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Ny metod för att underlätta extraktion av information ur stora textmassor 
 
I dagens stora flöde av databaserade texter är det viktigt att få fram system som 
underlättar sökandet av viss efterfrågad information. Är det möjligt att hitta 
information om t.ex. händelser i ett företag ur nyhetstexter; vem som lämnar vilken 
post, varför så skedde, till vilket företag och position som personen går etc? Fredrik 
Olsson tar i sin avhandling upp en ny metod för att underlätta uppmärkningen av 
förekomster av namn i databaserade textdokument. 
  
Informationsextraktion handlar om att analysera text i syfte att identifiera och plocka ut 
information om fördefinierade typer av entiteter, händelser i vilka entiteterna är engagerade 
samt relationer mellan entiteter och händelser. Det handlar alltså om att få tillgång till 
strukturerad information från en till synes ostrukturerad informationskälla. 
  
En av anledningarna till att informationsextraktion inte är tillgänglig för alla är att det krävs 
mycket arbete och tid för att anpassa ett system till att fungera för nya uppgifter i en ny 
textdomän. Ett system som hanterar ovanstående exempelscenario skulle förmodligen inte 
fungera alls om uppgiften ändrades till att identifiera interaktioner mellan proteiner beskrivna 
i biomedicinsk text. 
  
Ett vedertaget sätt att angripa problemet med domänanpassning av system för 
informationsextraktion är att realisera dess komponenter med hjälp av maskininlärning, dvs. 
lärande datorprogram. Maskininlärning bygger i mångt och mycket på att det finns exempel 
att lära sig av. En komponent i ett extraktionssystem behöver se exempel på de fenomen det 
ska lära sig att identifiera, t.ex. entiteter och relationerna mellan dessa. Grunden till den här 
typen av maskininlärning är alltså 
tillgången till stora mängder exempel. Dock finns det stora utmaningar i att ta fram bra 
exempel: det är mödosamt, tar tid och kräver en människa som känner domänen väl för att 
märka upp exempel i texter. 
                                                                                                                                                        
Att känna igen namn på t.ex. personer, företag och platser är grundläggande för 
informationsextraktion. Genom att känna igen namn kan vi också börja leta efter t.ex. 
relationerna, uttryckta i texten, mellan bärarna av namnen. 
  
Fredrik Olsson beskriver i sin avhandling arbetet med att utveckla och utvärdera en metod, 
kallad BootMark, för att märka upp förekomster av namn i textdokument.  
BootMark bidrar till att reducera den mängd dokument en mänsklig annoterare behöver märka 
upp för att träna en namnigenkännare med prestanda som är lika bra eller bättre än en 
namnigenkännare som är tränad på ett slumpmässigt urval 
av dokument från samma korpus. 
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