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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА ПОБУДОВА 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОНТОЛОГІЙ У ПРАВОВІЙ ГАЛУЗІ

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та загалом інформа-
ційний простір розвиваються швидше, ніж коли-небуть раніше. Такий 
процес характеризується відповідно стрімким збільшенням об’ємів да-
них [1], які продукуються елементами інформаційного простору, зокре-
ма, документами та найрізноманітнішими джерелами даних – файлами, 
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електронними листами, веб сторінками та іншими джерелами не залежно 
від форматів їх подання. Важливо зазначити й той факт, що обсяг вище-
згаданих даних подвоюється приблизно кожні 18 місяців [2]. Унаслідок 
цього за п’ять попередніх років людством було вироблено інформації 
більше, ніж за всю попередню історію. Та такий інформаційний сплеск, 
або так званий інформаційний вибух, супроводжується не лише припли-
вом нових цінних знань. Основну частину накопичених даних складають 
неструктуровані дані (близько 95%), в тому числі й непотрібні та шумо-
ві, і лише зовсім мала частина представляє собою певну інформацію, яка 
може бути використана під час прийняття рішень.

Тож в результаті критичної невідповідності між розвитком сучасних 
інформаційних систем і збільшенням динамічних інформаційних потоків 
у глобальних комп’ютерних мережах перед інформаційним суспільством 
постає ряд проблем. Одна із них полягає у відсутності підходящих тех-
нологічних рішень та у неспроможності наявних систем обробляти ве-
личезні об’єми неструктурованих даних, зокрема текстових, й виокрем-
лювати з них знання з тією ж самою швидкістю, з якою відповідні дані 
продукуються та накопичуються. 

Тож величезні об’єми інформаційних потоків та динамічних тек-
стових даних, що накопичуються у глобальних комп’ютерних мережах 
обумовлюють актуальність процесу концептуалізації цих даних та їх по-
дальшої формалізації у вигляді певної онтологічної моделі [3].

Оскільки науково-технічний прогрес вплинув і на правову галузь, 
то кількість нормативно-правових документів поданих у електронній 
формі, а отже, і кількість інформації, з якою доводиться мати справу 
експерту у цій сфері, теж постійно зростає. І для прийняття законних 
рішень інколи необхідно ознайомлюватися з тисячами документів, 
свідомо відкидаючи інформаційний шум. Тож отримання коротких і 
водночас найважливіших відомостей чи викладок з одного або з де-
кількох текстових документів, у вигляді так званих рефератів, а також 
генерація лаконічних інформаційно-насичених звітів на основі корот-
ких анотацій або дайджестів є актуальним заданням. А отже, пробле-
ма комп’ютеризованої обробки правової інформації та удосконалення 
або розробка нових систем автоматичного реферування, які могли б 
прийнятною продуктивністю і якістю обробляти великі об’єми пра-
вових документів й надавати спрощений доступ до головного змісту 
правового тексту, виокремлювали з нього найважливіші відомості чи 
викладки, ідеї та заздалегідь заявлені змістові аспекти без необхідно-
сті опрацьовувати великий за обсягом текстовий документ або тексто-
вий корпус є також актуальною. Також не менш важливим є завдання 
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виявлення дублюючої інформації та протиріч у нормативно-правових 
документах.

Визначальною особливістю правової інформації є те, що пов’язані з 
нею тексти не у повній мірі вільнодоступні та неструктуровані. Наявна 
структура окремих видів документів і застосування найкращих універ-
сальних систем реферування [4, 5] не дає задовільних результатів. Це 
важливо враховувати під час вибору потрібного методу чи підходу для 
вирішення вищезгаданої проблеми у галузі права.

Той факт, що під час комп’ютеризованої обробки текстових даних 
багато задач лежать на перетині між математичними науками та лінгві-
стикою, відкриває широкі можливості для застосування потужного ма-
тематичного апарату (такого, як теорія графів та складних мереж) та 
лінгвістичної теорії (що враховує семантичну та синтаксичну структуру 
тексту).

У цій роботі для побудови термінологічної онтології, придатної для 
автоматизованої обробки, застосовується лінгвомережева модель пред-
ставлення текстових даних. Одним із видів такої мережевої моделі є ме-
режа, що побудована із ключових слів та словосполучень (або просто – 
мережа термінів). В ній вузли відповідають окремим ключовим поняттям 
предметної галузі, а ребра – семантико-семантичним зв’язкам між ними.

Для виокремлення ключових термінів застосовується комп’ютерна 
обробка природномовних текстів, що включає автоматичну сегментацію 
на окремі речення, розбиття на токени та розмічування частин мови й 
присвоєння тегів кожному слову (Part-of-Speech tagging) [6]. Оскільки за-
пропоновані у цій роботі методи орієнтовані на роботу з англомовними 
правовими текстами, то відповідно використовується класичний набір 
тегів, що сформований на основі Brown Corpus (стандартний корпус уні-
верситету Брауна) та має назву »The Penn Treebank” [7].

Використовуючи шаблони ключових слів та словосполучень, що 
представлені у роботі [6], формується послідовність термінів. Далі здійс-
нюється видалення одиничних стоп-слів (окремих артиклів, прийменни-
ків, сполучників, деяких дієслів, прислівників та займенників), які не 
несуть ніякого інформативного навантаження.

На наступному етапі для кожного сформованого терміна у порядку 
його зустрічання у тексті формується так званий кортеж. Кожен еле-
мент кортежу складається з трьох значень: перше – термін (слово або 
словосполучення, що отримане за одним із шаблонів); наступне – тег, 
який присвоюється слову в залежності від його приналежності до певної 
частини мови; останній елемент такого набору – числове значення GTF 
[8] (глобальна частота терміна, що використовується для статистичного 
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зважування слів та словосполучень, що входять у сформовану на попе-
редньому етапі послідовність). Важливо зазначити, що GTF обчислюєть-
ся з урахуванням двох попередніх значень кортежу – терміна та частини 
мови, до якої він належить. Кількість таких однакових кортежів у всьому 
тексті, що нормована на загальну кількість сформованих термінів, і ви-
значає значення третього елемента.

Для встановлення ненаправлених зв’язків між ключовими терміна-
ми в межах кожного окремого речення застосовується алгоритм графа 
горизонтальної видимості для часових рядів (Horizontal Visibility Graph 
algorithm – HVG) [9]. Сформована на попередньому етапі послідовність 
числових значень GTF, які відповідають окремим кортежам, є тим часо-
вим рядом, який завдяки алгоритму HVG трансформується у ненаправ-
лену мережу.

Для встановлення напрямків зв’язків враховувались правила, пред-
ставлені у роботі [6]. Після об’єднання однакових вузлів сумарна кіль-
кість однаково-направлених зв’язків між цими вузлами визначала вагове 
значення зв’язку.

Для апробації представленої у цій роботі методики побудови ме-
режі термінів було використано вільнодоступний правовий документ 
«Convention on the Rights of the Child», поданий англійською мовою [10]. 
В результаті було отримано онтологічну модель у вигляді мережі із клю-
чових термінів (рис. 1).
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