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szövegrészletek jelentésreprezentációinak egyeztetetése

kereső kifejezés
dokumentumok

fogalom:
fizikális vizsgálat

azonosító: yyyyy1

tárgya

fogalom:
rendellenesség

azonosító: yyyyy3

fogalom:
bőr

azonosító: yyyyy2
lokalizáció

fogalom :
észlelés szabad 
szemmel  

azonosító: xxxxx1

tárgya

fogalom:
dummy

azonosító: xxxxx3

fogalom:
exantherma

azonosító: xxxxx2

tárgya

fogalom:
számosság - kvalitatíve

azonosító: több

fogalom:
számosság - kvalitatíve

azonosító: több

számossága számossága fogalom:
nagyság - kvalitatíve

azonosító: kis

tulajdonsága
hasonlóság



  

jelentés

a szöveg reprezentációja egy világmodellben 

ontológia



  

szereprelációk – a davidsoni megközelítés 

„x ajándékoz y-t z-nek w-ra”:
ajándékoz(x,y,z,w) helyett

∃e(ajándékozás(e)&aktora(e,x) & 
tárgya(e,y) & recipiense(e,z) & 

alkalma(e,w))



  

szereprelációk az ontológiában

∃aktora-1ajándékozás



  

nyelvi tudás – lexikai megközelítés
 

 

)DATACCNOM(syn

)ajándékajándékozó(ajándékoz

)recipienstárgyágens(CAUSE - 
RECEIVE sem



  

szintaktikus viszonyok megfeleltetése a 
szemantikus asszociációknak



  

jelentés reprezentáció (példa)

XX a születésnap׀já׀ra kap׀ott egy autó׀...t. Az ajándék



  

orvosi ontológiafragmentum



  

orvosi ontológiafragmentum



  

szövegelemzés – első lépés

„az arcon, karokon ekzema nyomai, mellkason apró exanthemák láthatók.” 

észlelés
szabad szemmel

látható
NOM - tárgya

szövettani 
vizsgálat  

látható
NOM - tárgya
INST - eszköze

NOM

igealak

látható

fogalom: észlelés 
szabad szemmel

azonosító: xxxxx1

tárgya

fogalom: szövettani 
vizsgálat  

azonosító: xxxxx1

tárgya

tárgya

tárgya

eszköze

eszköze

igealak

látható

NOM INST

szintaktikus 
szerkezet jelentésreprezentáció

1. változat

2. változat

szótár- és 
ontológiarészlet



  

orvosi ontológiafragmentum

tárgya

észlelés
szabad szemmel

állapot

rendellenesség

ekcéma exantherma

fizikális vizsgálat

 vizsgálatellátó személyzet aktora

tá
rg

ya

szövettani vizsgálat

tárgya eszköze



  

szövegelemzés – második lépés

„az arcon, karokon ekzema nyomai, mellkason apró exanthemák láthatók.” 

fogalom: észlelés 
szabad szemmel

azonosító: xxxxx1

tárgya

fogalom:
dummy

azonosító: xxxxx3

fogalom:
exantherma

azonosító: xxxxx2

tárgya

fogalom: számosság 
- kvalitatíve

azonosító: több

fogalom: számosság 
- kvalitatíve

azonosító: több

számossága számossága

NOM

ÉS
felsorolás

igealak

látható

GEN főnév

nyom

főnév

exantherma

PLUPLU



  

szövegelemzés – harmadik lépés

„az arcon, karokon ekzema nyomai, mellkason apró exanthemák láthatók.” 



  

jelentésreprezentáció



  

keresés – kereső kifejezés

„a bőrön a fizikális vizsgálat rendellenességet 
talált”

∃tárgya-1.fizikális vizsgálat ⊓ ∃∃lokalizáció.b r ő ⊓ 
rendellenesség



  

többértelműség



  

keresés – a találat



  

problémák

 az ontológiák felépítése
 szerkezet
 tartalom

 a nyelvi tudás
 formalizálása
 szótárépítés

 kapcsolat a nyelvi tudás és az ontológia közt
 az elemzés stratégiájának megfogalmazása

 „párbeszéd” a nyelvi tudás és az ontológia közt
 a „környezet” fogalom automatikus értelmezése


