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Fra tekst til struktureret viden

Af Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman Thomsen

Indledning
I dette indlæg vil vi illustrere nytten af den form for struktureret viden, som 
findes i term- og vidensbanker – og dermed vise at der er behov for en dansk 
term- og vidensbank – samt demonstrere, hvordan det kan lade sig gøre at 
automatisere en stor del af arbejdet med opbygningen af en sådan digital 
fagsproglig ressource.
 Indledningsvis vil vi introducere, hvad vi forstår ved struktureret viden, og 
hvem der har brug for struktureret viden. Vi vil give eksempler på, hvordan 
struktureret viden kan anvendes til at give et overblik over og en første forstå-
else af et emne, så man får et grundlag for at søge flere faktuelle informationer 
i relevante opslagsværker eller andre kilder.
 Derefter vil vi beskrive igangværende bestræbelser på at tilvejebringe 
grundlaget for at oprette en dansk term- og vidensbank, som kan give let 
adgang til struktureret viden. Udarbejdelse af struktureret viden er meget 
ressourcekrævende, og derfor udvikles der i et forskningsprojekt, DanTerm-
Bank-projektet, ved Copenhagen Business School metoder og prototyper til 
hel eller delvis automatisering af dette arbejde. 

Struktureret viden
Viden om faglige domæner omfatter mere end oplysninger, som kan findes 
i encyklopædier eller på Wikipedia. For at afklare fagbegrebers betydninger 
er det nødvendigt, at begreberne beskrives vha. definitioner og relationer til 
andre begreber, dvs. i form af domænespecifikke begrebsmodeller, også kal-
det terminologiske ontologier. En terminologisk ontologi kan anvendes til 
konsistent begrebsafklaring og betydningsadskillelse, og den er en forudsæt-
ning for at man kan forstå fagbegreber og anvende dem korrekt. Et konkret 
eksempel er en terminologisk ontologi inden for emnet fuldmagt, jf. Figur 1.
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 På hvert begreb er der anført et karakteristisk træk i form af en trækspeci-
fikation, fx OPLYST AF: hovedmand på begrebet fuldmagt med særlig tilvæ-
relse, som adskiller dette begreb fra fuldmagt uden særlig tilværelse, som har 
trækket OPLYST AF: befuldmægtiget. Dette er en vigtig skelnen, som fremgår 
klarere af trækspecifikationerne i en terminologisk ontologi, end i de beskri-
velser, man finder i tekster på nettet. Underbegreberne til fuldmagt med sær-
lig tilværelse kan inddeles i to grupper af begreber, der adskiller sig mht. hhv. 
ANTAL FORHOLD og LEGITIMATION. 

Figur 1: Udsnit af terminologisk ontologi med typer af fuldmagt.

Den terminologiske ontologi i Figur 1 er udarbejdet i i-Model, et ontologi-
modelleringsmodul, der indgår i terminologi- og videnshåndteringssystemet 
i-Term, jf. www.iterm.dk. Når brugeren klikker på et begreb, åbnes i et vin-
due en artikel med informationer om det pågældende begreb. Her er der til 
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hvert begreb knyttet struktureret viden omfattende information om termino-
logisk ontologi med relaterede begreber, definition, kilder hvor der kan findes 
yderligere informationer, evt. ækvivalenter på fremmedsprog, kommentarer 
vedrørende sprogbrug eller andre supplerende informationer. Definitionerne 
er baseret på informationerne i den terminologiske ontologi, eksempelvis de-
finitionen af fuldmagt med særlig tilværelse: fuldmagt som er oplyst til tredje-
mand af fuldmagtsforholdets hovedmand.
 Figur 2 viser et udsnit af den artikel, der er knyttet til begrebet fuldmagt 
uden særlig tilværelse. Her er kun vist dansk information, men om ønsket kan 
der også vises information på engelsk, og der kan indlæses information om 
andre fremmedsprog. I Figur 2 ses, at der eksisterer et synonym: §18-fuld-
magt. Den først anførte term er den, der vises i den terminologiske ontologi, 
men hvis brugeren støder på synonymet i en tekst og søger efter det, vises 
artiklen med begge synonyme termer.

Figur 2: Artikel med et udsnit af de informationer, der er knyttet til et begreb i ontologien i 

Figur 1.

Hvem har brug for viden i struktureret form
Stort set alle danske borgere kan i deres hverdag og arbejdsliv have stor nytte 
af viden i struktureret form. Det gælder:
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■ skoleelever og studerende, som skal tilegne sig ny viden og løse opgaver, 
hvor den faglige viden og terminologi er ny for dem, 

■ forskere, som skal søge eller formidle viden i et internationalt miljø,
■ medarbejdere i virksomheder, i organisationer og hos myndigheder, 

som har et stort behov for let adgang til viden, der er relevant for netop 
deres arbejdsområde, for eksempel mhp. forståelse, formidling eller 
oversættelse, herunder kommunikationsmedarbejdere og oversættere, 

■ journalister, der via pressen skal kommunikere korrekte informationer 
til hele befolkningen om emner, de måske ikke selv ved noget om på 
forhånd,

■ personer med andet modersmål end dansk, som fx skal anvende de dan-
ske borgerportaler og selvbetjeningsløsninger,

■ alle borgere, som i deres dagligdag har brug for information om betyd-
ning eller oversættelse af fagudtryk.

I et terminologi- og videnshåndteringssystem kan der fastlægges forskellige 
brugerprofiler, så mængden af oplysninger, der vises, kan indrettes efter de 
forskellige brugergruppers behov. 

Figur 3: Brugerprofil med udvidede informationer knyttet til begreb i ontologien i Figur 1.
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 For eksempel vil en borger, der søger informationer til privat brug, for-
modentlig kun have brug for term og definition, jf. Figur 2. Brugerprofilen i 
Figur 3 vil derimod være nyttig for studerende eller medarbejdere i en virk-
somhed, der har brug for de uddybende informationer, som findes i den fag-
lige definition, kommentaren og oplysningerne om terminologisk ontologi 
(diagram) med karakteristisk træk og relateret begreb. Endvidere findes der 
information om kilder til oplysningerne, så brugeren selv kan læse videre i 
disse.

Behovet for at gøre viden tilgængelig i struktureret form
Når man leder efter fagspecifik viden på nettet, finder man som regel tekster, 
som giver informationer i ustruktureret form. Ofte må man læse længere tek-
ster og sammenligne flere hjemmesider, for at opnå en forståelse af det emne, 
der søges viden om. Der er derfor behov for let adgang til struktureret viden, 
i form af terminologiske ontologier, som kan give et overblik over emnet og 
præcise definitioner af de centrale begreber, og som kan anvendes til at søge 
videre efter yderligere faktuelle oplysninger. Alle voksne borgere har brug for 
at anvende selvbetjeningsløsninger på borgerportaler, og personer med andet 
modersmål end dansk har brug for informationer på både dansk og deres 
modersmål. Det kunne dreje sig om at få viden om fuldmagter.
 En søgning på fuldmagt vha. Google giver 249.000 resultater1. De fire før-
ste resultater henviser til pårørendefuldmagter (Ældre Sagen)2, hegnsyn3, 
Wikipedia4, og borger.dk5. Med undtagelse af Wikipedia gives der i disse fire 
resultater oplysninger om almindelige borgeres anvendelse af fuldmagter i 
specifikke situationer. 
 Ældre Sagen fokuserer således på tilfælde, hvor man ”mister evnen til 
at handle fornuftsmæssigt på grund af eksempelvis demens”, og der skelnes 
mellem tre standardiserede typer af pårørendefuldmagter: fuldmagt for fast 
ejendom, fuldmagt for økonomi i bred almindelighed og fuldmagt for person-
lige forhold. Under hver af disse gives mange specifikke informationer, som 
især er rettet mod ældres situation, men der refereres også til mange relate-
rede begreber, som ikke forklares nærmere. 
 Der er også en vejledning, som fylder ca. 7,5 sider. For at illustrere at den-
ne ikke giver enkle definitioner eller et overblik over fuldmagtstyper, men 
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mange detaljerede informationer, som er målrettet ældre, vises et udsnit i 
Figur 4.
 Den, der søger viden om fuldmagter, som ikke kun er relevante for ældre 
og deres pårørende, må altså gå videre til et af de næste svar på søgningen. 
 Linket til hegnsyn fører til en blanket til en fuldmagt i forbindelse med en 
hegnsynsforretning, og vil derfor kun være relevant i sjældne tilfælde. 

Figur 4: Udsnit af tekst fra Ældre Sagens vejledning til pårørendefuldmagter.

Vejledning til pårørendefuldmagter
Ældre Sagens elektroniske fuldmagtsprogram.
Pårørendefuldmagter er af Ældre Sagen brugt som betegnelse for fuld-
magter, der udstedes til enten familie eller en person, der kan betegnes 
som ”socialt pårørende” dvs. en åndsfrænde eller god ven og engageret i 
ens sociale forhold. Fuldmagten har virkninger både før og efter at den 
- der har udstedt fuldmagten - på grund af eksempelvis sygdom eller 
alvorligt svækket helbred, er blevet ude af stand til at varetage sine anlig-
gender. 

(…)

Vigtige overvejelser 
Udstederen af en fuldmagt (og dennes rådgivere) bør inden oprettelsen 
nøje overveje, om de nødvendige forudsætninger er til stede, herunder 
om der er rimelig sikkerhed for, at dokumentet får den tilsigtede virk-
ning, når fuldmagten skal bruges. Fuldmagtsgiverens nuværende og for-
ventede fremtidige forhold og familierelationer må tages i betragtning. 
Det må søges vurderet, hvordan de pårørende kan antages at reagere, 
når fuldmagtsgiverens helbred bliver så dårligt, at det er aktuelt at an-
vende fuldmagten. En fuldmagt er ikke løsningen i konfliktfyldte eller 
mistroiske familier, og den kan ikke løse tvister mellem fuldmagtsgive-
rens slægtninge. Det er også en væsentlig forudsætning, at der kan findes 
de(n) rigtige fuldmægtig(e), som vil være villig(e) og i stand til at påtage 
sig hvervet på betryggende vis.
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Det næste link fører til borger.dk. Her gives under overskriften ”Sådan giver 
du fuldmagt” den information, som findes i figur 5, og derefter er der link 
til blanketter, der kan anvendes til at give fuldmagt vedrørende boligstøtte, 
barselsdagpenge, familieydelser og folkepension – fire specifikke situationer.

Figur 5: Information på borger.dk vedrørende fuldmagt.

Hvis man søger på fuldmagt inde på borger.dk, får man 47 resultater i uord-
net rækkefølge: ”Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post på 
andres vegne”, ”Sådan giver du fuldmagt”, ”Giv fuldmagt til bank, posthus 
mv.”, ”Giv fuldmagt som pensionist i udlandet”, ”Fuldmagt til sag om social 
sikring, Byggetilladelse / byggearbejde, send fuldmagt”, etc., alle meget speci-
fikke situationer, men ikke noget overblik. 
 Her ville der helt klart være behov for at give et struktureret overblik i 
form af en terminologisk ontologi med karakteristiske træk og definitioner. 
Af hensyn til brugere med andet modersmål end dansk, ville det være yderst 
relevant også at give ækvivalenter og definitioner på andre sprog. Begreberne 
i ontologien i figur 1 har tilknyttet engelske informationer, som kan vises, 
hvis borgeren har behov for det. 
 På Wikipedia er der tilløb til et overblik over området. Her gives med fo-
kus på de juridiske sammenhænge en kortfattet beskrivelse af fuldmagt med 
særlig tilværelse og fuldmagt uden særlig tilværelse, som forklares på følgende 
måde: ”Forskellen mellem de to typer er, om tredjeparten får en særlig besked 
fra fuldmagtsgiveren, som fortæller helt eller delvist om fuldmægtigens be-
myndigelse”. Der henvises til opslaget stillingsfuldmagt, som er en type fuld-
magt med særlig tilværelse, men der henvises ikke til de to sideordnede typer: 
erklæringsfuldmagt og adfærdsfuldmagt. Under opslaget stillingsfuldmagt 
opereres med to typer: lovbestemt fuldmagt og sædvanebestemt fuldmagt, 

Du skal udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark, hvis 
du ønsker, at en anden person, skal hjælpe dig med din sag. Det kan fx 
være et familiemedlem eller en ven. Ved at udfylde fuldmagten giver du 
personen lov til at varetage dine interesser. Personen bliver din partsre-
præsentant, og kan herefter handle på dine vegne.
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men det er ikke umiddelbart klart for læseren, hvordan disse adskiller sig fra 
de to førnævnte typer.
 En anden kilde, som forsøger at give et overblik, er Den Store Danske6, 
Gyldendals åbne encyklopædi, som er resultat nummer 24 ved Googlesøg-
ningen. Den giver en kort beskrivelse, hvor der omtales skriftlig fuldmagt, 
stillingsfuldmagt, §18-fuldmagt og generalfuldmagt. Også her omtales kun 
udvalgte fuldmagtstyper, hvilket betyder, at man ikke får det samlede bil-
lede. Der omtales for eksempel ikke erklæringsfuldmagt og adfærdsfuldmagt. 
Et udsnit fra Den Store Danske ses i Figur 6.
 Forklaringerne i Wikipedia og Den Store Danske er relevante for medar-
bejdere i virksomheder, hvis arbejdsopgaver især er formidling eller over-

fuldmagt, kompetence til at træffe dispositioner for en anden. Inden for 
en fuldmagts grænser får alt, hvad en fuldmægtig siger og gør, ganske 
samme virkning, som hvis det var sagt og gjort af fuldmagtsgiveren.
 Reglerne om fuldmagt har to sider. Det ”indre forhold”, også kaldet 
bemyndigelsen, angår fuldmagtsgiverens overladelse af kompetence til 
fuldmægtigen. Det ”ydre forhold” angår forholdet til tredjemand.
 I visse fuldmagtsforhold kan omverdenen se den overladte kompeten-
ce, og fuldmægtigen siges da at være udstyret med en særlig legitimation, 
eller fuldmagten siges at have en særlig tilværelse over for tredjemand. 
En skriftlig fuldmagt er et eksempel på en sådan fuldmagt, der får særlig 
tilværelse ved at blive forevist for den tredjemand, som den er stilet til. 
Et andet eksempel er stillingsfuldmagten, der er omtalt i Aftaleloven § 10, 
stk. 2: ”Indtager nogen ifølge aftale med en anden en stilling, som efter 
lov eller sædvane medfører beføjelse for ham til inden for visse græn-
ser at handle på den andens vegne, anses han for befuldmægtiget til at 
foretage retshandler, som falder inden for disse grænser”. Et eksempel 
på lovbestemt stillingsfuldmagt er den prokura til at handle på virksom-
hedens vegne, som en virksomhed kan udstede efter reglerne i Lov om 
erhvervsdrivende virksomheder. En prokura opnår sin særlige tilværelse 
ved at blive bekendtgjort offentligt.

Figur 6: Udsnit af tekst om fuldmagt fra Den Store Danske.
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sættelse, for eksempel oversættelse af aftaler, men som nævnt giver de to 
kilder ikke fyldestgørende informationer om de forskellige typer fuldmag-
ter. 
 Den terminologiske ontologi vedrørende fuldmagt, som er vist i figur 1, in-
deholder nogle specifikke begreber, som den almindelige borger måske ikke 
har brug for, men de enkle informationer, som gives vha. trækspecifikationer, 
relationerne og de korte klare definitioner betyder, at forskellige målgrupper 
let kan finde de begreber, de har interesse i at få mere detaljeret viden om, og 
derefter dykke ned i informationerne om dem.
 Det er på denne baggrund vores opfattelse, at der er et behov for en dansk 
fagsprogsressource med let adgang for alle til struktureret viden om fagsprog-
lige begreber.

Automatisk ekstraktion af viden fra tekster
Ved Institut for International Business Communication arbejder en forsker-
gruppe7 på at skabe grundlaget for en dansk term- og vidensbank, hvor viden 
inden for fagdomæner kan indsamles, struktureres og formidles. 
 Traditionelt terminologiarbejde, hvor oplysninger indsamles og bearbejdes 
af terminologer, og udarbejdelse af terminologiske ontologier er meget tids-
krævende. Fagområder udvikler sig hele tiden, og dermed sproget og sprog-
brugen, så ontologierne skal også løbende vedligeholdes for at indholdet i en 
term- og vidensbank hele tiden er aktuelt. For at kunne etablere og vedlige-
holde en term- og vidensbank af et tilstrækkeligt omfang og med indhold af 
en tilstrækkeligt høj kvalitet er der derfor brug for at udvikle metoder, der 
kan sikre automatisk ekstraktion af viden fra tekster, herunder automatisk 
opbygning af terminologiske ontologier og automatisk kvalitetssikring. I den 
nuværende fase af DanTermBank-projektet udvikler vi metoder og værktø-
jer, der kan indsamle store mængder af tekst og uddrage den viden, som skal 
indgå i en national term- og vidensbank, jf. www.dantermbank.dk, Madsen, 
Thomsen, Halskov & Lassen (2010) og Lassen, Madsen & Thomsen (2011). 
Denne fase af projektet får støtte fra Velux Fonden. Vi udvikler en række 
prototyper, som tilsammen kan anvendes til automatisk korpusopbygning, 
korpusbehandling, vidensekstraktion, ontologiopbygning samt automatisk 
ontologivalidering. 
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 Vores prototyper kombinerer forskellige kendte metoder jf. nedenfor, så-
ledes at der i en senere fase kan eksperimenteres med forskellige indstillinger 
og forskellige kombinationer af metoder. 

Korpusopbygning
Prototypen dtb Crawler er en web crawler, der indsamler domænespecifikke 
tekster fra internettet på basis af eksempeltekster, prædefinerede termlister 
(seed-lister) og statistiske metoder. 
 Dtb Crawler anvender en bootstrapping-algoritme, BootCat (Baroni & 
Bernardini 2004), hvor et antal eksempeltekster inden for et givet domæne 
analyseres under anvendelse af nogle statistiske ’scores’. Prototypen inklude-
rer ’co-occurrence scores’, ’Pointwise Mutual Information’ (Church & Hanks 
1990) og ’Dice coefficient’ (Smadja 1993), samt ’termhood scores’, fx ’Log 
Odds Ratio’ (jf. fx Everitt 1992) og ’Weirdness’ (Ahmad et al. 1999), som kræ-
ver et referencekorpus. I øjeblikket bruger vi det danske Korpus 2000, som 
er opbygget af det Danske Sprog- og Litteraturselskab8, som referencekorpus, 
men det er muligt at bruge andre9.
 Systemet giver som resultat en liste over seed-kandidater, det vil sige se-
kvenser af ord, som efter systemets vurdering kan bruges som søgetermer ved 
søgning efter tekster på Google. Brugeren kan evaluere resultatet og vælge at 
udelukke uønskede seed-kandidater. Resultatet af den efterfølgende søgning 
efter tekster er en liste over internetsider, der matcher søgningerne. Brugeren 
kan herefter vælge at downloade teksterne – eller at prøve igen med nogle an-
dre indstillinger, hvis resultatet ikke er tilfredsstillende. Systemet downloader 
teksten fra de fundne sider og opbygger samtidig en metafil, som indeholder 
oplysninger om de enkelte korpustekster, bl.a. filnavn, titel og URL. 
 Senere vil der blive eksperimenteret med kombinationen af metoder og 
med forskellige referencekorpora for at finde frem til, hvordan man får det 
bedst mulige korpus til formålet, det vil sige det korpus, som i sidste ende 
giver den mest korrekte ontologi.

Korpusbehandling
I korpusbehandlingen tilføjes ordklassetags og oplysning om lemmaer 
(grund form eller opslagsform) til de indsamlede domænetekster ved hjælp af 
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prototypen dtb Tagger. Algoritmen, som anvendes til tagging, er korpusba-
seret og inspireret af Fritzinger & Fraser (2010). Ordklasseoplysningen gives 
i form af et tag10, som både indeholder oplysning om ordklasse og bøjnings-
form, for eksempel:

VB - Verb, base form
VBD - Verb, past tense
VBP - Verb, non-3rd person singular present
VBZ - Verb, 3rd person singular present
NN - Noun, singular or mass
NNS - Noun, plural
NNP - Proper noun, singular
NNPS - Proper noun, plural

I projektet er der udviklet en funktion i dtb Tagger, som finder og opmærker 
sammensatte ord med sammensætningsdelenes grænser og ordklasser samt 
fugeelementer. Dette betyder, at man sidenhen kan lede efter sammensatte 
ord, der opfylder krav som for eksempel ’ord der er sammensat af to substan-
tiver’. Et eksempel er det sammensatte ord sygdomsforebyggelse, som findes og 
markeres med sygdom_forebyggelse/NN_NN.

Vidensekstraktion og ontologiopbygning
Tre prototyper udtrækker viden fra de indsamlede tekster og opbygger udkast 
til ontologier. Dtb Extractor finder termkandidater, mens dtb intra-Relations 
og dtb extra-Relations finder relationer mellem begreber.
 Dtb Extractor tager de taggede korpusfiler som input og på basis af syn-
taktiske og morfosyntaktiske mønstre samt statistiske beregninger, svarende 
til dem vi anvendte ved korpusopbygningen, leveres en liste med termkandi-
dater som output. 
 Termmønstre er rækker af ordklassetags, som man på forhånd ved, at ter-
mer typisk består af. Mange termer har for eksempel formen adjektiv + sub-
stantiv, og man kan derfor finde en del termer ved at benytte dette mønster, 
for eksempel primær forebyggelse og klinisk forskning. Mønstrene kombineres 
med statistiske beregninger, og hvis de viser, at ordet eller ordsekvensen fore-
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kommer oftere i domæneteksterne end i de almensproglige tekster i referen-
cekorpusset, stiger sandsynligheden for at ordsekvensen er en term.
 Resultatet er en liste med termkandidater, det vil sige de ord og ordsekven-
ser, som dtb Extractor vurderer som termer ud fra den viden om termer, som 
systemet har fået i form af statistiske regler og morfosyntaktiske mønstre. 
Brugeren skal herefter evaluere termkandidaterne og udelukke de termkan-
didater, som ikke skal indgå i det videre arbejde. Resultatet af denne evalu-
eringsproces er en termliste, som der kan arbejdes videre med. 
 Dtb intra-Relations udtrækker relationer, der eksisterer mellem en sam-
mensat terms dele, såkaldte intra-term-relationer. For begrebet forebyggelse 
på sygehus udtrækkes således relationen til de simplere begreber forebyggelse 
og sygehus som illustreret i Figur 7. Prototypen er baseret på en række møn-
sterregler, der fortæller systemet, hvordan en ontologi skal opbygges for ter-
mer, der matcher et givent termmønster. Mønsterregler ser således ud: 

1. JJ-NN->
1. SEQ:REL:0; 
2. SEQ:ISA:1; 

2. NN-CC-NN-> 
1. SEQ:ISA:0; 
2. SEQ:ISA:2;

Regel 1 specificerer, at for termer, der matcher mønsteret JJ-NN (dvs. adjektiv-
substantiv som for eksempel dansk sygehus), eksisterer der en ikke nærmere 
specificeret relation (REL) mellem begrebet dansk sygehus og det begreb, der 
udgøres af dansk, samt en typerelation (ISA i reglen, has_supertype i figuren) 
mellem dansk sygehus og begrebet sygehus.
 Output fra dtb intra-Relations er et udkast til en terminologisk ontologi 
som den i Figur 7. I dette eksempel er vist typerelationer (has_supertype) og 
associative relationer: PNT, LOC, REL. Relationen PNT mellem implemen-
tering af forebyggelse og forebyggelse betyder, at der er en aktivitet-patient-
relation (udføres på) mellem disse to begreber, og relationen LOC mellem 
forebyggelse og forebyggelse på sygehus betyder, at der er tale om en lokations-
relation, jf. Madsen, Pedersen & Thomsen (2002). Brugeren kan også vælge 
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at få resultatet ud som en liste over begreber og relationer til andre begreber 
eller som importfil til term- og vidensbanken. En mere udførlig beskrivelse af 
de anvendte metoder findes i Lassen (2012) og Lassen, Madsen & Thomsen 
(2011).
 Dtb extra-Relations udtrækker relationer mellem begreber, såkaldte in-
ter-term-relationer, som for eksempel aktivitet-agent-relationen (udføres af) 
mellem implementering af forebyggelse og sundhedspersonale. Til ekstraktio-
nen af inter-term-relationer anvender vi igen en bootstrapping-metode, der 
involverer fire trin for hver relation, jf. Auger & Barrière (2008):

1. fastlæggelse af relevante begrebsrelationer,
2. identificering af tekstmønstre, som udtrykker en given relation i tek-

ster, samt de syntaktiske konstruktioner i hvilke denne relation fore-
kommer,

Figur 7: Udsnit af resultat af den første prototype til ekstraktion af begrebsrelationer. 
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3. søgning efter flere forekomster af disse mønstre og dermed af relatio-
nen mellem kendte begreber,

4. tilføjelse af de nye forekomster til en ny eller eksisterende ontologi.

Automatisk validering af terminologiske ontologier
Terminologiske ontologier er opbygget efter en række logiske principper 
vedrørende de karakteristiske træk og nedarvning af træk mellem begreber, 
jf. Madsen, Thomsen & Vikner (2004). I ontologien i Figur 1 vil alle under-
begreberne til fuldmagt med særlig tilværelse fx arve trækket OPLYST AF: 
hovedmand, mens ingen andre begreber i Figur 1 må have dette træk. 
 De udkast til ontologier, som kommer ud af prototyperne til ontologiop-
bygning, vil typisk indeholde logiske fejl og skal derfor valideres, før de kan 
indgå i en term- og vidensbank. Til dette formål arbejder vi p.t. på proto-
typen dtb Validator. Her implementeres og forbedres de ovenfor nævnte 
principper, medens metoderne udviklet i CAOS-projektet, jf. fx Madsen & 
Thomsen (2009), skal ændres, da valideringen nu skal være fuldautomatisk i 
stedet for interaktiv. Principperne vil dermed være en hjælp i processen med 
at automatisere opbygningen af en dansk term- og vidensbank.
 For at illustrere en justering af principperne vises i Figur 8 et udsnit af en 
ontologi, som er oprettet manuelt i i-Model i forskningsprojektet SIABO11, 
hvor der blev arbejdet med at anvende domænespecifikke ontologier vedr. 
diabetes. 
 I nogle tilfælde vil en attribut, fx SECRETION i Figur 8, optræde flere ste-
der med forskellige værdier. På det højere niveau har endocrine cell det karak-
teristiske træk SECRETION: hormones. Længere nede i ontologien optræder 
α cell, β cell, δ cell og PP cell med karakteristiske træk, der indeholder attribut-
ten SECRETION med andre værdier.
 Ifølge de oprindelige principper må et begreb kun have én værdi til en 
given attribut, og i dette tilfælde ville alle begreber på lavere niveauer arve 
trækket SECRETION: hormones, hvilket ville være i konflikt med deres eget 
karakteristiske træk. Men logisk set er der ingen konflikt, da for eksempel 
insulin er en type hormone. For at håndtere dette skal dtb Validator trække 
på et typehierarki af værdier, vist som blå kasser i Figur 8. Man kan sige, at 
der er tale om afhængige træk, det vil sige træk, som har en attribut, der også 
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findes på det overordnede begreb, men med en mere generel værdi på det 
overordnede begreb. Denne udvidelse tager udgangspunkt i de metoder der 
er implementeret i the Lexical Knowledge Base system (LKB, jf. Copestake 
1992).

cell

PP cell

glucagon insulin gastrin somatostatin pancreatic polypeptide 

∂ cellβ cell

exocrine cell

exocrine pancreatic cell endocrine pancreatic cell

endocrine cell pancreatic cell

SECRETION LOCATION

SECRETION

hormone

glucagon insulin gastrin somatostatin pancreatic polypeptide

SECRETION: 
enzymes

LOCATION: 
pancreas
SECRETION: 
enzymes

LOCATION: 
pancreas
SECRETION: 
glucagon

LOCATION: 
pancreas
SECRETION: 
insulin

LOCATION: 
pancreas
SECRETION: 
somatostatin,
gastrin

LOCATION: 
pancreas
SECRETION: 
pancreatic,
polypeptide

LOCATION: 
pancreas
SECRETION: 
hormones

LOCATION: 
pancreas

SECRETION: 
hormones

secretes secretes secretes secretes
secretes

Figur 8: Udsnit af terminologisk ontologi fra projekt vedrørende diabetesforskning.
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Eksempler på validering
I den terminologiske ontologi i Figur 9 vises et udsnit af eksemplet i Figur 7, 
her udarbejdet i i-Model, før og efter validering. 

Figur 9: Udsnit af ontologien i Figur 7 med trækspecifikationer før validering (til venstre) og 
efter (til højre).

Begrebsrelationer, som fx lokationsrelationerne (LOC), der er udtrukket 
automatisk, jf. Figur 7, svarer til karakteristiske træk, der her er vist på be-
greberne forebyggelse på sygehus og forebyggelse på dansk sygehus. Det ses 
umiddelbart, at der er noget galt. Begrebet forebyggelse på dansk sygehus må 
være et underbegreb (datter) til forebyggelse på sygehus, fordi de to begrebers 
trækværdier er hhv. over- og underbegreb i et værdihierarki. 
 I Figur 10 giver vi et udsnit af en terminologisk ontologi vedrørende er-
næring og i Figur 11 vises valideringen af denne ontologi. Ontologien bryder 
med et princip, som siger, at en given ikke nedarvet trækspecifikation kun 
må forekomme på ét af flere sideordnede begreber, jf. Figur 11: Rule3 Error. 
I Figur 10 forekommer trækspecifikationen FUNKTION: forhindrer man-
gelsygdomme på to sideordnede begreber mineral og vitamin uden at være 
nedarvet, hvilket bryder med det nævnte princip. Dette træk må enten kun 
forekomme på det ene begreb, eller være arvet fra et fælles overbegreb. Hvil-
ken løsning der vil blive valgt, afhænger af hvordan de karakteristiske træk 
fordeler sig på de øvrige begreber i nærheden.

forebyggelse

forebyggelse på sygehus

dansk sygehus

sygehus

forebyggelse på dansk sygehus

LOC:
dansk sygehus

LOC

LOC

LOC:
sygehus
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forebyggelse på sygehus

dansk sygehus

sygehus

forebyggelse på dansk sygehus

LOC:
dansk sygehus

LOC

LOC

LOC:
sygehus
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Figur 10: Brud på princippet vedrørende unikke primære trækspecifikationer.

4.2
mikronæringsstof

4.2.2
vitamin

FUNKTION:
forhindrer
mangelsygdomme

4.2.1
mineral

FUNKTION:
forhindrer
mangelsygdomme

FUNKTION

NØDVENDIG MÆNGDE:
lille

• Start validation ...
• Validate system ’Næringsstof ’. 
• …
• Validate concept ’mikronæringsstof ’ [2003].
• […] 
• Rule 3 Error: The value ’forhindrer mangelsygdomme’ of the dimen-

sion with the attribute ’Funktion’ [2012] occurs multiple times on se-
veral subordinates of the concept ’mikronæringsstof ’

• Validate concept ’mineral’ [2007].
• Validate concept ’vitamin’ [2008].
• […] 
• System ’Næringsstof ’ is NOT valid.

Figur 11: validering af udsnit af terminologisk ontologi fra Figur 10.

Ved hjælp af principperne om terminologiske ontologier vil det således være 
muligt for prototypen dtb Validator automatisk at forbedre de rå udkast til 
ontologier, som kommer fra ekstraktions-prototyperne dtb Extractor, dtb 
intra-Relations og dtb extra-Relations, og dermed få store mængder af input 
i høj kvalitet til en dansk term- og vidensbank.
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Perspektiver
Der findes allerede udmærkede ressourcer for alment dansk, fx dem som er 
tilgængelige via ordnet.dk. Men der mangler en stærk vidensressource for 
fagsprog. Dette behov kan dækkes af en dansk term- og vidensbank, der gi-
ver adgang til struktureret viden inden for relevante fagområder som jura og 
økonomi (herunder fx skat og revision), kemi og bioteknologi, miljø og vind-
energi eller inden for sundhedsområdet. Det er netop målet med DanTerm-
Bank-projektets næste faser at etablere en sådan vidensbank, en ressource, 
som via et interaktivt og dynamisk værktøj, skal være nemt at bruge og til-
gængelig for alle – elever i folkeskoler og gymnasier, studerende, forskere og 
enhver borger, som ønsker kvalificeret viden inden for diverse fagområder.
 Vidensbanken skal være tilgængelig på nettet og vil give nem adgang til 
struktureret viden. Den vil give mulighed for at navigere i begrebslandskaber 
(ontologier), på samme måde som vi navigerer i geografiske kort. Det skal 
også være muligt at tilgå de store mængder data via en app, som giver bru-
gerne mulighed for til enhver tid at have viden lige ved hånden. Der arbejdes 
p.t. på udviklingen af en prototype til en sådan app.
 Andre nordiske lande som Sverige og Finland har allerede nationale term-
banker, som anvendes flittigt, se http://www.rikstermbanken.se/ og http://
www.tsk.fi/tepa/, mens Norge har www.termwiki.sprakradet.no og www.
termbasen.no. Den danske term- og vidensbank vil give danskerne samme 
muligheder men med mere brugervenlige og avancerede funktionaliteter.
 Den nationale vidensbank vil være en vigtig ressource i almen dannelse, 
undervisning, læring og forskning, og den vil blive en unik og uvurderlig 
kilde til viden for virksomheder, organisationer og myndigheder samt bor-
gere i al almindelighed. 
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