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ПОБУДОВА НАПРАВЛЕНИХ ЗВАЖЕНИХ МЕРЕЖ ТЕРМІНІВ
Розглядається одна з найбільш актуальних проблем комп’ютерного
аналізу природньої мови – формалізація та побудова онтологічних моделей предметних областей на основі масиву інформаційних повідомлень
заданої тематики. Актуальність проблеми пов’язана, в першу чергу, зі
стрімким збільшенням інформаційних масивів та потоків, що розподілені
в мережі Інтернет. Прикладом такої онтологічної моделі може бути мережа із ключових термінів (Network of Terms) [1], вузли якої відповідають
окремим словам або словосполученням у тексті, а ребра – зв’язкам між
ними. Для побудови ненаправленої мережі термінів застосовується алгоритм горизонтальної видимості [2]. Зокрема, однією із задач є визначення
напрямків зв’язків та їх вагових значень у ненаправлених мережах термінів.
Для вирішення задачі визначення напрямків зв’язків був запропонований наступний підхід. Нехай G – ненаправлена мережа термінів: G:=
(V,T), де V – множина вузлів, T – множина невпорядкованих пар вузлів з V,
які відповідають зв’язкам між вузлами. Вважається, що
:(
)
причинно-наслідковий зв’язок існує у напрямку від вузла ti до t j якщо у реченні термін, якому відповідає вузол

зустрічається раніше ніж термін,

якому відповідає вузол . У роботі [3] було досліджено, що описане вище
правило, у порівнянні з іншими, які були запропоновані, більш точно відображає напрямок зв’язків, які існують між термінами у тексті. Тобто
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напрямки зв’язків, визначених за цим правилом, більш точно відображають зміст тексту на думку експертів.
Загальний принцип визначення вагових значень зв’язків полягає в наступному: вершини графа, що відповідають однаковим термінам побудованої на попередньому етапі направленої мережі об’єднуються. Оскільки
будь-який граф визначається матрицею суміжності, то задача визначення
вагових значень зв’язків зводиться до конкатенації стовпців та відповідних рядків – зваженої компактифікації графа горизонтальної видимості
[2].
Апробація запропонованого підходу була здійснена на основі текстового корпусу з інформаційних повідомлень за темою «COVID-19».
Для розглянутих предметних областей було визначено найбільш
впливові та значущі зв’язки між відповідними вузлами у мережі термінів:
«diseas → covid-2019», «health → covid-2019», «case → covid-2019»,
«covid-2019 → health», «covid-2019 → diseas» та «covid-2019 → case».
Аналіз побудованих мереж термінів побудованих за запропонованим
підходом дасть змогу визначити найбільш впливові та значущі зв’язки між
відповідними вузлами у мережі, що відповідають певним поняттям розглянутої предметної області. Запропонований підхід спростить процес виявлення найбільш важливих частин документів і дозволить виводити необхідний обсяг цільової інформації в реферат.
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