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ПОБУДОВА ОНТОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ГАЛУЗІ ПРАВА
Внаслідок швидкого розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій відбувається стрімке накопичення даних у вигляді найрізноманітніших джерел – файлів, електронних листів, вебсторінок та інших джерел
не залежно від форматів їх подання. Науково-технічний прогрес вплинув,
зокрема, й на правову галузь. Кількість нормативно-правових документів
поданих у електронному вигляді, а отже, і кількість інформації, з якою доводиться мати справу експерту у цій сфері, теж постійно зростає. Тож актуальною для правової галузі є задача спрощення доступу до головного змісту тексту, виокремлення з нього головних викладок, ідей та заздалегідь
заявлених змістових аспектів. Також не менш важливим є завдання виявлення дублюючої інформації та протиріч у нормативно-правових документах. Це призводить до необхідності розвивати та удосконалювати наявні технологічні рішення та розробляти нові з метою забезпечити достатньо високу швидкість обробки й аналізу правової інформації.
Під час вибору методів дослідження та побудови термінологічних онтологій в галузі права потрібно враховувати той факт, що на відміну від
величезних об’ємів неструктурованих даних, які знаходяться у вільному
доступі на інформаційних ресурсах у вебмережі, правова інформація у певній мірі є структурованою, але водночас не завжди доступна для вільного
перегляду.
Оскільки задача комп’ютеризованої обробки текстів лежить на перетині лінгвістичних і математичних наук, то для побудови онтологічної моделі, придатної для автоматизованої обробки, у цій роботі пропонується застосовувати лінгвомережеву модель представлення текстових даних. У такій мережі вершинами є ключові слова та словосполучення, а зв’язками –
семантико-семантичні зв’язки, які присутні у реченні між цими ключовими
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термінами. Для виокремлення ключових термінів застосовується розмічування частин мови за допомогою наявних програмних засобів комп’ютерної обробки природномовних текстів. Враховуючи те, до якої частини мови
належить кожне слово у тексті, здійснюється формування термінів та їх подальше статистичне зважування [1]. Крім того з розміченого тексту пропонується вилучити стоп-слова, які не несуть собою ніякого інформаційного
навантаження.
Для побудови ненаправлених зв’язків у мережі термінів застосовувався
алгоритм горизонтальної видимості [2], а для встановлення напрямків
зв’язків враховувалась інформація про те, до якої частини мови належить
кожен термін [3]. Апробація запропонованого підходу була здійснена на основі вільнодоступних правових документів, поданих англійською мовою.
Загалом, запропонована методика побудови термінологічних онтологій може бути використана у системах автоматичного реферування правової інформації. Це сприятиме формуванню й удосконаленню понятійного і
термінологічного апарату у правовій галузі та гармонізації національного і
міжнародного права.
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