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Facts om Navigo Systems

Virksomheden:
•
•

Innovativ og lø
løsningsorienteret virksomhed, der tager udgangspunkt i kundens
udfordringer.
Stort knowknow-how indenfor intelligent hå
håndtering af information og viden,
herunder taksonomi, metadata og sø
søgning på
på SharePoint platform.

Kunder:

Blomberg

FKI Logistix
Dator - Crisplant

US Congres
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Sprogteknologi er kernen i ONTOLICA®

Den underliggende unikke kerneteknologi i ONTOLICA muliggø
muliggør, at en
computer kan læ
læse og fortolke en tekst på
på samme må
måde, som
det normalt gø
gøres af et menneske.

På baggrund af denne fortolkning kan computeren afgø
afgøre på
på en præ
præcis og
konsistent må
måde, hvilke emner en tekst omhandler.
Teksten kan herefter arkiveres på
på de ”rigtige”
rigtige” hylder, dvs. at der skabes
et elektronisk bibliotek til at organisere kundens digitale information.

Ovenpå
Ovenpå det elektroniske bibliotek laves der fø
følgende applikationer:
- ONTOLICA® Videnportal
Videnportal
- ONTOLICA® Overvå
Overvågning
- ONTOLICA® Kategorisering & Search
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For at dele viden må man stille spørgsmålet:

Hvad er central viden for min organisation?

Svaret gives i en
vidensmodel.

Vidensmodel for Kromann Reumert:

(taksonomi, ontologi, thesaurus)
thesaurus)

En vidensmodel er
rygraden, der definerer
virksomhedens centrale
vidensområder.

”Synonymer”
Synonymer”
• motorkø
motorkøretø
retøj
• færdselsuheld
• færdselsulykke
• sammenstø
sammenstød
• køsammenstø
sammenstød
• motoransvar
motoransvar
• harmonikasammenstø
harmonikasammenstød
Kategoriseringsregler
• synonymer
• andre ord
• position (titel,
brø
brødtekst, url)
url)
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Kategoriseringsregler og automatiske
forslag til termer
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Sådan foregår automatisk emnestrukturering
af dokumenter ud fra vidensmodel

VID

1 Fortolkningen Af diverse bruger input

Elektroniske dokumenter
Elektroniske
dokumenter

Fortolknin gen s kal foreta ges i fo rhold til følgen de:
•

En liste af sag sbehan dlere
hos UM. D er s kal laves e n fortolkning i forhold til båd e forna vn,
mellemnavn(e) og eftern avn(e). Dette s kal im øde komme, at nogle sø gere
kan hus ke en
person på fornavn , andre kan hu s ke en person på efter navn eller mås ke mellemnavn.

•

Kategorier nes syn onymn avne

i en række ta kson omier. Ta kson omierne der an vendes under

fortolkning en sættes gene relt op i en kon figurationsfil. Se afsnit
1 Fortolkningen
Af diverse
bruger input.
not found.
Error ! Re ferenc e sourc e not f ound.

Error ! Re ferenc e sourc e

Fortolknin gen s kal foreta ges i fo rhold til følgen de:

!!! Der ka n komme performance og hu kommelsesproblemer, hvis de r s kal kunne fo reslås b åde
En liste af sag sbehan dlere
hos UM. D er s kal laves e n fortolkning i forhold til båd e forna vn,
emne -kategorier eller sa gsbeha ndlere. Derfor kan de t
være nødv endigt kun at f oreslå emne
mellemnavn(e) og eftern avn(e). Dette s kal imøde komme, at nogle sø gere
kan hus ke en
kategorier. Dette har nog et med ar kite kturen at gøre, s om vi er i gang med at overv eje.
person på fornavn , andre kan hu s ke en person på efter navn eller mås ke mellemnavn.
• Kategorier nes syn onymn avne
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Eksempel: Anvendelse af vidensmodel
til søgning & navigation
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Udbytte af VID projektet

• 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
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Spørgsmål ?

Susanne Bindslev (sbi@navigosystems.com)
Peter Steffensen (pst@navigosystems.com)
www.navigosystems.com
Telefon (+45) 8734 5539
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