
 

VID 

Automatisk emnestrukturering

af dokumenter

ud fra en vidensmodel

VID seminar 2. december 2004

Susanne Bindslev (sbi@navigosystems.com)

Peter Steffensen (pst@navigosystems.com)



VID seminar 2. dec 20042

 

VID 
Facts om Navigo Systems

Virksomheden:Virksomheden:
•• Innovativ og lInnovativ og løøsningsorienteret virksomhed, der tager udgangspunkt i kundens   sningsorienteret virksomhed, der tager udgangspunkt i kundens   

udfordringer.udfordringer.
•• Stort Stort knowknow--howhow indenfor intelligent hindenfor intelligent hååndtering af information og viden, ndtering af information og viden, 

herunder taksonomi, metadata og sherunder taksonomi, metadata og søøgning pgning påå SharePointSharePoint platform.platform.

Kunder:Kunder:

FKI Logistix

Dator - Crisplant

US Congres

Blomberg
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VID 
Sprogteknologi er kernen i ONTOLICA®

Den underliggende unikke kerneteknologi i ONTOLICADen underliggende unikke kerneteknologi i ONTOLICA muliggmuliggøør, at en r, at en 
computer kan lcomputer kan lææse og fortolke en tekst pse og fortolke en tekst påå samme msamme mååde, somde, som
det normalt gdet normalt gøøres af et menneske.res af et menneske.

PPåå baggrund af denne fortolkning kan computeren afgbaggrund af denne fortolkning kan computeren afgøøre pre påå en pren prææcis og cis og 
konsistent mkonsistent mååde, hvilke emner en tekst omhandler.de, hvilke emner en tekst omhandler.

Teksten kan herefter arkiveres pTeksten kan herefter arkiveres påå de de ””rigtigerigtige”” hylder, dvs. at der skabeshylder, dvs. at der skabes
et et elektronisk bibliotekelektronisk bibliotek til at organisere kundens digitale information.til at organisere kundens digitale information.

OvenpOvenpåå det elektroniske bibliotek laves der fdet elektroniske bibliotek laves der føølgende applikationer:lgende applikationer:

-- ONTOLICAONTOLICA®® VidenVidenportalportal

-- ONTOLICAONTOLICA®® OvervOvervåågninggning

-- ONTOLICAONTOLICA®® Kategorisering & Kategorisering & SearchSearch
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VID 
For at dele viden må man stille spørgsmålet:

Hvad er central viden for min organisation?

Svaret gives i enSvaret gives i en
vidensmodelvidensmodel..
(taksonomi, ontologi,(taksonomi, ontologi, thesaurusthesaurus))

En En vidensmodelvidensmodel er er 
rygradenrygraden, der definerer , der definerer 
virksomhedens centrale virksomhedens centrale 
vidensomrvidensområåder.der.

””SynonymerSynonymer””
•• motorkmotorkøøretretøøjj

•• ffæærdselsuheldrdselsuheld

•• ffæærdselsulykkerdselsulykke

•• sammenstsammenstøødd

•• kkøøsammenstsammenstøødd

•• motoransvamotoransvarr

•• harmonikasammenstharmonikasammenstøødd

KategoriseringsreglerKategoriseringsregler
•• synonymersynonymer
•• andre ordandre ord
•• position (titel, position (titel, 

brbrøødtekst, dtekst, urlurl))

VidensmodelVidensmodel for Kromann Reumert:for Kromann Reumert:



VID seminar 2. dec 20045

 

VID 
Kategoriseringsregler og automatiske

forslag til termer
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VID 
Sådan foregår automatisk emnestrukturering 

af dokumenter ud fra vidensmodel

1 Fortolkningen Af diverse bruger input
Fortolknin gen skal  foreta ges i fo rhold til  følgende:

• En liste af sag sbehan dlere hos UM. D er skal laves e n fortolkning i forhold  til både forna vn, 

mellemnavn(e) og eftern avn(e). Dette skal imøde komme, at nogle søgere kan  huske en 

person på fornavn , andre  kan huske en person på efter navn el ler måske mellemnavn.

• Kategoriernes syn onymn avne i en række  ta kson omier. Ta kson omierne der anvendes  under 

fortolkningen sættes gene relt op i  en kon figurationsfil. Se afsni t Error ! Re ferenc e sourc e 

not found. Error ! Re ferenc e sourc e not f ound. .

!!! Der ka n komme performance og hu kommelsesproblemer, hvis de r skal kunne fo reslås både 

emne - kategorier eller sa gsbeha ndlere. Derfor  kan de t være nødv endigt kun at f oreslå emne -

kategorier.  Dette har nog et med ar kite kturen at  gøre, som vi er i gang  med at overveje.

1.1.1 Det enkelte søgekriterium

1.1.1.1 Fastlåsning af søge krite rium

Trykkes d er på ” Enter” e ller ”Søg” -kna ppen vi l dét som står i  te kstfe ltet bli ve låst fast  som et søge -

kriterie – dog ikke mere fa st end d er kan rettes i søge kriteriet – hvorledes dette g øres er for klar et 

senere.

Trykkes d er med musen på, da kommer vinduet med ta ksonomien frem, hvor  bruger en har 

mulighed for at v ælge en anden emne - kategori. Se afsnit  Error ! Re ferenc e sourc e not f ound. side 

Error ! Bookmar k not defined. .

Rette i sø ge -kriteriet

Brugeren kan redigere i te kstfeltet. Går man i gang med at re digere i søgebe skrivelsen, da opføre r 

tekstfeltet sig som beskre vet i Error ! Re ferenc e sourc e not f ound. side Error ! Bookmar k not 

defined. . 

Trykkes p å ”Ente r” opda teres sø ge krite riet.

Trykkes p å ”ESC”, da kommer man tilbage til dét som

Rette i sø ge -kriteriet

Brugeren kan redigere i te kstfeltet med navnet på en sagsbehandler. Går brugeren i  gang med at 

redigere i søgebeskrivelsen, da o pfører te kstfel tet sig som beskrevet i  Error ! Re ferenc e sourc e not 

found. side Error ! Bookmar k not defined. .

Trykkes p å ”Ente r” opda teres sø ge krite riet.

Trykkes p å ”ESC”, da kommer man tilbage til dét som stod i søge krite riet ind en man begyndte at 

redigere i te kstfeltet – forudsat man ikke allerede h ar trykket på ” Enter”

Det er også muligt at rette i søge kriteriet  ved at vælge en af va lgmulighederne i drop -down - listen –

se Error ! Re ferenc e sourc e not f ound. .
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not found. Error ! Re ferenc e sourc e not f ound. .
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Trykkes d er med musen på, da kommer vinduet med ta ksonomien frem, hvor  bruger en har 
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defined. . 

Trykkes p å ”Ente r” opda teres sø ge krite riet.
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Rette i sø ge - kriteriet
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1 Fortolkningen Af diverse bruger input
Fortolkningen skal  foreta ges i fo rhold til  følgende:

• En liste af sagsbehandlere hos UM. D er skal laves e n fortolkning i forhold  til både forna vn, 

mellemnavn(e) og efternavn(e). Dette skal imøde komme, at nogle sø gere kan  huske en 

person på fornavn , andre  kan huske en person på efter navn el ler måske mellemnavn.

• Kategoriernes synonymnavne i en række  ta ksonomier. Ta ksonomierne der anvendes  under 

fortolkningen sættes gene relt op i  en kon figurationsfil. Se afsni t Error ! Re ferenc e sourc e 

not found. Error ! Re ferenc e sourc e not f ound. .

!!! Der ka n komme performance og hukommelsesproblemer, hvis de r skal kunne fo reslås b åde 

emne -kategorier eller sa gsbeha ndlere. Derfor  kan de t være nødvendigt kun at f oreslå emne -

kategorier.  Dette har noget med ar kite kturen at  gøre, som vi er i gang  med at overveje.

1.1.1 Det enkelte søgekriterium

1.1.1.1 Fastlåsning af søge krite rium

Trykkes der på ” Enter” e ller ”Søg” -kna ppen vi l dét som står i  te kstfe ltet bli ve låst fast  som et søge -

kriterie – dog ikke mere fa st end der kan rettes i søge kriteriet – hvorledes dette g øres er for klar et 

senere.

Trykkes der med musen på, da kommer vinduet med ta ksonomien frem, hvor  bruger en har 

mulighed for at v ælge en anden emne -kategori. Se afsnit  Error ! Re ferenc e sourc e not f ound. side 

Error ! Bookmar k not defined. .

Rette i sø ge -kriteriet

Brugeren kan redigere i te kstfeltet. Går man i gang med at re digere i søgebe skrivelsen, da opføre r 

tekstfeltet sig som beskre vet i Error ! Re ferenc e sourc e not f ound. side Error ! Bookmar k not 

defined. . 

Trykkes p å ”Ente r” opda teres sø ge krite riet.

Trykkes p å ”ESC”, da kommer man tilbage til dét som

Rette i sø ge -kriteriet

Brugeren kan redigere i te kstfeltet med navnet på en sagsbehandler. Går brugeren i  gang med at 

redigere i søgebeskrivelsen, da opfører te kstfel tet sig som beskrevet i  Error ! Re ferenc e sourc e not 

found. side Error ! Bookmar k not defined. .

Trykkes p å ”Ente r” opda teres sø ge krite riet.

Trykkes p å ”ESC”, da kommer man tilbage til d ét som stod i søge krite riet inden man begyndte at 

redigere i te kstfeltet – forudsat man ikke allerede har trykket på ” Enter”

Det er også muligt at rette i søge kriteriet  ved at vælge en af va lgmulighederne i drop -down -listen –

se Error ! Re ferenc e sourc e not f ound. .
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VID 
Eksempel: Anvendelse af vidensmodel

til søgning & navigation
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VID 

• Forskning omkring bedre udtræk af ordtermer, 

som kan bruges til at emneklassificere 

dokumenter

• Håndtering af store vidensmodeller

• Aspekter omkring stemming og brug af STO 

ordbog

• Erfaringsnetværk og øget indsigt i 

sprogteknologi

Udbytte af VID projektet
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