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Abstract
Viden om fagbegreber forbindes normalt med en faglig og professionel sammenhæng, men selv i
hverdags-situationer har vi brug for at sætte os ind i nye emner og forstå centrale begreber, når vi for
eksempel skal kommunikere med det offentlige, med vores bank, med vores læge eller andre. På
inter¬nettet kan man fin¬de uanede mængder af viden, men som regel ikke i struktureret form, som kan
hjælpe os til at få et hur¬tigt overblik over et nyt emne. Den terminologiske metode er en aner¬kendt
metode til at afklare be¬gre¬bers be-tydning og gøre viden tilgængelig i struktureret form. I
begrebs¬systemer sættes begreber i relation til nært beslægtede begreber. Der indsamles oplysninger
om begre¬berne, som i term¬baser præsenteres i en kon-sistent form med entydige definitioner, hvoraf
det fremgår, hvad der er særligt kendetegnende for et be¬greb, og hvordan det adskiller sig fra andre
begreber. Endelig registreres de fagudtryk, der dækker over et og samme begreb samme sted, så man
ved, at de refe¬re¬rer til det samme begreb. Ofte og især i virksom¬heders termbaser anbefales et af
flere synonymer som det foretrukne udtryk. Denne måde at struk¬turere viden på er med til at sikre en
entydig og effektiv (faglig) kommunikation og undgå misforståelser. Den ter¬minologiske arbejdsmetode
er meget tids¬kræ¬vende, men ved hjælp af korpusanalyseværktøjer kan man halv¬auto¬matisk
ekstrahere information om be¬greber fra større tekstmængder. En metode er at anven¬de
tilbagevendende sprog¬lige mønstre som for eksempel definere som, karakterisere som, inddele i, bestå
af, kalde, betegne som søge¬mønstre til at identificere information om begreber. Søgeresultaterne herfra
bearbejdes herefter til struktureret viden. Halvautomatisk ekstrahering er tilgængelig for alle, men der
fin¬des i dag også mere avan-ce¬rede værktøjer, der kan foretage automatisk vidensekstraktion,
herunder af såkaldte terminologiske ontologier.

