicer ju zamenja.
Seznam zaporednih omenitev. Metoda je posplošitev prejšnjih dveh, pri čemer zahteva,
da se na levi ali na desni strani nahaja seznam omenitev, ki so med seboj ločene
z “,”, “, and” ali “and”. Na primer, iz stavka “rsfA is under the control of both
sigma(F) and sigma(G)” ta metoda ekstrahira dve povezavi (tj. “rsfA → Interaction.Activation → sigma(F)” in “rsfA → Interaction.Activation → sigma(G)”).
Stavki zaporednih omenitev. Zadnja metoda je posplošitev druge in pri iskanju ujemanja ne upošteva podrednih stavkov med omenitvama. Vmesne stavke deﬁniramo
le kot del besedila med dvema vejicama. Na primer, metoda ekstrahira povezavo
sigma(F) → Interaction.Activation → sigma(G) iz povedi “sigma(F) factor turns
on about  genes, including the gene for RsfA, and the gene for sigma(G)”.
V biomedicinski literaturi lahko za navedbo ene povezave uporabljamo več izrazov.
Na primer, nekaterim je bližje to repress v primerjavi z to inactivate ali to inhibit in
obratno. Zaradi upoštevanja uveljavljenih sinonimov še dodatno izboljšamo kvaliteto
ekstrakcij. V tabeli . predstavimo natančen seznam pravil in njihovih parametrov,
ki jih uporabimo.
..

Čiščenje rezultatov

V zadnjem procesiranju izvajamo čiščenje podatkov, kjer odstranimo zanke in redundančne povezave.
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Tabela .
Parametri za ekstrakcijo povezav s pravili. Vsaka od metod kot parameter zahteva ciljni tip povezave in regularni izraz. Nekatere
zahtevajo tudi ali naj se uporabi aktivni ali pasivni način.

Regularni izraz
Trojčki omenitev
Transcription
transcrib
Zaporedne omenitve
Transcription
.*directs transcription.*
Inhibition
.*inactivate.*
Inhibition
.*inhibits.*
Inhibition
.*repressor to.*
Inhibition
.*is negatively regulated by.*
Activation
.*is governed by.*
Activation
.*essential.*activat.*
Activation
.*to.*activat.*
Activation
.*turns on.*
Requirement
.*requires.*
Requirement
.*required.*
Binding
.*binds.*to.*
Binding
-binding.*
Seznam zaporednih omenitev
Transcription
.*under.*control.*of.*

Activation
.*is governed by.*
Inhibition
.*represses.*
Inhibition
.*to repress.*
Stavki zaporednih omenitev
Activation
.*turns on.*
Inhibition
.*repressed.*


Metoda upošteva pasivni način.

Povezava je zanka, če njeni atributi predstavljajo isto entiteto (tj. omenitvi sta koreferenčni). Na primer, stavek “... sigma D element, while cheV-lacZ depends on sigD

Ekstrakcija podatkov

...” vsebuje omenitvi sigma D and sigD, ki ne moreta biti v interakciji, saj predstavljata
isti gen. Odstranitev zank zmanjša število napak (tj. vstavitev), medtem ko odstranitev
redundančnih povezav ne vpliva na končen rezultat.

.

Analiza rezultatov

Tekmovanje v ekstrakciji povezav za izgradnjo genskega regulatornega omrežja (GRN)
predvideva, da sodelujoči razpoznajo povezave med omenitvami in pravilno določijo
osebek in predmet povezave. Kot pravilno ekstrahirane povezave štejejo le povezave,
ki se ujemajo v imenu in obeh atributih.
Naš pristop temelji na večkratnih procesiranjih vhodnih podatkov, kjer v vsakem
procesiranju razpoznavamo določen tip povezav. V nadaljevanju najprej predstavimo
splošne rezultate ter analiziramo ekstrakcije preko posameznih procesiranj in različnih
podmnožic atributskih funkcij.
..

Ocenjevalni kriterij

Uradni ocenjevalni kriterij tekmovanja temelji na primerjavi genskega regulatornega
omrežja organizma B. subtilis, ki ga odkrijemo s pomočjo avtomatske ekstrakcije povezav na podlagi predhodno ročno označenega omrežja iz podatkovne množice. Uspešnost sistema za ekstrakcijo povezav je določena z oceno SER [] (angl. slot error
rate)
𝑆𝐸𝑅 = (𝑆 + 𝐼 + 𝐷)/𝑁,
ki predstavlja razmerje med vsoto zamenjanih povezav (S), vstavljenih povezav (I) in
odstranjenih povezav (D) ter številom povezav v pravilnem omrežju (N). Na kratko,
sistemi ki napovejo enako število napačnih in pravilnih povezav, dosežejo vrednost ena
ocene SER. Bolj natančni kot so sistemi, manj zamenjanih, vstavljenih ali odstranjenih
povezav ustvarijo ter s tem hkrati dosežejo nižjo oceno SER.
..

Podatkovna množica BioNLP 

Podatkovna množica GRN sestoji iz povzetkov člankov iz baze PubMed, ki opisujejo
gensko regulatorno omrežje organizma B. subtilis. Besedilo je razbito po stavkih z
označenimi omenitvami, biokemijskimi dogodki in povezavami, ki opisujejo celične
procese na molekularnem nivoju. Povezave, ki so vezane na interakcije, so urejene
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hierarhično in klasiﬁcirane v tipe regulation, inhibition, activation, requirement, binding
in transcription.
Tabela . prikazuje osnovne statistike podatkovnih množic za učenje, pripravo parametrov (angl. dev) in testiranje. Za testno množico nimamo označenih podatkov in
torej zanjo ne moremo prikazati rezultatov analize po posameznih procesiranjih. Ostali
dve množici vsebujeta označene omenitve, dogodke in povezave.
Tabela .
Opis podatkovnih množic BioNLP  GRN. Prikazani so podatki za učno množico (train), množico za nastavljanje parametrov (dev) in testno množico (test).

Ime podatkovne množice
Število dokumentov
Število členov
Število pravih omenitev
Število razpoznanih omenitev
Število dogodkov
Število povezav
Število Interaction.* povezav


dev








train








test




—
—


Število je bilo pridobljeno iz uradnega spletnega servisa BioNLP GRN za evalvacijo.

..

Rekonstrukcija genskega regulatornega omrežja

Predlagani sistem smo testirali na tekmovalni učni množici GRN BioNLP  s prečnim preverjanjem po metodi izloči-enega in dosegli oceno SER . z  zamenjavami,
 odstranitvami,  vstavitvami in  ujemanji.
Testna podatkovna množica vsebuje  omenitev v  povedih. Ko ekstrahiramo
povezave na testni množici, vedno naučimo modele CRF skupaj na učni množici in
množici za nastavljanje parametrov. Rezultati, ki smo jih dosegli na tekmovanju, so prikazani v tabeli .. Glede na oceno SER smo (U. of Ljubljana) [] dosegli prvo mesto.
Ostali sodelujoči so bili še K. U. Leuven [], TEES-. [], IRISA-TexMex []
in EVEX []. Vsi sodelujoči smo stremeli k čimmanjšemu številu zamenjav, odstranitev in vstavitev, medtem ko smo želeli maksimizirati število ujemanj. Dosegli
smo najmanjše število zamenjav in dobre rezultate v ostalih treh indikatorjih, s čimer
smo skupaj dosegli najboljši rezultat. Visoke številke v številu nerazpoznanih povezav
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pomenijo, da so povezave v besedilih zapisane v različnih oblikah in jih je zato težje
razpoznavati. Sistem IRISA-TexMex je dosegel najmanjše število odstranitev in največje število ujemanj, vendar je po drugi strani izgubljal z večjim številom vstavitev in
zamenjav ter se posledično uvrstil slabše.
Tabela .
Uradni rezultati tekmovanja BioNLP  GRN. Tabela prikazuje število zamenjav (S), odstranitev (D), vstavitev (I), ujemanj
(M) in oceno “slot error rate” (SER).

Udeleženec
U. of Ljubljana
K. U. Leuven
TEES-.
IRISA-TexMex
EVEX

S






D






I






M






SER
.
.
.
.
.

Od oddaje rezultatov na tekmovanju smo predstavili dodatne atributske funkcije in
dodatno procesiranje podatkov. Slednje ekstrahira povezave med omenitvami genov
B. Subtilis iz hierarhičnih povezav – med geni v dogodkih. O izboljšanih rezultatih
poročamo v tabeli .. Vsi rezultati so pridobljeni z novimi atributskimi funkcijami in
so grupirani glede na vključenost novega procesiranja (vii) in čiščenja podatkov. Brez
obeh procesiranj že dodatno izboljšamo naš rezultat iz tekmovanja za  z oceno SER
.. Nove atributske funkcije torej ekstrahirajo več povezav s povečano natančnostjo.
Zanimivo je, da vključenost dodatnega procesiranja pokvari rezultat za , ker razpozna nekaj nepravilnih povezav, vendar kljub temu odkrije dodatna ujemanja. Najboljši
rezultat je torej dosežen s čiščenjem podatkov in brez dodatnega procesiranja (vii). Glede na oddan rezultat pa smo ga torej še dodatno izboljšali za  SER, kar je že značilna
razlika.
Na sliki . prikazujemo napovedano gensko regulatorno omrežje s povezavami,
ki smo jih ekstrahirali. V primerjavi z oddanim omrežjem na tekmovanju [], smo
izboljšali sistem in odkrili dodatni povezavi (tj. spoIVFB → Inhibition → spoIVFA, sigE
→ Transcription → gerE) ter izbrisali eno povezavo (tj. sigB → Transcription → yvyD).
V primeru, da je izbrisana povezava pravilna, bi lahko oba rezultata združili in dosegli
oceno . SER s  zamenjavami,  odstranitvami,  vstavitvami in  ujemanji od
skupno  povezav v testni množici. Čeprav je to, v kolikor vemo, trenutno najboljši
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Tabela .
Rezultati na testni podatkovni množici. Prikazani so izboljšani rezultati z novimi atributskimi funkcijami, dodatnim procesiranjem (vii) in čiščenjem podatkov. Kratice pomenijo število zamenjav (S), odstranitev (D), vstavitev (I), ujemanj (M) in oceno
“slot error rate” (SER).

Način
brez (vii) & brez čiščenja
brez (vii) & s čiščenjem
z (vii) & brez čiščenja
z (vii) & s čiščenjem

S





D





I





M





SER
.
.
.
.

rezultat SER na teh podatkih, smo odkrili le  obstoječih povezav, ki so zastopane
v podatkih.

Slika .
Napovedano gensko regulatorno omrežje na
testni podatkovni množici. Omrežje je rezultat
izboljšanega pristopa po zaključenem tekmovanju. V
konferenčnem članku []
je dostopno omrežje, s
katerim smo sodelovali na
tekmovanju.

..

Pregled ekstrakcij glede na procesiranje

tabela . prikazuje število ekstrahiranih povezav po procesiranjih. Procesiranja so med
seboj neodvisna in več od njih jih lahko ekstrahira isto povezavo. Zaradi tega tudi v
zadnjem koraku izvedemo čiščenje rezultatov.
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Tabela .
Ekstrahirane povezave glede na vrsto procesiranja na podatkovni množici za nastavljanje parametrov (dev) in testni množici
(test). Rezultati čiščenja podatkov predstavljajo število zančnih povezav in število podvojenih povezav (ločeno s poševnico).
Ocene SER so kumulativne.

Procesiranje
Ekstrakcija dogodkov (iii)
Ekstrakcija povezav med omenitvami (iv)
Ekstrakcija povezav med dogodki (v)
Ekstrakcija povezav med geni (vi)
Ekstrakcija povezav med geni v dogodkih (vii)
Ekstrakcija povezav s pravili (viii)
Čiščenje podatkov (ix)

Dev

SER

.

.

.

.

.

.
/ .

Test

SER

.

.

.

.

.

.
/ .



Ekstrakcija povezav med geni v dogodkih (vii) daje boljše rezultate na množici za
nastavljanje parametrov kot na testni množici, zato je ne uporabimo za pridobitev
končnega rezultata.

V fazi ekstrakcije dogodkov (iii) odkrijemo dogodke, ki jih predstavimo v obliki
povezav. Dogodki niso upoštevani pri evalvaciji, zato njihove ekstrakcije ne vplivajo
neposredno na rezultat SER. Ekstrahirani dogodki predstavljajo le vhod za kasnejši
procesiranji (v) in (vii).
Prvi dve procesiranji povezav (slika .) že dosežeta obetajoče rezultate na podatkovni množici za nastavljanje parametrov – množica dev, medtem ko na testni množici
ekstrahirata sedem pravilnih in sedem nepravilnih povezav, zatorej vrednost SER ostaja
enaka .. Naslednji dve procesiranji ekstrahirata več pravilnih povezav na testni množici in še dodatno izboljšata rezultate na množici dev. Ekstrakcija povezav med dogodki
občutno izboljša rezultate na množici dev, vendar je izboljšanje na testni le malenkostno. Najnižja končna ocena SER je dosežena, če tega procesiranja ne uporabljamo.
Naslednja ekstrakcija povezav z uporabo pravil ne izboljša rezultatov na množici dev,
čeprav odkrije pomembno število povezav pred vključitvijo ekstrakcije povezav med
dogodki. Obe ekstrakciji odkrijeta veliko enakih povezav. Na testni množici se izkaže
ravno nasprotno, saj pravila odkrijejo bistveno več povezav kot predhodno procesiranje.
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Uspešnost ekstrakcije glede na atributske funkcije

Izbira najbolj informativnih atributskih funkcij je v strojnem učenju ključnega pomena
za povečevanje kvalitete rezultatov. V tabeli . prikazujemo rezultate ekstrakcij z uporabo različnih naborov atributskih funkcij. Atributske funkcije smo razdelili od bolj
splošnih (A-C) do bolj speciﬁčnih (D-H). Kot pričakovano, ugotovimo, da se rezultati
z več uporabljenimi atributskimi funkcijami izboljšujejo. V primeru, da uporabimo
le najbolj osnovne funkcije (A), sistem razpozna le eno povezavo, ki je napačna in je
posledično ocena SER večja od .. Z uporabo atributskih funkcij, ki so povezane z
organizmom B. Subtilis (C), ne dosežemo nobenega izboljšanja. Ko dodamo še dodatne funkcije (D), pa značilno izboljšamo rezultate za . v oceni napake. Hkrati
predvidevamo, da so za izboljšanje odgovorne tudi predhodne atributske funkcije, ki
skupaj z dodanimi tvorijo odvisnosti ali pa je to le rezultat tega, ker so generatorske
funkcije in tvorijo veliko različnih atributskih funkcij v primerjavi s predhodnimi (AC). Tudi skupina (E) še dodatno izboljša rezultat. To je pričakovano, saj sklepamo, da
v množici za nastavljanje parametrov in v učni množici obstajajo povezave istega tipa.
V primeru, da uporabimo le skupine atributskih funkcij (D) in (E), dosežemo oceni
SER . in ., kar pomeni, da so za uspešnost pomembne tudi predhodne funkcije.
Če pa množici (D) in (E) uporabimo skupaj, dosežemo oceno SER .. Prav tako se
zdi, da podmnožica (H) ne prispeva k rezultatu. To ne drži, saj če odstranimo podmnožico (G), bomo dosegli oceno SER .. Torej, kot pričakovano ugotovimo, da
je pomembno izbrati čimvečji nabor atributskih funkcij, čeprav na prvi pogled izgleda
da njihove posamezne podmnožice ne vplivajo na rezultat.

.

Sklep

V pričujočem poglavju smo predstavili sistem z večkratnimi in zaporednimi procesiranji za namene ekstrakcije povezav iz besedil. Sistem pri svojem delovanju uporablja
le linearno-verižne modele CRF in domensko speciﬁčna pravila. Podobno kot v prejšnjem poglavju za odkrivanje koreferenčnosti, tudi tu na inovativen način predstavimo
povezave z zaporedji omenitev in prav tako omogočimo razpoznavanje povezav med
atributi na daljših razdaljah z zaporedji izpuščenih omenitev. S predlaganim pristopom
smo dosegli tudi najboljši rezultat na tekmovanju BioNLP  za namene odkrivanja
genskih regulatornih mrež. V tem poglavju smo opisali tudi izboljšave predlaganega
pristopa, ki še dodatno izboljšajo rezultat. V prihodnjem delu bomo poskusili prila-
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Tabela .
Ekstrahirane povezave z različnimi nabori atributskih funkcij. Kratice pomenijo število zamenjav (S), odstranitev (D), vstavitev
(I), ujemanj (M) in oceno “slot error rate” (SER). Rezultati so evalvirani na podatkovni množici za nastavljanje parametrov in z
uporabo le procesiranj, ki uporabljajo modele CRF.

Nabor atributskih funkcij
A
A–B
A–C
A–D
A–E
A–F
A–G
A–H

S









D









Dev
I









M
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Nabori atributskih funkcij so izbrani sledeče: (A) porazdelitev ciljnih oznak, velika
začetnica, dvojna velika začetnica, Hearst-ova pravila, razdalja členov, (B) globina
odvisnosti, starševska odvisnost, pot odvisnosti, (C) BSubtilis, Je BSubtilis, Je
BSubtilisP par, (D) predpona, pripona, (E) zaporedna vrednost, trenutna vrednost,
(F) kontekst, (G) levo / desno / vmes, in (H) razbitje. Natančen opis atributskih
funkcij se nahaja v tabeli . in v tabeli ..

goditi postopek ekstrakcije povezav z linearno-verižnimi modeli CRF in zaporedji izpuščenih omenitev za uporabo na drugih domenah, da pokažemo splošno uporabnost
predlagane metode.


Prepoznavanje imenskih
entitet
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O prepoznavanju imenskih entitet

Pri prepoznavanju imenskih entitet želimo posameznim členom (tj. besedam) v besedilu določiti njihov pomen ali tip. To je ena izmed najstarejših in najbolj raziskanih nalog ekstrakcije informacij in prav tako tudi najbolje rešena. Prvi sistemi so se
osredotočali na splošne tipe podatkov, kot so imena oseb ali organizacij []. V zadnjem času se veliko raziskav na področju procesiranja naravnega jezika usmerja na
biomedicinsko področje, kjer hranijo ogromno količino znanstvene literature, v kateri
so opisana različna odkritja in odvisnosti. Avtomatsko pridobivanje in obdelava teh
podatkov omogoča dostop do novih odkritij ali pohitritev pri izvajanju poskusov. Že
samo osnovna kategorizacija besedil je v začetku omogočila odkrivanje zakonitosti med
geni in boleznimi [–]. Trenutno znani postopki omogočajo natančnejšo ekstrakcijo podatkov in združevanje virov, kar se uporablja za nove načine poizvedovanja,
organizacije, analiziranja in vizualizacije podatkov.
V tem poglavju predstavimo modularen sistem za razpoznavanje kemijskih spojin
in zdravil [], s katerim smo sodelovali na tekmovanju CHEMDNER  in dosegli sedmo mesto med  sodelujočimi ekipami. Tekmovalci smo morali odkriti več
razredov kemijskih snovi – systematic, identiﬁers, formula, trivial, abbreviation, family
in multiple – in nato ekstrakcije glede na lastno verjetno pravilnosti tudi rangirati.
..

Umestitev v sorodno delo

Večina raziskovalcev na področju razpoznavanja imenskih entitet se ukvarja z identiﬁkacijo osebnih imen, lokacij, organizacij, datumov, dogodkov, ipd. Tradicionalno se
pristopi delijo na slovarske, morfološke in kontekstualne []. V predlagani metodi
preko atributskih funkcij posredno uporabimo vse tri pristope, ko pridobivamo dodatno znanje iz vhodnih podatkov. Poleg tega uporabimo tudi dodatne podatkovne baze
in atributske funkcije, ki uporabljajo slovarske vire.
V literaturi obstaja nekaj pristopov, ki kombinirajo pogojna naključna polja (CRF) []
in metodo podpornih vektorjev (SVM) [] za razpoznavanje imenskih entitet. Linearno-verižni modeli CRF se uporabljajo za označevanje zaporedij besed, medtem ko
modeli SVM bolje klasiﬁcirajo posamezne primere besed v vnaprej določene razrede
ali v zvezno vrednost. Nekateri raziskovalci so pokazali, da se za namene razpoznavanja entitet modeli CRF izkažejo bolje kot SVM-ji []. Slednje še posebej drži, ker
za probleme obdelave besedil navadno generiramo veliko število značilk, ki jih znajo

Ekstrakcija podatkov

modeli CRF zelo dobro upoštevati. Skupna uporaba modelov SVM in CRF je bila
predlagana tudi na drugih področjih [], kjer raziskovalci najprej uporabijo model
SVM in nato še CRF. V primerjavi s tem pristopom mi uporabimo oba modela v
obratnem vrstnem redu, kjer model SVM služi kot meta-klasiﬁkator med različnimi
tipi ekstrakcij. Najbolj podoben pristop so predlagali Cai in sod. [], ki najprej z
modelom CRF odkrijejo ločnice med potencialnimi omenitvami entitet v besedilu in
nato uporabijo model SVM, da napovejo končne ekstrakcije. V našem pristopu najprej z več atributskimi funkcijami uporabimo več modelov CRF in nato z modelom
SVM združimo ocene, da se odločimo o končni vrednosti.
Področje ekstrahiranja informacij se je hitreje začelo razvijati v -tih letih s serijo
konferenc Message Understanding Conference (MUC) od  (MUC-) do 
(MUC-), od katerih so se predvsem začetne zelo usmerile v prepoznavanje imenskih
entitet. Kasneje so se oblikovale iniciative in tekmovanja, kot so Automatic Content
Extraction (ACE) [], Semantic Evaluation (SemEval) [] in Conference on Natural Language Learning (CoNLL) Shared Tasks [], v okviru katerih so pripravili več
označenih podatkov. V zadnjem času so začeli pristope prilagajati tudi za uporabo na
biomedicinski domeni in zato organizirali evalvacije v okviru konferenc BioCreative
I in II [], ki sta se osredotočali na prepoznavanje genov in proteinov v znanstvenih
člankih. Poleg tega so se na področju pojavila tudi druga tekmovanja – LLL [] in
BioNLP [], ki so poskušala izboljšati še ostale naloge ekstrakcije informacij.
..

Tekmovanje CHEMDNER 

Tekmovanje v razpoznavanju kemijskih spojin in zdravil – Chemical compound and
drug name recognition (CHEMDNER) challenge – sledi seriji tekmovanj BioCreative, ki so bila orientirana v razpoznavanje genov in proteinov. Tekmovanje CHEMDNER  je osredotočeno na domeno kemijskih sestavin, saj na tem področju še
ni bilo razvitih uporabnih sistemov za razpoznavanje. Cilj tekmovanja je (a) predstaviti zmožnosti avtomatske ekstrakcije informacij, (b) izboljšati trenutno najboljše
sisteme za ekstrakcijo, (c) testirati predlagane sisteme na neodvisni podatkovni množici, (d) prilagoditi obstoječe sisteme za ekstrakcijo na izbrani domeni, (e) primerjati
med različnimi strategijami predlaganih sistemov, (f ) izboljšati skalabilnost sistemov in
(g) raziskati možnosti integracije z obstoječimi sistemi ter različnimi domenami. Posebej za tekmovanje je bila pripravljena nova podatkovna množica, ki vsebuje .
povzetkov iz PubMed člankov s skupno . identiﬁciranimi omenitvami. Tekmo-
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vanje je bilo razdeljeno v nalogi razpoznavanja omenitev kemijskih spojin – chemical
entity mentions (CEM) – in rangiranja razpoznanih omenitev – chemical document
indexing (CDI). Pri nalogi CEM morajo sodelujoči z začetnim in končnim znakom v
besedilu določiti omenitve kemijskih snovi in pri nalogi CDI morajo razpoznane omenitve rangirati od najbolj do najmanj verjetnih. Prepoznanih omenitev ni potrebno
klasiﬁcirati v posamezne tipe kemijskih snovi in tekmovalci lahko uporabijo katerekoli
dodatne vire, ki jih želijo (angl. open challenge setting). Kljub zelo velikemu številu
prvotnih prijav na tekmovanje, je rezultate oddalo le  tekmovalnih ekip s skupno 
sodelujočimi raziskovalci.
Večina sodelujočih tekmovalcev je uporabila modele CRF od enega do četrtega reda
z zelo različnimi metodami razčlenjevanja in z bogatim naborom lingvističnih, ortografskih, morfoloških ali slovarskih atributskih funkcij. Nekaj sistemov je celo temeljilo
na ročno deﬁniranih pravilih za ekstrakcijo in identiﬁkaciji okrajšav. Med dodatnimi
viri jih je največ uporabilo znane podatkovne baze CTD, PubChem, ChEBI, Jochem,
periodni sistem elementov in korpus Brown. Zmagovalci tekmovanja [] so uporabili dva modela CRF, enega na posameznih členih in drugega na črkah. Poleg tega so
si pomagali še s korpusom Brown in komponento za združevanje ocen.

.

Metoda za razpoznavanje imenskih entitet

V tem razdelku deﬁniramo predstavitev podatkov, ki jo uporabimo pri razpoznavanju
kemijskih snovi z linearno-verižnimi modeli CRF, vključno z uporabljenimi atributskimi funkcijami. Nato prikažemo delovanje predlagane metode na izbranem primeru
skozi ves postopek priprave podatkov, posameznih ekstrakcij, združevanja rezultatov
in meta-klasiﬁkacijo.
..

Predstavitev podatkov

Pri razpoznavanju imenskih entitet moramo za vsak člen določiti njegov tip. Členi so
rezultat členjenja in predstavljajo besede, ločila in posebne znake. Tipi členov so odvisni od zaporedja besed in njihovih pomenov v besedilu, zato se odločimo za uporabo
modela CRF. Za vsak člen pridobimo tudi dodatne informacije, kot so oblikoslovne
oznake, leme ali drevesa odvisnosti, ki jih uporabimo v atributskih funkcijah.
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Atributske funkcije
Izbira ustreznih atributskih funkcij je ključnega pomena za uspešnost napovedovanja s
katerimkoli algoritmom iz strojnega učenja. Deﬁniramo jih kot predloge in nato končne atributske funkcije pridobimo s sprehodom čez podatkovno množico. V tabelah .
in . predstavimo atributske funkcije, ki jih uporabimo v naši metodi.
Tabela .
Opis atributskih funkcij. Vse funkcije so uporabljene v obeh faktorjih modelov CRF. Implementacije so dostopne v javnem
repozitoriju programske kode [] (v razredu FeatureFunctionPackages).

Naziv
Porazdelitev
ciljnih
oznak
Velika začetnica
Dvojna velika začetnica
Oblikoslovna oznaka
Števki
Veliki začetnici
Pomišljaj
Pika
Vejica
Grški znak
Kemijski element
Blagovna znamka []
IUPAC []
Imena []
Sopomenke []
CTD []

Opis
Verjetnost ciljne oznake.
Ali se trenutna omenitev začne z veliko začetnico.
Ali se obe zaporedni omenitvi začneta z veliko začetnico.
Oblikoslovna oznaka prvega člena v omenitvi.
Člen vsebuje dve števki.
Ali člen vsebuje dve veliki začetnici.
Ali člen vsebuje pomišljaj.
Ali člen vsebuje piko.
Ali člen vsebuje vejico.
Člen vsebuje grški znak.
Člen ustreza elementu v periodnem sistemu elementov.
Člen predstavlja blagovno znamko podjetja.
Člen ustreza IUPAC imenu zdravila.
Člen predstavlja splošno ime zdravila.
Člen ustreza sinonimu zdravila.
Člen ustreza kemijski spojini ali njeni sopomenki v
CTD podatkovni bazi.
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Tabela .
Opis generatorjev atributskih funkcij. Vse funkcije so uporabljene v obeh faktorjih modelov CRF (razen predpona in pripona,
ki sta samo tipa unigram). Implementacije so dostopne v javnem repozitoriju programske kode [] (v razredu FeatureFunctionPackages).

Naziv
Predpona
Pripona
Zaporedna vrednost

Trenutna vrednost

Predhodna / naslednja
vrednost
Vrednosti levo / desno

N-gram

..

Opis
Predpona dolžine  in  na razdaljah od - do .
Pripona dolžine  in  na razdaljah od - do .
Kombinacija dveh oznak (npr. B-NP/I-NP) zaporednih členov na razdalji od - do . Uporabljene oznake so beseda, oblikoslovna oznaka, lema in
oznaka plitkega razčlenjevanje.
Vrednost oznake na razdalji od - do . Uporabljene oznake so beseda, oblikoslovna oznaka, lema in
oznaka plitkega razčlenjevanja.
Kombinacija oznake predhodnega in naslednjega
člena na razdaljah od - do . Uporabljene so oblikoslovne oznake.
Vrednosti oznak levo ali desno od člena na razdalji
od  do  členov. Uporabljene oznake so besede in
oblikoslovne oznake.
N-gram vrednosti trenutnega člena dolžine od  do
 znakov.

Opis predlaganega sistema

V tem razdelku predstavimo sistem za razpoznavanje kemijskih snovi z uporabo več
modelov CRF za ekstrakcijo (slika .), ki so med seboj neodvisni. Sistem sestoji iz
štirih komponent. Prva predstavi podatke v ustrezni obliki in izvede predprocesiranje,
ki dodatno obogati podatke. Glavno komponento tvori več modelov za razpoznavanje
imenskih entitet, čemur sledi združevanje rezultatov in odprava duplikatov. Nazadnje
komponenta z metaklasiﬁkatorjem upošteva vse rezultate in vrne seznam končnih odločitev. Celotna implementacija predlaganega sistema je na voljo v javnem programskem
repozitoriju [], ki uporablja knjižnici CRFSuite [] in Weka [].
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Predprocesiranje
Razčlenjevanje
Razpoznavanje stavkov
Oblikoslovno označevanje
Plitko razčlenjevanje
Lematizacija

Vhod

Ekstrakcija
Členovsko-specifičen CRF

Členovsko-omenitveni CRF

Frazno-specifičen CRF

Frazno-omenitveni CRF

Združevanje ocen in odprava duplikatov

Slika .
Meta-klasifikacija

Končni rezultati
Rangiran seznam
unikatnih
omenitev

Rangiran
seznam
omenitev

CDI

CEM

Vhod
Vhodni podatki sestojijo iz nestrukturiranih besedil, iz katerih želimo razpoznati kemijske spojine in zdravila (naloga CEM). Razpoznane entitete nato še rangiramo glede

Arhitektura predlaganega
sistema za razpoznavanje
kemijskih spojin in zdravil.
Sistem sestoji iz štirih komponent, kjer prva uvozi
in obogati podatke, nato
štirje modeli ekstrahirajo
podatke, ki so v predzadnjem koraku združeni in
nazadnje potrjeni z metaklasiﬁkatorjem. Vhod
predstavljajo besedilni
dokumenti in kot izhod je
vrnjen rezultat v formatu
CHEMDNER .
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na verjetnost pravilnosti ekstrakcij (naloga CDI).
Dokumenti v okviru tekmovanja CHEMDNER  predstavljajo naslove in povzetke člankov iz bibliografske baze PubMed. Primer vhodne povedi je sledeč (tj. poved
iz PubMed-ovega članka ):
“The lystabactins are composed of serine (Ser), asparagine (Asn), two
formylated/hydroxylated ornithines (FOHOrn), dihydroxy benzoic acid
(Dhb), and a very unusual nonproteinogenic amino acid, ,-diamino-hydroxyoctanoic acid (LySta).”
Predprocesiranje
V fazi predprocesiranja pretvorimo vhodne podatke v ustrezno obliko in jih obogatimo
z dodatnimi oznakami. Najprej razpoznamo povedi in izvedemo razčlenjevanje [] z
ročno deﬁniranimi pravili. Poleg tega še dodatno razbijemo člene, ki sestojijo iz mešanih simbolov – števk in črk (npr. mg v  mg, Thr v Thr ), kemijskih spojin
(npr. CuBL v Cu BL) ali členov, ki vsebujejo grške znake (npr. 𝜇LIF v 𝜇 LIF ). Razčlenjena zaporedja nato še obogatimo z oblikoslovnimi oznakami, oznakami plitkega
razčlenjevanja [] in lemami [].
Ekstrakcija
Komponenta za ekstrakcijo razpoznava kemijske spojine v besedilu. Štirje različni modeli CRF uporabljajo dva različna tipa členitev in dva tipa označevanja. Za vsak označen člen vrnejo verjetnost oznake in verjetnost celotnega označenega zaporedja v povedi.
Glede na tip členjenja deﬁniramo naslednja modela:
Členovski. Model v zaporedju predstavi vse člene – besede in simbole, kot so bili razpoznani v fazi predprocesiranja.
Frazni. Pred oddajo rezultatov za tekmovanje CHEMDNER  smo namesto členov v zaporedju uporabili samostalniške besedne zveze, ki smo jih pridobili iz
razčlenjevalnika odvisnosti. Ker razpoznave niso pripomogle k izboljšanju končnega rezultata [], smo kasneje uporabili le plitek razčlenjevalnik [] in prav
tako izbrali le samostalniške besedne zveze. V obeh primerih zaporedje vsebuje
le samostalniške besede ali besedne zveze iz posameznih povedi.
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Cilj tekmovanja CHEMDNER  je bil identiﬁcirati le dele besedila, ki predstavljajo kemijske spojine. Tekmovalcem torej ni bilo treba eksplicitno označiti razpoznanih delov s speciﬁčno ciljno oznako (npr. FORMULA ali FAMILY ), zato tudi iz tega
stališča zasnujemo dva tipa modelov:
Speciﬁčen. Model vsakemu členu v zaporedju priredi speciﬁčno oznako kemijske spojine ali oznako O v nasprotnem primeru.
Omenitveni. Model člene v zaporedju označuje z oznakama M in O, pri čemer M pomeni, da člen predstavlja kemijsko spojino ali zdravilo in O pomeni nasprotno.
Pri označevanju ne uporabljamo notacije “znotraj-zunaj-začetek” (angl. inside-outsidebeginning notation – IOB), saj je bilo pokazano, da takšen tip označevanja ne izboljša
rezultatov.
S kombinacijo obeh zgornjih možnosti sestavimo štiri različne pristope za ekstrakcijo, ki uporabljajo linearno-verižne modele CRF. Vključno s primerom so to sledeči:
Členovsko-speciﬁčen: The/O lystabactins/FAMILY are/O composed/O of/O serine/TRIVIAL (/O Ser/FORMULA )/O ,/O asparagine/TRIVIAL …
Členovsko-omenitveni: The/O lystabactins/M are/O composed/O of/O serine/M
(/O Ser/M )/O ,/O asparagine/M …
Frazno-speciﬁčen: The lystabactins/FAMILY serine/TRIVIAL Ser/FORMULA asparagine/TRIVIAL Asn/FORMULA two/O formylated/hydroxylated ornithines/MULTIPLE …
Frazno-omenitveni: The lystabactins/M serine/M Ser/M asparagine/M Asn/M
two/O formylated/hydroxylated ornithines/M …
Združevanje ocen in odprava duplikatov
Rezultat komponente za ekstrakcijo so deli besedil, ki jih je kot kemijsko spojino prepoznal vsaj eden od modelov. Pri združevanju ocen in odpravi duplikatov identiﬁciramo
ekstrakcije posameznih modelov in pripravimo podatke za meta-klasiﬁkacijo. Ocene
razpoznanih imen združimo, če se dve imeni prekrivata za vsaj za en znak in v tem
primeru kot rezultat upoštevamo unijo znakov. V primeru, da eden od modelov ekstrahira več imen za izbrano omenitev (tj. možno pri členovskih modelih), kot verjetnost
imena izberemo člen z maksimalno verjetnostjo oznake.
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Tabela .
Združene ocene ekstrakcij. Dvojice predstavljajo verjetnost oznake in verjetnost celotnega zaporedja, ki je rezultat posameznega
modela. Uporabljeni modeli po vrsti so (a) členovsko-speciﬁčen, (b) členovsko-omenitveni, (c) frazno-speciﬁčen in (d) fraznoomenitveni.

Besedilo
“lystabactins”
“serine”
…
“nonproteinogenic”
…

Verjetnost oznak in zaporedij
(., .)(., .)(., .)(., .)
(., .)(., .)(., .)(., .)
…
(., .)(., .)(., .)(., .)
…

Razred
yes
yes
…
no
…

V tabeli . prikazujemo združene ekstrakcije iz zgornjega primera. Vsak zapis predstavlja en učni podatek, ki ga meta-klasiﬁkator uporabi za končno napoved.
Meta-klasiﬁkacija
V meta-klasiﬁkaciji uporabljamo algoritem SVM, ki poda končno odločitev ali določena ekstrakcija predstavlja kemijsko spojino oziroma zdravilo ali ne. Model SVM je
primeren za reševanje regresijskih in klasiﬁkacijskih problemov. Izbrali smo ga, ker naš
problem ustreza standardnemu binarnemu klasiﬁkacijskem problemu in ker modeli
SVM empirično dosegajo dobre rezultate na različnih področjih (npr. razpoznavanje
slik, bioinformatika ali procesiranje besedil).
Klasiﬁkacijski primer iz prejšnjega koraka sestoji iz rezultatov štirih modelov CRF,
od katerih hranimo verjetnost oznake in verjetnost celotnega napovedanega zaporedja
za vsako potencialno razpoznano ime. Torej, model kot vhod obravnava osem zveznih atributov (tj. verjetnosti med nič in ena) in delčki besedil, ki so razpoznani kot
pozitivni, so vključeni v končen rezultat.
Končen rezultat
Tekmovanje CHEMDNER  je sestavljeno iz dveh nalog – CEM in CDI, ki sta
predstavljena v različnih formatih. Za nalogo CDI vrnemo seznam unikatnih ekstrakcij
v dokumentu, ki so rangirane glede na največjo verjetnost kateregakoli zaporedja. Za
nalogo CEM vrnemo indeks prvega in končnega znaka ekstrakcije in jih rangiramo na
enak način kot pri nalogi CDI.
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Tabela .
Struktura končnih rezultatov za nalogi CEM in CDI v okviru tekmovanja CHEMDNER . Stolpci predstavljajo ID dokumenta v bazi PubMed, besedilo ekstrahirane kemijske spojine ali zdravila ter verjetnost pravilnosti, ki jo je ocenila predlagana
metoda. Pri nalogi CEM so rangi in verjetnosti nepomembni, saj se ocenjuje le pravilnost ekstrakcij. Poleg tega se z znakom T
ali A določi, ali smo ime ekstrahirali iz naslova ali povzetka vhodnega dokumenta.

Dokument




CEM results
Besedilo
A::
A::
A::
…

Dokument




CDI results
Besedilo
serine
lystabactins
nonproteinogenic
…

–




–
.
.
.

Rang




Verjetnost
.
.
.

Primer končnih rezultatov prikazujemo v tabeli ..

.

Analiza rezultatov

Tekmovanje za razpoznavo kemijskih spojin in zdravil (CHEMDNER ) predvideva, da sodelujoči identiﬁcirajo njihova imena, in rangirajo ekstrakcije glede na lastno
oceno verjetnosti za pravilnost ekstrakcije.
Naš pristop temelji na modularni zgradbi, ki vsebuje več modelov CRF za ekstrakcijo in meta-klasiﬁkator, ki določi končen rezultat. V nadaljevanju najprej predstavimo
splošne rezultate, analiziramo ekstrakcije glede na posamezen model in nazadnje pregledamo uspešnost ekstrakcij glede na uporabljene množice atributskih funkcij.
..

Ocenjevalni kriterij

Uradni ocenjevalni kriterij tekmovanja temelji na uspešnosti sistema v prepoznavanju kemijskih spojin in zdravil, vendar ne ocenjuje ekstrakcije speciﬁčnih tipov imen.
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Uspešnost razpoznavanja imenskih entitet je evalvirana s pomočjo ocene 𝐹
𝐹 =

 ⋅ natančnost ⋅ priklic
,
natančnost + priklic

ki je harmonična sredina med natančnostjo in priklicem. Natančnost meri, kakšen
delež ekstrakcij je pravilen, medtem ko priklic pomeni, kakšen delež ekstrakcij je razpoznan glede na celotno bazo. Mikro-povprečena (angl. micro-averaged) ocena 𝐹 je
izračunana kot kumulativno število ekstrakcij čez vse dokumente in makro-povprečena
(angl. macro-averaged) ocena 𝐹 izračuna povprečje ocen med vsemi vhodnimi dokumenti. Prva ocen je uporabna, ko želimo vedeti, kako se sistem obnaša v splošnem.
Drugo pa navadno uporabimo, če velikost dokumentov zelo variira.
Sodelujoče skupine so bile rangirane glede na mikro-povprečeno oceno 𝐹 na večkratnih vzorcih testne množice, velikosti  dokumentov.
..

Podatkovna množica CHEMDNER 

Podatkovna množica CHEMDNER  sestoji iz naslovov in povzetkov člankov iz
baze PubMed, ki imajo označene kemijske spojine in zdravila. Oznake vključujejo
sistematična imena, skupna ali generična imena spojin in zdravil, marketinška imena,
identiﬁkatorje, kratice, referenčne številke spojin in formul. Članki so bili izbrani tako,
da predstavljajo reprezentativno podatkovno množico iz biomedicinskega področja.
Tabela . prikazuje osnovne statistike učne, testne in podatkovne množica za nastavljanje parametrov (dev). Vsak vhodni dokument je opremljen z identiﬁkatorjem v
bazi PubMed, z naslovom in s povzetkom.
..

Uspešnost razpoznavanja zdravil in kemijskih spojin

Predlagan pristop smo testirali na množici za nastavljanje parametrov (dev) z uporabo
modelov, ki so bili naučeni na učni množici. Dosegli smo . ocene 𝐹 za nalogo
CEM in . ocene 𝐹 za nalogo CDI (tabela .). Glede na rezultate, ki smo jih
poročali ob oddaji tekmovalnih rezultatov, smo izboljšali sistem za . in . odstotkov []. Izboljšave smo dosegli zaradi dodanih atributskih funkcij, podatkovnih virov
in dodatnega označevanja v fazi predprocesiranja.
Tekmovalna testna podatkovna množica je vsebovala , povzetkov člankov iz
baze PubMed, od katerih jih je , označenih in , jih vsebuje vsaj eno omenitev
kemijske spojine ali zdravila. Slednji dokumenti (pred oddajo rezultatov tekmovalcem
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Tabela .
Opis učne (train), testne (test) in podatkovne množice za nastavljanje parametrov (dev) na tekmovanju CHEMDNER .
Vrednosti Povzetki s CEM pomenijo, koliko povzetkov je vsebovalo vsaj eno kemijsko oznako.

Število povzetkov
Število povzetkov s CEM
Število revij
Število spojin
Število omenitev

train
,
,

,
,

dev
,
,

,
,

test
,
,

,
,



Pred oddajo rezultatov so tekmovalci dobili testno množico z . povzetki iz
baze PubMed, od katerih je bilo le izbranih . upoštevanih pri evalvaciji. S tem so
organizatorji tekmovanja onemogočili goljufanje, da bi kdo ročno pregledoval testno
množico.

neznani) so bili uporabljeni za rangiranje sodelujočih skupin in so bili po tekmovanju
razkriti. Za namene razpoznavanja označenih imenskih entitet smo modele naučili
skupaj na množiti dev in učni množici ter dosegli rezultate, ki so prikazani v tabeli ..
Glede na mikro-povprečeno oceno 𝐹 smo dosegli sedmo mesto [] od skupaj 
sodelujočih ekip, ki so oddale rezultate. Zmagovalna ekipa [] je dosegla oceno 𝐹
. (CEM) in . (CDI), kar je približno devet odstotkov več od nas. V primerjavi z
našim sistemom so pri ekstrakciji uporabili dva modela CRF in združili njune rezultate.
Prvi model CRF so (tako kot mi) naučili na posameznih členih in dodatno uporabili
korpus Brown. Njihov drugi model pa predstavlja novost, saj so ga naučili na črkah
besed od zadaj naprej.
Po oddaji tekmovalnih rezultatov smo dodali nove atributske funkcije, plitko razčlenjevanje in uporabili BioLemmatizer [] v fazi predprocesiranja ter redeﬁnirali
frazna modela CRF. Izboljšani rezultati so zapisani v tabelah . in . ter so urejeni
glede na podmnožice atributskih funkcij in tip modela za ekstrakcijo. Najboljši novi
rezultati izboljšajo predhodne rezultate za približno  na . ocene 𝐹 (CEM) in
. ocene 𝐹 (CDI). Slednji pristop in pristop, ki smo ga uporabili na tekmovanju sta
značilno različna, kar smo preverili s primerjavo modelov, zgrajenih na poljubnih učnih
podmnožicah v velikosti , povzetkov. Oba rezultata sta pridobljena s kombinacijo
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Tabela .
Uradni rezultati tekmovanja CHEMDNER . Tabela prikazuje število ekstrahiranih kemijskih spojin ali zdravil (Pred.),
natančnost (P), priklic (R) in oceno 𝐹 . Modeli so bili naučeni na učni množici in množici dev ter evalvirani na testni množici.
Uporabili smo členovsko-speciﬁčen (ČS) in členovsko-omenitveni (ČM) model ter kombinacijo obeh (ČSM).

Pred.

Mikro-povprečje
P
R
F

Model
Rezultati CDI
ČS (run)
ČM (run)
ČSM (run)





.
.
.

.
.
.

.
.
.

Rezultati CEM
ČS (run)
ČM (run)
ČSM (run)





.
.
.

.
.
.

.
.
.

modelov CRF, kar malenkostno izboljša rezultate v primerjavi z uporabo posameznih.
Frazni modeli se odrežejo najslabše, saj dosežejo najnižje rezultate, zato jih v združenih
rezultatih ne uporabimo.
..

Analiza rezultatov glede na model učenja

V tabeli . prikazujemo rezultate ekstrakcij po posameznih modelih. Vsak model razpoznava kemijske spojine ali zdravila neodvisno od drugih in v primeru, ko je uporabljenih več modelov, so rezultati združeni. Iz rezultatov opazimo, da združena modela
dosežeta najboljše rezultate.
Členovsko-speciﬁčen in členovsko-omenitveni model v primerjavi z njunim združenim modelom dosežeta slabšo oceno F, medtem ko združen model izboljša njun
rezultat iz . na . 𝐹 za nalogo CEM in iz . na . 𝐹 za nalogo CDI. Tudi
primerjavi z modeli, ki smo jih oddali v okviru tekmovanja, in z modeli z novimi atributskimi funkcijami, doseže združen model najboljše rezultate v vseh ocenah. Modeli,
ki so členovskega tipa, dosežejo najboljše natančnoti, saj se pri njih bolj upoštevajo
sosednje besede, ki kontekstno vplivajo na razpoznavo kemijskih spojin ali zdravil.
Vključitev dodatnih atributskih funkcij, ki smo jih predstavili po tekmovanju, izboljša rezultate na . ocene 𝐹 za nalogo CEM in na . ocene 𝐹 za nalogo CDI. V
tem primeru modele naučimo na učni podatkovni množici in jo testiramo na množici
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za nastavljanje parametrov (dev) (tabela .), kjer dosežemo malenkost boljše rezultate kot na testni množici. Pri evalvaciji na testni množici modele naučimo na obeh
preostalih množicah in dosežemo že dovolj dobre rezultate le na majhnem naboru atributskih funkcij – podmnožica atributskih funkcij A v tabelah . in .. Iz slednjega
bi lahko sklepali, da se učna množica razlikuje v primerjavi z učno množico in množico
dev, čeprav naj bi bili članki izbrani popolnoma naključno.
..

Uspešnost razpoznavanja glede na atributske funkcije

Izbira najbolj informativnih atributskih funkcije je ključna za doseganje boljših rezultatov z metodami iz strojnega učenja. V tabelah . in . prikazujemo rezultate ekstrakcij na testni množici z uporabo različnih podmnožic atributskih funkcij. Podmnožice
razdelimo v skupine od bolj splošnih (A) do bolj speciﬁčnih (E). V nasprotju z našimi
pričakovanji pa nismo dosegli izboljšav pri uporabi več atributskih funkcij, saj sistem
že pri uporabi podmnožice A odkrije največ kemijskih spojin ali zdravil. Ko k množici
A dodamo še uporabo leksikonov in posebnih znakov, rezultati ostanejo enaki. To je
delno tudi posledica tega, ker veliko kemijskih spojin vsebuje posebne znake in zato
v fazi členjenja razpadejo na več členov in zato posamezen člen pogosto ni najden v
slovarju. Ko dodajamo še ostale podmnožice atributskih funkcij, se uspešnost sistema
zniža na nivo rezultatov, ki smo jih oddali v okviru tekmovanja. Rezultati torej kažejo,
da lahko najboljše rezultate dosežemo že z zelo spošnimi ortografskimi in morfološkimi
atributskimi funkcijami.

.

Sklep

V pričujočem poglavju smo predstavili modularen sistem za razpoznavanje kemijskih
spojin in zdravil iz besedil. Sistem sestoji iz štirih različnih modulov, ki za ekstrakcijo uporabljajo linearno-verižne modele CRF, in meta-klasiﬁkatorja, ki združi njihove
ocene ter vrne končen rezultat. Z opisanim pristopom smo sodelovali na tekmovanju CHEMDNER  in dosegli sedmo mesto med  sodelujočimi ekipami. Po
tekmovanju smo sistem še dodatno izboljšali in analizirali posamezne komponente ter
različne nabore atributskih funkcij, na podlagi česar smo uspeli sistem izboljšati za dodatne  ocene F. Ker predlagan pristop ne vsebuje domensko speciﬁčnih pravil, ga
lahko naučimo za delovanje nad poljubno domeno.
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Tabela .
Prepoznavanje kemijskih spojin in zdravil z različnimi podmnožicami atributskih funkcij – CEM. Tabela prikazuje število pravilnih razpoznav (TP), napačnih razpoznav (FP), zgrešenih razpoznav (FN), natančnost (P), priklic (R) in oceno 𝐹 . Uporabili
smo členovsko-speciﬁčen (ČS) in členovsko-omenitveni (ČM) model, kombinacijo slednjih (ČSM) ter frazno-speciﬁčen (FS)
in frazno-omenitveni (FM) model. Podmnožice atributskih funkcij so sledeče: (A) porazdelitev ciljnih oznak, velika začetnica,
dvojna velika začetnica, predpona, pripona, (B) grški znak, kemijski element, blagovna znamka, IUPAC, imena, sopomenke,
CTD, (C) zaporedna vrednost, trenutna vrednost, predhodna / naslednja vrednost, (D) števki, veliki začetnici, pomišljaj, pika,
vejica, ngram in (E) vrednosti levo / desno. Njihov opis se nahaja v tabelah . in ..

A
ČS
ČM
ČSM
FS
FM
A–B
ČS
ČM
ČSM
FS
FM
A–C
ČS
ČM
ČSM
FS
FM
A–D
ČS
ČM
ČSM
FS
FM
A–E
ČS
ČM
ČSM
FS
FM

Makro-povprečje
P
R
F

Mikro-povprečje
P
R
F

TP

FP

FN
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Tabela .
Prepoznavanje kemijskih spojin in zdravil z različnimi podmnožicami atributskih funkcij – CDI. Tabela prikazuje število pravilnih razpoznav (TP), napačnih razpoznav (FP), zgrešenih razpoznav (FN), natančnost (P), priklic (R) in oceno 𝐹 . Uporabili
smo členovsko-speciﬁčen (ČS) in členovsko-omenitveni (ČM) model, kombinacijo slednjih (ČSM) ter frazno-speciﬁčen (FS)
in frazno-omenitveni (FO) model. Podmnožice atributskih funkcij so sledeče: (A) porazdelitev ciljnih oznak, velika začetnica,
dvojna velika začetnica, predpona, pripona, (B) grški znak, kemijski element, blagovna znamka, IUPAC, imena, sopomenke,
CTD, (C) zaporedna vrednost, trenutna vrednost, predhodna / naslednja vrednost, (D) števki, veliki začetnici, pomišljaj, pika,
vejica, ngram in (E) vrednosti levo / desno. Njihov opis se nahaja v tabelah . in ..

A
ČS
ČM
ČSM
FS
FM
A–B
ČS
ČM
ČSM
FS
FM
A–C
ČS
ČM
ČSM
FS
FM
A–D
ČS
ČM
ČSM
FS
FM
A–E
ČS
ČM
ČSM
FS
FM

Makro-povprečje
P
R
F

Mikro-povprečje
P
R
F

TP

FP

FN
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Tabela .
Prepoznavanje kemijskih spojin in zdravil z različnimi podmnožicami atributskih funkcij na množici dev. Tabela prikazuje
število pravilnih razpoznav (TP), napačnih razpoznav (FP), zgrešenih razpoznav (FN), natančnost (P), priklic (R) in oceno
𝐹 . Uporabili smo členovsko-speciﬁčen (ČS) in členovsko-omenitveni (ČM) model, kombinacijo slednjih (ČSM) ter fraznospeciﬁčen (FS) in frazno-omenitveni (FO) model.

Model
TP
FP
FN
Rezultati CEM
Tekmovalne atributske funkcije
ČS
  
ČM
  
ČSM



FS
  
FM
  
Dodatne atributske funkcije
ČS
 

ČM
 

ČSM
 

FS
  
FM
  
Rezultati CDI
Tekmovalne atributske funkcije
ČS
 

ČM
 

ČSM



FS



FM



Dodatne atributske funkcije
ČS
 

ČM
 

ČSM
 

FS



FSM




Makro-povprečje
P
R
F

Mikro-povprečje
P
R
F
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Tabela .
Prepoznavanje kemijskih spojin in zdravil z različnimi podmnožicami atributskih funkcij na množici dev z modeli, kot smo jih
oddali v okviru tekmovanja. Tabela prikazuje število pravilnih razpoznav (TP), napačnih razpoznav (FP), zgrešenih razpoznav
(FN), natančnost (P), priklic (R) in oceno 𝐹 . Uporabili smo členovsko-speciﬁčen (ČS), členovsko-omenitveni (ČM) model in
kombinacijo slednjih (ČSM).

Makro-povprečje
P
R
F

Mikro-povprečje
P
R
F

Model
TP
Rezultati CEM
ČS (run)

ČM (run)

ČSM (run) 

FP

FN
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Rezultati CDI
ČS (run)

ČM (run)

ČSM (run) 









.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Iterativna ekstrakcija
informacij s pomočjo
ontologije







 Iterativna ekstrakcija informacij s pomočjo ontologije

.

S. Žitnik

O ekstrakciji informacij

Ekstrakcija informacij se je kot raziskovalno področje pojavilo v -tih letih, ko so
se prvotni sistemi osredotočali predvsem na razpoznavanje imenskih entitet iz besedil []. Od tedaj dalje so se začeli počasi razvijati tudi ostali postopki, med katerimi
so glavni razpoznavanje imenskih entitet, ekstrakcija povezav in odkrivanje koreferenčnosti []. Veliko dela je bilo narejenega tudi na področju semantičnih tehnologij, kjer
so bili predlagani sistemi za avtomatsko gradnjo ontologij ali pa so izkoriščali različne
semantične vire za bolj natančno ekstrakcijo []. Čeprav se termin ekstrakcija informacij večinoma povezuje le z obdelavo besedil, v splošnem pomeni pridobivanje
podatkov iz poljubnega tipa vira, ki je lahko na primer zvok, video ali slika.
Poleg glavnih nalog ekstrakcije imajo zelo pomembno vlogo tudi tehnike predprocesiranja, s katerimi dodatno obogatimo vhodne podatke in s tem omogočimo bolj
natančno ekstrakcijo. Na sliki . prikazujemo glavne naloge ekstrakcije informacij,
ki so (a) razpoznavanje imenskih entitet, (b) ekstrakcija povezav in (c) odkrivanje koreferenčnosti. Pri (a) želimo vsak člen v besedilu označiti s pomenom, kjer nas zanima,
katere besede predstavljajo osebe, organizacije, lokacije ipd. Pri (b) želimo med omenitvami (označene odebeljeno) odkriti povezave in pri (c) želimo omenitve združiti
tako, da vsaka gruča omenitev predstavlja eno entiteto. Ker večina dosedanjih pristopov združuje naloge v zaporedju ali se osredotoča le na eno izmed nalog, v tem
poglavju predlagamo iterativni in skupni sistem za ekstrakcijo informacij, ki združuje
vse tri glavne naloge ekstrakcije. Pri tem smo inovativno v vseh primerih uporabili le
linearno-verižne modele CRF in upoštevali vmesne rezultate ekstrakcij, ki so pripomogli k izboljšavi skupnih končnih rezultatov.
..

Umestitev v sorodno delo

Sistemi za ekstrakcijo informacij so se do sedaj osredotočali na posamezen problem
ekstrakcije ali na njihovo zaporedno vezavo []. Trenutno najboljši objavljeni rezultati kažejo, da je najbolje rešen problem razpoznavanja imenskih entitet, kjer sistemi
na splošnih podatkovnih množicah dosegajo okoli  ocene 𝐹 , medtem ko je odkrivanje koreferenčnosti rešeno slabše z ocenami 𝐹 okoli  in ekstrakcija povezav
najslabše z okoli .
Razpoznavanje imenskih entitet (poglavje ) je eno izmed prvih raziskanih področjih v okviru ekstrakcije informacij. Predlagani pristopi se v grobem delijo na pristope



Ekstrakcija podatkov
jePoročenZ

zaposlenPri

zaposlenPri

imaPoklic
Oseba

Oseba

Delovno mesto

Organizacĳa

Janez je poročen z Mojco. On je mehanik v OBI-ju in ona prav tako dela tam.

toJe

Organizacĳa

To je trgovina mojstrovalcev.

s pravili in pristope z uporabo metod strojnega učenja. Prvi so razpoznavali entitete z
uporabo leksikonov, slovarjev ali s pomočjo vnaprej deﬁniranih pravil [, , ],
medtem ko so ostali uporabili indukcijske metode in različne klasiﬁkacijske modele [, ], da so vhodnim členom napovedali ciljne oznake. Pri uporabi klasiﬁkacijskih modelov prednjačijo označevalniki zaporedij, kot so skriti markovski modeli,
modeli največje entropije ali pogojna naključna polja [].
Metode za ekstrakcijo povezav (poglavje ) se v glavnem delijo v dve kategoriji. Prvo predstavljajo modeli, ki uporabljajo nabor leksikalnih, sintaktičnih in semantičnih
atributskih funkcij [, ], ter drugo pa predstavljajo jedrne metode [, ].
Nekateri pristopi namesto ekstrakcije povezav z atributi prevedejo problem na označevanje zaporedij, kjer je cilj označiti del besedila, ki predstavlja povezavo []. Razvile
so se tudi tehnike odprte ekstrakcije informacij, ki uporabljajo nenadzorovane pristope
in poskušajo pridobiti čimveč podatkov, pri čemer se ne osredotočajo na tip povezave
ali atributov [, ].
Pri odkrivanju koreferenčnosti (poglavje ) večina tehnik pretvori nalogo v binarni klasiﬁkacijski problem [, ] (tj. algoritem preveri koreferenčnost za vsak par
omenitev), kar omogoča uporabo standardnih klasiﬁkatorjev iz strojnega učenja. Raziskovalci so zato predlagali mnogo inovativnih in lingvistično bogatih atributskih funkcij [, ] z različnimi tipi modelov, kot so modeli največje entropije [], metoda
podpornih vektorjev [] ali markovska omrežja []. Predlaganih je bilo tudi nekaj uspešnih sistemov, ki temeljijo na pravilih [, ], vendar ti zahtevajo dobro
predhodno poznavanje besedil in so težje prilagodljivi novim domenam. McCallum

Slika .
Ekstrakcija informacij.
Predstavitev rezultata
glavnih nalog ekstrakcije
informacij – (a) odkrivanje koreferenčnosti
(tj. črtkana črta, ki povezuje omenitve na isto
entiteto), (b) ekstrakcija
povezav (npr. jePoročenZ,
zaposlenPri) in (c) razpoznavanje imenskih entitet
(npr. oseba, organizacija)
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in sod. [] so za reševanje problema predlagali različne tipe modelov CRF, vendar so
le osnovnega izmed njih evalvirali na problemu združevanja citatov, ki je soroden problemu odkrivanja koreferenčnosti []. Zaradi zahtevnejšega in dolgotrajnega učenja
ter napovedovanja s splošnimi modeli CRF, so raziskovalci razvili model, ki je podoben
linearno-verižnemu z dodatkom faktorjev, ki lahko nastopajo na daljših razdaljah [].
Edini, ki pa so uporabili linearno-verižne modele [], pa so z njimi odkrivali koreferenčnost med množicami omenitev in ne med posameznimi omenitvami.
Tekom razvoja metod za ekstrakcijo informacij se je razvilo še posebno podpodročje,
ki pri ekstrakciji uporablja ali celo polni ontologijo []. Ontologije lahko tako predstavljajo dodaten vir podatkov, ki ga lahko uporabimo kot leksikon, seznam pravil ali
celo kot mehanizem sklepanja v vseh fazah ekstrakcije. Poleg tega lahko tudi rezultate
predstavimo z njeno shemo in jih ob dovolj veliki natančnosti shranimo ter tako sproti
bogatimo bazo znanja [, , ]. Večina novejših sistemov za ekstrakcijo informacij uporablja lastno ontologijo [], ki pa je lahko povezana še z množico ostalih
prosto dostopnih ontologij.
V primerjavi z izvajanjem le enega tipa ekstrakcije ali kombiniranjem več tipov v zaporedju, želimo s skupno ekstrakcijo več nalog povezati med seboj in izkoriščati vmesne rezultate različnih nalog. Kombiniranje več modelov ekstrakcij je bilo najprej preskušeno na področju razpoznavanja imenskih entitet [, ], kjer so raziskovalci
izboljšali rezultate z upoštevanjem več različnih ekstrakcij. Nato so nekateri predlagali pristope, ki kombinirajo razpoznavanje imenskih entitet in ekstrakcijo povezav z
uporabo ontologije in pravil, kjer so prav tako dosegli izboljšave [, ]. Roth in
Yih [] sta predlagala induktivni sistem, ki upošteva ročno deﬁnirana pravila med
posameznimi ekstrakcijami, kar so izboljšali Yao in sod. [] z avtomatsko pridobitvijo takšnih pravil iz Wikipedije. Edino delo, ki pa je podobno našemu, so predstavili
Singh in sod. [], ki so razvili skupen model CRF za razpoznavanje imenskih entitet, ekstrakcijo povezav in odkrivanje koreferenčnosti. Zaradi kompleksne strukture
modela so razvili tudi izboljšano tehniko izmenjave oznak in pokazali, da se rezultati s skupnim modelom malenkostno izboljšajo v primerjavi s samostojnimi modeli.
Nekateri raziskovalci so poskusili kombinirati del predprocesiranja s posamezno nalogo ekstrakcije [] ali pa so nekatere razvite tehnike ekstrakcije informacij aplicirali
na druge domene [, ] ali na sorodne naloge, kot so segmentacija ali ujemanje
citatov [, , ].

Ekstrakcija podatkov

.

Predstavitev podatkov

V tem razdelku deﬁniramo predstavitev podatkov, ki omogoča ekstrakcijo informacij za
vse tri naloge le z linearno-verižnimi modeli CRF. Pri razpoznavanju imenskih entitet
za označevanje uporabljamo le osnovno zaporedje členov, medtem ko pri odkrivanju
koreferenčnosti in ekstrakciji povezav preoblikujemo osnovna zaporedja omenitev v
zaporedja z izpuščenimi omenitvami.
..

Pogojna naključna polja

Pogojna naključna polja (angl. conditional random ﬁelds – CRF) so zasnovana kot
tip modelov, ki se osredotočajo na napovedovanje zaporedij oznak (razdelek ..).
Predstavitev odvisnosti pri podanem problemu oziroma struktura modela nam določa kompleksnost učenja in napovedovanja z modelom ter izbiro ustreznega algoritma
za delo z izbranim modelom. Zaradi enostavnosti in hitrosti smo se odločili uporabiti linearno-verižne modele CRF, pri katerih smo omejeni na predstavitev podatkov v
obliki zaporedij (slika . (c)) in z njimi poskušamo rešiti vse tri glavne naloge ekstrakcije informacij. Izbrani modeli poskušajo glede na verjetnostno porazdelitev čimbolj
pravilno napovedati verjetnost celotnega zaporedja 𝑃(𝑦|𝑥, 𝜆), kjer je 𝑦 želeno zaporedje
glede na vhodno podano zaporedje 𝑥 in predhodno naučene uteži atributskih funkcij
𝜆.
Pri odkrivanju koreferenčnosti z zaporedjem 𝑥 predstavimo zaporedje vseh omenitev
v dokumentu in z zaporedjem 𝑦 deﬁniramo, ali je omenitev 𝑥𝑖 koreferenčna z omenitvijo 𝑥𝑖− . Ciljne oznake 𝑦𝑖 ∈ {𝐶, 𝑂} deﬁniramo tako, da oznaka 𝐶 določa koreferenčnost
s predhodno omenitvijo in oznaka 𝑂 določa nasprotno.
Za ekstrakcijo povezav z zaporedjem 𝑥 predstavimo zaporedje omenitev v povedi,
ki lahko predstavljajo atribute povezav, in z zaporedjem 𝑦 označimo tip povezave med
̌
omenitvama 𝑥𝑖− in 𝑥𝑖 . Ciljne oznake 𝑦𝑖 ∈ {𝑀𝑂𝑍𝑁𝐸
𝑃𝑂𝑉𝐸𝑍𝐴𝑉𝐸}∪{𝑂} pomenijo
ime povezave med atributoma ali neobstoj povezave med njima (tj. oznaka 𝑂).
V primeru razpoznavanja imenskih entitet zaporedje 𝑥 predstavlja vse člene v povedi,
̌
pri čemer želimo vsak člen označiti s pomensko oznako 𝑦𝑖 ∈ {𝑀𝑂𝑍𝑁𝐴
𝐼𝑀𝐸𝑁𝐴} ∪
{𝑂}. Možna imena so vnaprej znani tipi, kot na primer oseba, organizacija ali lokacija. Vsi ostali členi brez znanega tipa pa so označeni z oznako 𝑂.
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PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX ie: <http://zitnik.si/ontos/owl/iobie.owl#>
SELECT DISTINCT ?result
WHERE {
?entity1 ie:name "%s"^^xsd:string .
?entity2 ie:name "%s"^^xsd:string .

Slika .
Primer attributske funkcije,
ki pridobi tipe povezav
med dvema konceptoma
v ontologiji. Prikazana
je SPARQL poizvedba,
ki za dva primerka tipov
entity in entity pridobi
vse možne tipe povezav
med njima.

{ ?entity1 ?result ?entity2 } UNION
{ ?entity2 ?result ?entity1 } .
FILTER

(STRSTARTS(STR(?result),
"http://zitnik.si/ontos/owl/iobie.owl#")) .

}

Atributske funkcije
Čeprav je bilo v literaturi predlaganih že mnogo atributskih funkcij [, , , –
], jih razdelimo v kategorije in predlagamo dodatne. Atributske funkcije na področju procesiranja naravnih besedil navadno deﬁniramo kot predloge in nato končne
atributske funkcije (enačba (.)) pridobimo s prehodom skozi podatkovno množico.
Natančna implementacija vseh atributskih funkcij, ki jih uporabljamo, je dostopna v
javnem repozitoriju programske kode [] (v razredu FeatureFunctionPackages).
Predlagamo naslednje kategorije atributskih funkcij:
Predprocesiranje. Atributske funkcije te kategorije predstavimo v razdelku ...
Lokacija. Atributske funkcije te kategorije predstavimo v razdelku ...
Oblika omenitve. Atributske funkcije te kategorije predstavimo v razdelku ...
Semantični pomen. Nekaj teh atributskih funkcij predstavimo že v razdelku ... Tu
dodamo še nove, ki so vezane na uporabo ontologije. Ontologija v predlaganem
sistemu predstavlja shemo, množico pravil in vsebuje tudi primerke izbranih
konceptov. Atributske funkcije, vezane na ontologijo, so konceptualni tip v ontologiji, starševski konceptualni tip v ontologiji ali možni tipi povezav med dvema
primerkoma v ontologiji (primer na sliki .).

Ekstrakcija podatkov

Iterativnost. Iterativne atributske funkcije omogočajo skupno ekstrakcijo informacij
in upoštevajo oznake modelov, ki so bili naučeni v predhodni iteraciji. Atributske funkcije torej iz vmesnih rezultatov upoštevajo prepoznane imenske entitete,
ekstrahirane povezave med dvema omenitvama, ekstrahirano ime povezave in vrednosti atributov, oznake drugega atributa v razpoznani povezavi in oznake ostalih
omenitev v isti koreferenčni gruči.
..

Odkrivanje koreferenčnosti

Pri odkrivanju koreferenčnosti želimo združiti koreferenčne omenitve – omenitve, ki
predstavljajo isto entiteto. Zaradi uporabe le linearno-verižnih modelov CRF lahko
identiﬁciramo le koreferenčne omenitve, ki so si v dokumentu neposredno zaporedne.
Torej za rešitev tega problema predlagamo ustrezne transformacije osnovnega zaporedja
omenitev, da lahko odkrivamo koreferenčne omenitve na daljših razdaljah. Celoten
postopek je podrobneje opisan v poglavju .
Osnovno zaporedje omenitev 𝑥 vključuje vse omenitve iz enega dokumenta, ki so
urejene glede na mesto pojavitve v njem. V primerih, kjer se omenitve prekrivajo med
seboj, jih uredimo v leksikografskem vrstnem redu. Za naš izbrani primer dokumenta (slika .) je osnovno zaporedje omenitev (tj. zaporedje brez izpuščenih omenitev)
sestavljeno sledeče: 𝑥 = [ Janez, Mojco, On, mehanik, OBI-ju, ona, tam, To,
trgovina mojstrovalcev].
Glede na izbran dokument moramo torej odkriti tri gruče omenitev oziroma entitete: 𝑥Janez = {Janez, On, mehanik}, 𝑥Mojca = {Mojco, ona}, 𝑥OBI = {OBI-ju, tam,
To, trgovina mojstrovalcev}.
Na sliki . prikazujemo zaporedje omenitev 𝑥, ki ga lahko uporabimo za učenje
verjetnostnih modelov prvega reda. Zaporedje imenujemo zaporedje z nič izpuščenimi omenitvami, saj vsebuje vse omenitve iz izbranega dokumenta in med njimi ni
(tj. nič) drugih omenitev. Za odkrivanje koreferenčnosti zaporedje označimo za oznakami {𝑂, 𝐶}, kjer 𝐶 pomeni, da je trenutna omenitev koreferenčna s prejšnjo in 𝑂
pomeni nasprotno. Ko nad takimi zaporedji naučimo linearno-verižni model CRF,
ga lahko potem uporabimo za označevanje zaporedij, za katere vnaprej ne poznamo
oznak. Na takšen način lahko iz osnovnega zaporedja omenitev odkrijemo le sledeči
koreferenčni gruči omenitev {On, mehanik} in {tam, To, trgovina mojstrovalcev}.
Da bi lahko razpoznali še ostale koreferenčnosti (npr. OBI-ju in tam), moramo uporabiti drug model ali predlagati drugačno predstavitev podatkov. V nadaljevanju se
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odločimo za slednje in predstavimo nov način transformacije podatkov.

Slika .
Zaporedje brez izpuščenih omenitev. Osnovno
zaporedje omenitev, ki
vsebuje vse omenitve iz
dokumenta. Če je trenutna
omenitev koreferenčna s
prejšnjo, je označena s 𝐶 in
sicer z 𝑂.

O

O

Janez Mojco

O

On

C

O

O

mehanik OBI-ju ona

O

C

C

tam

To

trgovina
mojstrovalcev

Z dodatnimi transformacijami osnovnega zaporedja omenitev tvorimo več različnih
tipov zaporedij in s tem omogočimo razpoznavo vseh treh gruč omenitev iz dokumenta
𝑥. Novi tipi zaporedij so zgrajeni iz osnovnega zaporedja 𝑥 in ustrezno označeni z
oznakama {𝑂, 𝐶}. Na primer, da se odločimo uporabiti razdalje izpuščenih omenitev
od nič do tri, pretvorimo podatke v štiri tipe zaporedij – zaporedja z nič, eno, dvema
in s tremi izpuščenimi omenitvami. Za vsak tip zaporedja naučimo ločen model CRF,
ki nam omogoča odkrivanje koreferenčnih omenitev na določeni razdalji. Iz zgornjega
dokumenta 𝑥 bi zaporedji z eno izpuščeno omenitvijo izgledali, kot je prikazano na
sliki .. S tem bi trenutne rezultate razširili z dvema novima paroma {Janez, On}
in {OBI-ju, tam}. Po uporabi zaporedij z dvema in s tremi izpuščenimi omenitvami
pa bi lahko dokončno odkrili še manjkajoči par {Mojco, ona}. Nad pridobljenim
rezultatom bi nazadnje izvedli še gručenje in vrnili gruče omenitev 𝑥Janez , 𝑥Mojca in
𝑥OBI .
Našo idejo dodatno podpremo s prikazom porazdelitve razdalj med dvema zaporednima koreferenčnima omenitvama na podatkovni množici ACE , kar prikazujemo na sliki . (množico SemEval podobno analiziramo na sliki .). Podatki
so dovolj reprezentativni, da ilustrirajo splošno stanje v ostalih podatkovnih množicah
in prav tako v prostih besedilih. Glede na distribucijo je neposredno koreferenčnih
le  omenitev. Kumulativno do razdalje  pa lahko zajamemo  vseh koreferenčnih parov. Podobno lahko do razdalje  zajamemo okoli  parov omenitev.
Čeprav lahko z uporabo daljših razdalj teoretično odkrijemo vse možne koreferenčnosti, temu ni tako, saj se pri večjih razdaljah znižuje stopnja natančnosti in povečuje
priklic, zato se stopnja uspešnosti ne povečuje. Zaradi takšnih problemov empirično
določimo največjo razdaljo , do katere izgradimo modele (slika .).
Transformacija v različne tipe zaporedij vrne več zaporedij. Iz osnovnega zaporedja



Ekstrakcija podatkov

O

C

Janez On
O

O

C

C

OBI-ju

tam

trgovina
mojstrovalcev

O

O

O
Slika .

Mojco mehanik

ona

Zaporedji z eno izpuščeno
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trenutna omenitev koreferenčna s prejšnjo, je
označena s 𝐶 in sicer z 𝑂.
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Razdalja med dvema zaporednima koreferenčnima omenitvama

na razdalji ena dobimo dve zaporedji, na razdalji dve tri, na razdalji tri štiri ipd. Število
povezav za vsak tip zaporedij se ohranja, poleg tega pa lahko modele gradimo in z njimi

Porazdelitev razdalj med
zaporednimi koreferenčnimi omenitvami na
podatkovni množici ACE
 []. Razdalja 𝑥
med dvema zaporednima omenitvama pomeni,
da med njima obstaja 𝑥
ostalih omenitev. Razdalje  ali več zaradi lepše
predstavitve niso prikazane (tj. skupno 
omenitev).
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napovedujemo vzporedno. Bolj natančna časovna analiza je opisana v razdelku ...
Enak tip transformacij podatkov in postopek za gradnjo modelov CRF uporabljamo pri odkrivanju koreferenčnosti in ekstrakciji povezav. Glavna razlika je v različnih oznakah in predstavitvi označenih podatkov. Za ekstrakcijo povezav (podrobneje
opisana v naslednjem razdelku) odkrivamo povezave med sosednjimi omenitvami v
zaporedju, medtem ko pri koreferenčnosti označimo, če obe zaporedni omenitvi predstavljata isto entiteto. Poleg tega moramo pri odkrivanju koreferenčnosti po koncu iz
označenih rezultatov sestaviti gruče omenitev, ki predstavljajo posamezne razpoznane
entitete. Visokonivojsko predstavitev toka podatkov obeh tipov ekstrakcije predstavimo na sliki ..
Odvisno od tipa ekstrakcije

Ekstrakcija omenitev

zaposlenPri
Janez

OBI-ju
poročenZ
Janez

Mojco

poročenZ
Mojca

imaPoklic
Janez

Slika .
Tok podatkov pri ekstrakciji povezav in odkrivanju
koreferenčnosti z linearnoverižnimi modeli CRF.
Najprej transformiramo osnovno zaporedje
omenitev v zaporedja z
izpuščenimi omenitvami.
Na vsakem novem tipu
zaporedij naučimo svoj
linearno-verižni model
CRF in z njim označimo neznane dokumente.
Pri ekstrakciji povezav
povezave preberemo iz
pridobljenih oznak in
jih vrnemo kot rezultat,
medtem ko pri odkrivanju
koreferenčnosti izvedemo
še gručenje omenitev in
kot rezultat vrnemo seznam gruč, ki predstavljajo
entitete.
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Ekstrakcija povezav

Pri ekstrakciji povezav želimo odkriti, če med dvema omenitvama obstaja povezava.
Na sliki . prikazujemo osnovno zaporedje omenitev 𝑥 iz vhodnega dokumenta (slika .). Zaradi uporabe linearno-verižnih modelov CRF ne moremo odkriti povezav
med omenitvami, ki ni niso neposredno zaporedne (npr. zaposlenPri). Podobno kot
pri odkrivanju koreferenčnosti predlagamo dodatne transformacije osnovnega zaporedja, da omogočimo ekstrakcijo povezav med atributi na daljših razdaljah. Celoten
postopek je podrobneje opisan v poglavju .
O jePoročenZ O

O

O

O zaposlenPri O

toJe

Slika .
Janez Mojco

On

mehanik OBI-ju ona

tam

To

trgovina
mojstrovalcev

zaposlenPri

Zaporedje oznak 𝑦 označimo s simbolom 𝑂, če med trenutno in prejšnjo omenitvijo nismo odkrili povezave. V nasprotnem primeru trenutno omenitev označimo z
imenom povezave (npr. zaposlenPri ali poročenZ ), ki jo tvori s prejšnjo omenitvijo.
Osnovno zaporedje omenitev na sliki . ne more modelirati povezav med oddaljenimi omenitvami. Na primer med omenitvama on in OBI-ju obstaja povezava
zaposlenPri, ki je ne moremo razpoznati z linearno-verižnim modelom CRF. Zaradi
identiﬁciranega problema tudi tu transformiramo osnovno zaporedje v ustrezna zaporedja z izpuščenimi omenitvami. Na sliki . zato prikazujemo primer zaporedja z
eno izpuščeno omenitvijo, ki omogoči, da razpoznamo povezavo, ki je pred tem nismo
mogli.
slika . prikazuje porazdelitev razdalj med atributi povezav (tj. osebkom in predmetom) na podatkovni množici ACE . Iz podatkov opazimo, da večina povezav
obstaja na razdalji dveh omenitev, kar še dodatno podkrepi potrebo po transformaciji
osnovnega zaporedja omenitev. V nasprotnem primeru bi lahko v najboljšem primeru
odkrili le povezave, katerih atributi so neposredno zaporedni (tj.  povezav).

Zaporedje brez izpuščenih
omenitev za ekstrakcijo
povezav. Zaporedje vsebuje
vse omenitve iz vhodnega
dokumenta (slika .).
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Slika .
Zaporedje z eno izpuščeno
omenitvijo za ekstrakcijo
povezav. Zaporedje je
zgenerirano iz osnovnega
(slika .). Drugo možno
zaporedje z eno izpuščeno
omenitvijo sestoji iz omenitev [Mojco, mehanik,
ona, To].
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Slika .
Porazdelitev razdalj med
atributi povezav (tj. osebkom in predmetom) na
podatkovni množici ACE
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Razdalja med omenitvama, ki sta atributa povezave
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Prepoznavanje imenskih entitet

Razpoznavanje imenskih entitet je ena izmed najstarejših nalog ekstrakcije informacij,
ki želi za vsak člen v besedilu določiti tip njegove imenske entitete. Z vhodnim zaporedjem 𝑥 predstavimo zaporedje členov v izbrani povedi. Vsakega izmed členov želimo
označiti z ustrezno oznako imenske entitete (npr. Oseba ali Organizacija) ali z oznako
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𝑂, če zanj nimamo ustrezne predstavitve. Na sliki . prikazujemo primer označevanja prve povedi iz prejšnjega dokumenta (slika .). Pri označevanju uporabljamo
tradicionalen pristop z linearno-verižnimi modeli CRF, ki jih vključimo v iterativen
pristop skupaj z ekstrakcijo povezav in odkrivanjem koreferenčnosti.

OSEBA

O

O

O

OSEBA

O

Slika .

Janez

.

je poročen z

Mojco

.

Sistem za iterativno ekstrakcijo informacij

V tem razdelku predstavimo sistem za skupno in iterativno ekstrakcijo informacij. Modularni celostni sistem za ekstrakcijo informacij (angl. end-to-end information extraction system) v iterativnem postopku združuje vse tri glavne naloge ekstrakcije – prepoznavanje imenskih entitet, ekstrakcijo povezav in odkrivanje koreferenčnosti. Glavni
komponenti sistema sta modul za predprocesiranje, v katerem obogatimo vhodne podatke in jih preoblikujemo v pravo obliko, in modul za ekstrakcijo, ki združuje vmesne
rezultate ekstrakcij med iteracijami in kot zunanji vir podatkov uporablja ontologijo.
Celotna implementacija sistema je dostopna v javnem repozitoriju programske kode [], ki uporablja linearno-verižne modele CRF iz knjižnice CRFSuite [].
Predprocesiranje
Modul za predprocesiranje obogati vhodne podatke z dodatnimi atributi, ki jih kasneje potrebujejo metode ekstrakcije informacij. Modul razbije vhodno besedilo na
posamezne povedi in člene (tj. besede) [], jim doda leme [], oblikoslovne oznake [], odvisnostna drevesa [], izvede plitko razčlenjevanje [] in odkrije omenitve
(s pomočjo pravil []).
Ta del postopka je edini, ki je zelo odvisen od jezika, v katerem je napisano besedilo.
V primeru, da za izbran jezik ni razvitih nobenih postopkov predprocesiranja, moramo
zaradi ustreznega delovanja ekstrakcije odkriti vsaj posamezne povedi in člene.

Zaporedje členov za
razpoznavanje imenskih
entitet.
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Vhod

Predprocesiranje
Razčlenjevanje
Razpoznava stavkov
Oblikoslovno označevanje

Plitko razčlenjevanje
Lematizacija
Razčlenjevanje odvisnosti

Ekstrakcija

Razpoznava
imenskih entitet
Ekstrakcija
povezav
Ontologija

Identifikacija
sklicev na isto
entiteto

Slika .
Sistem za iterativno in
celostno ekstrakcijo informacij. Sistem sestoji
iz modula za predprocesiranje in komponente
za ekstrakcijo informacij.
Slednja med seboj iterativno povezuje modul za
razpoznavanje imenskih
entitet, ekstrakcijo povezav
in odkrivanje koreferenčnosti. Poleg tega na koncu
vsake iteracije združi vmesne rezultate in zagotavlja
povezavo do ontologije s
podatki.

Združevanje
podatkov

imaPoklic
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mehanik

Glede na ontologijo odvisen izhod
jePoročenZ

Mojco, ona

zaposlenPri
zaposlenPri

trgovina mojstrovalcev

toJe

OBI-ju, tam, To

Ekstrakcija
Modul za ekstrakcijo sestoji iz iterativne metode za ekstrakcijo in metode za združevanje vmesnih rezultatov. V iterativni metodi ločeno izvajamo razpoznavanje imenskih
entitet, ekstrakcijo povezav in odkrivanje koreferenčnosti. Vsi tipi ekstrakcije se izvajajo na istih podatkih in v vseh primerih so uporabljeni linearno-verižni modeli CRF.
Zaradi uporabe enakih modelov ne potrebujemo dodatnih transformacij v predstavitvi
podatkov in tudi atributske funkcije so lahko večkrat uporabljene. Omenitve (tj. zaporedja enega ali več členov) so tako vezane na člene in se lahko sklicujejo na sosednosti
v izvornem besedilu. Njihovi obogateni atributi so enaki atributom prvega člena, ki
ga vsebuje določena omenitev. V obratni smeri moramo prenesti le oznake imenskih
entitet, saj razpoznavanje imenskih entitet deluje nad posameznimi členi, oba ostala
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tipa ekstrakcije pa delujeta nad omenitvami. Ob koncu vsake iteracije metoda za združevanje podatkov združi rezultate ekstrakcij in jih predstavi kot graf, v katerem vozlišča
predstavljajo entitete (tj. gruče omenitev) in povezave ekstrahirane povezave med entitetami. Dve entiteti sta povezani, če sta povezani njune omenitvi. Združene rezultate
nato v naslednji iteraciji uporabljajo atributske funkcije za morebitno izboljšavo ekstrakcij.
Ontologija je v času ekstrakcije uporabljena v treh različnih kontekstih. Predstavlja
vsaj shemo domene, za katero so naučeni modeli za ekstrakcijo informacij (tj. entitete in povezave so predstavljene kot njeni primerki konceptov in lastnosti). Poleg tega
deﬁnira poljubne ostale koncepte, omejitve in pravila (npr. razdalja med koncepti, sosednost konceptov, regularni izraz, ki velja za primerke ali seznam znanih primerkov),
ki jih uporabljajo atributske funkcije. Zaradi tega lahko uporabnik s spreminjanjem
podatkov v ontologiji delno vpliva na ekstrakcijo informacij.
Rezultati celotnega sistema se torej iterativno posodabljajo. Vrnjeni so kot semantični podatkovni graf, ki je označen skladno s sistemsko ontologijo.

.

Analiza rezultatov

Predlagani sistem smo evalvirali na podatkovni množici Automatic Content Extraction
(ACE)  [], saj edina vsebuje ročno označene imenske entitete, povezave in koreferenčnosti. Uporabili smo vse različne novičarske tipe besedil, ki jih vsebuje angleška
različica podatkovne množice. Izbrana besedila sestojijo iz  dokumentov s predvidoma , členi in , povedmi. Bolj natančne statistike uporabljenih podatkov
so predstavljene v tabeli .. Lastna imena, ki jih moramo ekstrahirati, lahko predstavljajo osebe, organizacije, objekte (tj. imena stavb), lokacije in zemljepisna imena. Med
njimi ekstrahiramo pet tipov povezav, bolj natančneje povezave vloga (tj. vloga, ki jo
oseba ima v neki organizaciji), delež (tj. del neke celote ali večje enote), lokacija (tj. nahajanje na neki lokaciji ali prebivališču), bližina (tj. nahajanje v bližini druge lokacije)
in družbenost (tj. družbene povezave med osebami). Vsaka izmed teh tipov povezav
je nato razdeljena v bolj speciﬁčne povezave, ki jih je skupaj . Pri evalvaciji sistema
uporabljamo že razpoznane omenitve in podatkovno množico razdelimo v učni ()
in testni () del.
V tabelah ., . in . prikazujemo rezultate po vsaki izmed petih iteracij. Po
prvi iteraciji dosežemo enake rezultate, kot bi jih dosegli, če bi vsak tip ekstrakcije
izvajali neodvisno od drugih. Algoritmi za ekstrakcijo uporabljajo atributske funkcije,
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Tabela .
Opis učne (train) in testne (test) podatkovne množice ACE .

Število dokumentov
Število povedi
Število členov
Število omenitev
Število entitet
Število povezav

Train

,
,
,
,
,

Test

,
,
,
,
,

ki so natančno opisane v poglavjih ,  in . Glede na prikazane porazdelitve razdalj
med atributi povezav in koreferenčnimi omenitvami se odločimo, da za ekstrakcijo
povezav zgradimo zaporedja z izpuščenimi omenitvami od nič do tri in za odkrivanje
koreferenčnosti od nič do .
Tabela .
Rezultati razpoznavanja imenskih entitet. Uporabljene mere so delež zmanjšanja napak v  (Napaka), klasiﬁkacijska točnost
(CA), makro-povprečena natančnost (MaP), makro-povprečen priklic (MaR), makro-povprečena ocena F (MaF) in mikropovprečena ocena F (MiF).

Model
Neodvisen
Druga iteracija
Tretja iteracija
Četrta iteracija
Peta iteracije

Napaka ()
–
.
.
.
.

CA
.
.
.
.
.

MaP
.
.
.
.
.

MaR
.
.
.
.
.

MaF
.
.
.
.
.

MiF
.
.
.
.
.

Rezultate predstavimo z metrikami, ki jih v rezultatih uporablja tudi večina raziskovalcev. Pri prepoznavanju imenskih entitet tako uporabimo makro in mikro-povprečeno
oceno F, saj je to problem napovedovanja v več razredov (tabela .). Klasiﬁkacijska
točnost . pove malo o doseženih rezultatih, saj je v podatkovni množici ogromno
členov, ki ne pripadajo nobenemu tipu imenske entitete. Zanimivo je le videti, da se
do tretje iteracije delež napak zmanjša za , tako kot podobno poročajo tudi Singh
in sod. []. Med makro-povprečno oceno in mikro-povprečno oceno je velika razlika, saj makro-povprečje daje enako težo posameznim razredom v vseh dokumentih,
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medtem ko mikro-povprečje povpreči rezultate iz vseh dokumentov hkrati. Makropovprečje je nizko zato, ker so nekateri razredi imenskih entitet zelo slabo prepoznani.
Cilj, ki smo ga hoteli doseči, pa lepo kaže, da se uspešnost metode tekom iteracij malenkostno izboljša.
Tabela .
Rezultati ekstrakcije povezav. Uporabljene mere so delež zmanjšanja napak v  (Napaka), natančnost (P), priklic (R) in ocena F.

Model
Neodvisen
Druga iteracija
Tretja iteracija
Četrta iteracija
Peta iteracija

Napaka ()
–
.
.
.
.

P
.
.
.
.
.

R
.
.
.
.
.

F
.
.
.
.
.

Pri ekstrakciji povezav uporabimo standardno oceno F, s katero merimo, ali smo
povezavo napovedali pravilno ali ne - povezava se mora ujemati v imenu in v obeh atributih. Ocena SER, ki jo uporabimo v poglavju  je v praksi zelo redko uporabljena,
a je bila izbrana kot ocenjevalni kriterij za tekmovanje BioNLP. Tudi pri ekstrakciji
povezav dosežemo cilj in tekom iteracij vsaj malenkostno izboljšamo rezultate (tabela .). Delež napak pri ekstrakciji se zmanjša, vendar z občutno manjšo razliko kot pri
prepoznavanju lastnih imen. Pri prepoznavanju imenskih entitet opazimo, da se rezultati od tretje iteracije dalje ne izboljšujejo, medtem ko pri ekstrakciji povezav opazimo,
da se v peti iteraciji rezultati celo malenkostno poslabšajo.
Tabela .
Rezultati odkrivanja koreferenčnosti. Sistemi za odkrivanje koreferenčnosti se primerjajo glede na ocene MUC [], BCubed [] in CEAF [].

Model
Neodvisen
Druga iteracija
Tretja iteracija
Četrta iteracija
Peta iteracija

MUC
.
.
.
.
.

BCubed
.
.
.
.
.

CEAF
.
.
.
.
.
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Pri odkrivanju koreferenčnosti v primerjavi z ostalimi pristopi dosežemo . slabšo oceno MUC in . slabšo oceno BCubed kot trenutno najboljši znani rezultati,
ki sta jih objavila Haghighi in Klein []. Kljub temu tako kot v prejšnjih primerih,
tudi tu skupni rezultati kažejo podoben trend izboljšanj kot delo Singh-a in sod. [],
ki so pred kratkim predlagali skupen model CRF za prepoznavanje imenskih entitet,
ekstrakcijo povezav in odkrivanje koreferenčnosti. Rezultati po peti iteraciji so v primerjavi z algoritmom SkipCor slabši za . ocene MUC in . ocene BCubed, kjer
smo iz podatkovne množice uporabili vse ročno označene povezave in imenske entitete (.). Od tretje iteracije dalje se oceni BCubed in CEAF malenkostno poslabšata,
medtem ko se rezultat za oceno MUC izboljša.
Opazimo lahko, da se rezultati vsake izmed nalog malenkostno izboljšajo po vsaki
iteraciji ekstrakcije informacij, kar je bil tudi naš glavni cilj. Predvidevamo, da je v
nadaljnjem delu smiselno uporabiti le tri iteracije, saj sklepamo, da se v drugi iteraciji lahko medsebojno uporabijo rezultati različnih nalog in se v tretji lahko kvečjemu
propagirajo preko dveh klasiﬁkatorjev za uporabo v tretjem – na primer v prvi iteraciji
prepoznamo imensko entiteto, kar nam v drugi iteraciji omogoči pravilno ekstrakcijo povezave in nato v tretji iteraciji izboljšamo odkrivanje koreferenčnosti za izbrano
imensko entiteto. Izboljšanje dosežemo le s skupno ekstrakcijo informacij preko več
iteracij. Najbolj očitno se izboljšave opazijo pri prepoznavanju imenskih entitet, kjer
po tretji iteraciji zmanjšamo število napačnih oznak za . Izvedli smo tudi analizo,
pri čemer smo onesposobili enega izmed ekstraktorjev, tako da smo pri prepoznavanju
imenskih entitet vse člene označili kot ostale, da pri ekstrakciji povezav nismo razpoznali nobene povezave in da smo pri odkrivanju koreferenčnosti odkrili le gruče z eno
omenitvijo. Ker so razlike v uspešnosti metod med iteracijami že tako zelo majhne,
nismo mogli izvedeti, kateri klasiﬁkator najbolj vpliva na izboljšanje ostalih dveh, saj
so bile v teh primerih razlike med iteracijami še manjše. V nadaljnjem raziskovanju bomo zato poskušali dodatno izboljšati razlike med iteracijami, da bomo lahko pokazali
značilne vplive med metodami ekstrakcije.

Zaključki
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Zaključki

V disertaciji smo inovativno rešili vse tri glavne naloge ekstrakcije informacij in jih nazadnje povezali v iterativno metodo, pri čemer za vsako posebej uporabimo linearnoverižne modele pogojnih naključnih polj. Najprej smo predstavili sistem za odkrivanje
koreferenčnosti – SkipCor, kjer smo zaradi omejitve izbranih modelov predlagali transformacijo zaporedij omenitev v zaporedja z izpuščenimi omenitvami. Za razliko od
večine ostalih predlaganih pristopov, SkipCor odkriva koreferenčnosti nad zaporedji
omenitev in ne le med pari. Sistem smo evalvirali na sedmih podatkovnih množicah,
kjer smo dosegli primerljive ali boljše rezultate z ostalimi pristopi. Poleg tega smo preverili še pričakovano uspešnost algoritmov na realnih podatkih in ugotovili, da način
označevanja podatkovne množice in izbor domene predstavlja veliko vlogo. Podobno
kot pri sistemu SkipCor, smo zaporedja z izpuščenimi omenitvami prilagodili za problem ekstrakcije povezav. Razvili smo več različnih členitev vhodnih podatkov, s čimer
smo omogočili ekstrakcijo hierarhičnih povezav. Skupaj z ročno izbranimi pravili za
ekstrakcijo povezav smo dosegli najboljši rezultat v odkrivanju genskega regulatornega omrežja v okviru tekmovanja BioNLP . Prav tako smo skušali transformacijo
zaporedij uporabiti tudi pri prepoznavanju imenskih entitet, vendar nismo dosegli izboljšav. Kljub temu smo uporabili standarden pristop za ekstrakcijo nad zaporedji členov, kjer smo naučili več modelov ter združili njihove ocene. S tem pristopom smo na
tekmovanju v odkrivanju kemijskih spojin in zdravil dosegli sedmo mesto. Nazadnje
smo vse pristope združili v arhitekturi za celostno ekstrakcijo informacij, ki kot vhod
sprejme besedilo in vrne označene podatke na podlagi sistemske ontologije. Ontologijo uporabimo na tri načine, a ključnega pomena je uporaba njene sheme za boljšo
interoperabilnost ekstrahiranih podatkov. Vse tri glavne naloge ekstrakcije informacij združimo v iterativni metodi in pokažemo, da zaradi odvisnosti med njimi preko
iteracij izboljšamo rezultate.
Glavni znanstveni doprinos v tem delu je predlog novega načina predstavitve podatkov, ki posledično omogoča, da lahko problema odkrivanja koreferenčnosti in razpoznavanja povezav učinkovito implementiramo s pomočjo verjetnostnih grafovskih
modelov prvega reda. Omenjeni modeli so bili že sedaj zelo uspešni pri prepoznavanju imenskih entitet, kar smo tudi sami potrdili na biomedicinski domeni. Ker smo
uspeli z enako podatkovno strukturo in istim tipom modela rešiti vse tri glavne probleme ekstrakcije informacij, smo nazadnje predlagali iterativni sistem za ekstrakcijo

Ekstrakcija podatkov

informacij, kjer lahko iste atributske funkcije uporabimo za različne naloge in enostavno uporabimo vmesne rezultate med različnimi ekstrakcijami. Slednji sistem je
pokazal malenkostno izboljšanje rezultatov preko več iteracij, kar želimo v prihodnosti
še izboljšati. Vse predlagane metode so splošne in uporabne za poljubno domeno, za
katero lahko pridobimo označeno podatkovno množico za izgradnjo klasiﬁkatorjev.
Podobno velja za jezik besedila, za katerega moramo najti le ustrezne obstoječe metode
za predprocesiranje in ustrezne podatkovne vire, ki jih uporabljajo atributske funkcije
– na primer, seznami entitet ali vrednosti v ontologiji.
V nadaljnjih raziskavah želimo še bolj natančno raziskati odvisnosti med posameznimi nalogami ekstrakcije. Poleg tega bomo pri posameznih nalogah preverili, kako
zanesljivi so rezultati posameznih zaporedij z izpuščenimi omenitvami in predlagali metodo za bolj inteligentno združevanje rezultatov. Nazadnje bomo predlagali še metriko
za ocenjevanje uspešnosti celostnih sistemov za ekstrakcijo informacij, ki združujejo
vse tri glavne naloge.
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Angleško-slovenski slovar izrazov

Področje ekstrakcije informacij za slovenski jezik je še zelo novo, zato prevodi angleških terminov še niso uveljavljeni ali dovolj znani, da bi jih vsi slovenski raziskovalci
nedvoumno uporabljali. V tabelah A. in A. predstavimo prevode najbolj pogostih
terminov, ki jih uporabljamo v disertaciji.
Tabela A.
Prevodi terminov na področju ekstrakcije informacij iz angleškega jezika v slovenski jezik – /.

Angleški izraz
information retrieval
information extraction
relation extraction
coreference resolution
clustering
classiﬁcation
part-of-speech tag
part-of-speech tagging
dependency treebank
dependency parser
named entity recognition
entity extraction
feature function
feature
factor graph
conditional random ﬁelds (CRF)
linear-chain CRF
token
tokenization
natural language processing
F score

Slovenski prevod
informacijsko poizvedovanje
ekstrakcija informacij
ekstrakcija povezav
odkrivanje koreferenčnosti
gručenje
klasiﬁkacija
oblikoslovna oznaka
oblikoslovno označevanje
drevesnica odvisnosti
razčlenjevalnik odvisnosti
prepoznavanje imenskih entitet
ekstrakcija entitet
atributska funkcija
značilka
faktorski graf
pogojna naključna polja (CRF)
linearno-verižni CRF
člen
razčlenjevanje
procesiranje naravnega jezika
ocena F
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Tabela A.
Prevodi terminov na področju ekstrakcije informacij iz angleškega jezika v slovenski jezik – /.

Angleški izraz
recall
precision
hidden Markov models
probabilistic graphical models
dataset, corpus
labeling, tagging
subject
predicate
object
mention
mention extraction
sequence
skip-mention sequence
shallow parsing
coreference
maximum entropy models
semantic role labeling
relationship descriptor
anaphora resolution
apposition
development dataset

Slovenski prevod
priklic
natančnost
prikriti markovski modeli
verjetnostni grafovski modeli
podatkovna množica
označevanje
osebek
povezava
predmet
omenitev
ekstrakcija omenitev
zaporedje
zaporedje izpuščenih omenitev
plitko razčlenjevanje
koreferenca
modeli največje entropije
semantično označevanje vlog
opis povezave
odkrivanje anafor
antonomazija
podatkovna množica za nastavljanje parametrov
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