
 

 

Abstract 

Generating a valid metabolic pathway from biomedical research articles is a labor-intensive task 

for biologists. We developed an event extraction system, a text-mining task, to automatically 

discover metabolic interactions in research literature and then reconstruct metabolic pathways. 

The proposed system consists of the pipeline of four supervised-learning steps: named entity 

recognition, trigger detection, edge detection, and event reconstruction. For preparing the 

structured data used to train models, we need a powerful feature engineering method. As such, 

we proposed the Bag-of-Entities indexing method, which can transform text data into numerical 

vector effectively. The major obstacle in training a supervised model is a lack of a sufficient 

corpus of the domain of interest, because a corpus construction is a time-consuming task and 

needs specialist annotation. In particular, we introduced a multitask learning algorithm, a transfer-

learning paradigm, which can leverage additional resources of an (existing) source domain to 

facilitate a classification of the metabolic event extraction system in the (focusing) target domain. 

To demonstrate a proof-of-concept of multitask learning classification, edge detection, the core 

step in our event extraction system, was used as a case study. The experimental results showed 

that the proposed event extraction system provided competitive performance against those of 

state-of-the-art related systems. In addition, using the proposed indexing method outperformed 

traditional and state-of-the-art word-vector representation approaches in term of resulting 

accuracy in a specific classification problem. Ultimately, the proposed multitask-learning can 

improve the performance of edge detection benefiting the overall performance of the event 

extraction system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทคดัยอ่ 
การสังเคราะห์วิถีเมแทบอลิซึมหรือชุดของปฏิกิริยาท่ีใช้เอนไซม์ จากบทความวิจยัทางชีวการแพทย์ 
นับว่าเป็นงานท่ียากส าหรับนักชีววิทยา เราจึงพฒันาระบบการท าเหมืองข้อความเพื่อสกัดเหตุการณ์ 
หรือปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเมแทบอลิซึมท่ีเกิดข้ึนในเซลล์ จากบทความอิเล็กทรอนิกส์ โดยอัตโนมัติ 
เหตุการณ์ท่ีได้ถูกน าไปสกัดวิถีเมแทบอลิซึม ระบบท่ีพฒันาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 
การตรวจจบัต าแหน่งของค าและจ าแนกชนิดของค า การตรวจจบัค าท่ีแสดงถึงการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ 
การจัดกลุ่มหน้าท่ีของค าในประโยค และการสร้างเหตุการณ์ข้ึนใหม่ เน่ืองจากการฝึกสอนโมเดล 
อัตโนมัติส าหรับแต่ละงาน จ า เป็นต้องมีคุณลักษณะของชุดฝึกสอนท่ีมีคุณภาพ เราจึงน าเสนอ 
วิธีการจัดท าดัชนีของกลุ่มค า ซ่ึงสามารถใช้แปลงข้อมูลท่ีเป็นข้อความให้อยู่ในรูปตัวเลขได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้ นอุปสรรคส าคัญในการจัดเตรียมชุดฝึกสอนโมเดล  คือความสมบูรณ์  
ครบถ้วนของชุดขอ้มูลฝึกสอน เพราะการจดัท าชุดฝึกสอนเป็นงานท่ีใช้เวลามากและตอ้งถูกจดัท าโดย 
ผู ้เ ช่ียวชาญในสาขาวิชานั้ นๆ  ในงานวิจัย น้ี เราจึงน า เสนออัลกอริทึมการเ รียนรู้แบบหลายงาน 
โดยอาศยัทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิม ในขอบเขต 
การ เ รี ยน รู้ อ่ืน  เพื่ ออ านวยความสะดวกในการท า เห มืองข้อความในขอบ เขตการ เ รี ยน รู้  
ทางชีวการแพทย์ท่ีสนใจ เพื่อแสดงให้ เ ห็นถึงประสิทธิภาพของอัลกอริทึมท่ีน า เสนอ  เราใช้  
การจดักลุ่มหน้าท่ีของค าในประโยคซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคัญในระบบการท าเหมืองข้อความท่ีน าเสนอ 
เ ป็ นก ร ณี ศึ กษ า  ผลก า รทดลองแสดง ให้ เ ห็ น ว่ า ร ะบบก ารท า เ ห มื อ งข้อค ว าม ท่ีน า เ สนอ 
มีประสิทธิภาพดี เ ทียบเท่ าหรือดีกว่าระบบท่ีมีในปัจจุบัน  การจัดท าดัชนี ท่ีน า เสนอสามารถ 
จัดเตรียมข้อมูล ท่ีไม่ เ ป็นโครงสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีกว่าการท าดัชนี ท่ี มีในปัจจุบัน 
โดย ส่ ง ผล ให้ ค ว ามแม่ นย  า ขอ งโม เ ดลของ ปัญหาก า รจ า แนก สู ง ข้ึ น  โด ย เฉพ า ะอย่ า ง ยิ่ ง 
อลักอริทึมการเรียนรู้แบบหลายงานท่ีน าเสนอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจดักลุ่มหน้าท่ีของค าใน 
ประโยค ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการท าเหมืองขอ้ความ 

 

 

 

 


