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ПРЕДМЕТ	ДИСЕРТАЦИЈЕ	

	

	 Тема	 докторске	 дисератције	 Сташе	 Вујичић	 Станковић	 припада	 области	

екстракције	информација.	Основни	циљ	њеног	рада	се	састојао	у	развоју	ресурса	за	

српски	 језик	 који	 ће	 опремити	 неструктурирани	 или	 семи‐структурирани	 текст	

информацијама	за	претраживање	и	класификовање	текстова	из	одређеног	домена	

према	 сложеним	 семантичким	 критеријумима	 и	 имплементирању	 развијених	

ресурса	у	систем	који	омогућава	њихову	експлоатацију.		

	 Сама	 област	 екстракције	 информација,	 када	 је	 српски	 језик	 у	 питању,	 је	

неразвијена,	 а	 то	 је	 махом	 случај	 и	 са	 другим	 словенским	 језицима.	 Основни	

проблем	 у	 развоју	 оваквих	 система	 представља	 богати	 и	 високо	 развијени	

морфолошки	 систем	 словенских	 језика	 како	 на	 флективном,	 тако	 и	 на	

деривационом	нивоу.		

	 Рад	 је	 усмерен	 првенствено	 на	 методе	 екстракције	 и	 обележавања	

именованих	 ентитета,	 њихову	 нормализацију	 и	 њихово	 повезивање	

одговарајућим	семантичким	релацијама.		

	 За	 домен	 на	 коме	 ће	 се	 вршити	 истраживање	 је	 изабран	 подјезик	

кулинарства	који,	 као	 језички	феномен,	није	истраживан	у	 својој	 свакодневној	и	

синхроној	 употреби.	 Овај	 подјезик	 обилује	 специфичним	 класама	 именованих	

ентитета,	 посебно	 када	 су	 у	 питању	 ентитети	 који	 описују	 мере,	 и	 посебном	

употребом	 специфичне	 лексике	 у	 описивању	 релација	 међу	 ентитетима.	

Напоменимо	да	традиционална	српска	лексикографија	у	највећој	мери	занемарује	

опис	 употребе	 лексике	 овог	 подјезика.	 Такође,	 уобичајене	 класе	 именованих	

ентитета	су	морале	бити	проширене	на	ентитете	специфичне	за	овај	подјезик,	 а	

посебно	када	су	у	питању	мере	и	састојци.		

	 У	решавању	постављеног	проблема	било	 је	потребно	извршити	анализу	и	

адаптацију	програмских	система	који	се	могу	применити	на	решавање	проблема	

екстракције,	 пре	 свега,	 именованих	 ентитета,	 као	 и	 развити	 одговарајуће	

дигиталне	 ресурсе	 попут	 одговарајућих	 електронских	 речника,	 семантичких	

мрежа	 и	 локалних	 граматика.	 Кандидат	 се	 определио	 за	 надградњу	 система	

Unitex,	 дајући	 му	 предност	 над	 системом	 GATE,	 због	 високе	 флексибилности	 у	

управљању	 језичким	 ресурсима.	 Полазећи	 од	 овог	 опредељења,	 кандидат	 је	

извршио	анализу	лексике	изабраног	доменског	корпуса,	идентификовао	лексику	
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коју	 је	 потребно	 описати	 за	 рад	 на	 екстракцији	 информација	 и	 опремио	 је	

семантичким	маркерима	који	омогућавају	да	се	аутоматски	препознају	одређене	

класе	објеката	као	што	су	намирнице,	полупроизводи,	производи,	итд.	Сва	лексика	

анализираног	 домена	 има	 генерички	 семaнтички	 маркер	 Culinary.	 За	 овако	

идентификовани	лексички	фонд,	кандидат	је	саставио	електронски	морфолошки	

речник	који	исцрпно	описује	у	тзв.	LADL‐формату	флективна	својства	лексике.	С	

друге	 стране,	 кандидат	 је	 у	 српску	 верзију	 семантичке	 мреже	WordNet	 уградио	

синсетове	 који	 описују	 лексику	 исхране	 и	 кулинарства.	 Овај	 корак	 обезбеђује	

потенцијалну	 примену	 развијеног	 система	 у	 анализи	 вишејезичних	 садржаја.	

Користећи	 се	 овим	 резултатима,	 кандидат	 је	 развио	 више	 онтологија	 које	 ће	

користити	у	екстракцији	информација.		

	 Применом	 изграђених	 ресурса,	 кандидат	 је	 обележио	 лексику	 доменског	

корпуса	 додељујући	 његовим	 елемeнтима	 нормализовани	 облик	 (лему)	 и	

семантичке	 етикете.	 Посебно	 је	 значајно	 решење	 за	 руковање	 приближним	 или	

неодређеним	мерама.		

	 У	 даљем	 раду,	 кандидат	 је	 изградио	 релациону	 базу	 података	 на	 основу	

доменског	корпуса	и	платформу	која	омогућава	претраживање	његовог	садржаја	

према	 сложеним	 критеријумима	 на	 основу	 изграђених	 ресурса	 за	 српски	 језик.	

Овај	 корак	 подразумева	 да	 ће	 се	 колекција	 неструктурираних	 или	 семи‐

структурираних	 текстова	 конвертовати	 у	 претраживи	 корпус,	 у	 коме	 су	

именовани	 ентитети	 обележени	 и	 додељени	 им	 семантички	 атрибути,	 а	

претраживање	 се	 ослања	 на	 екстраховане	 информације	 и	 вођено	 је	 уграђеним	

онтологијама.		

	

ПРИКАЗ	ДИСЕРТАЦИЈЕ	

	 	

  Докторска	 дисертација	 Сташе	 Вујичић	 Станковић	 „Екстракција	

информација	 вођена	 онтологијама	 (Модел	 за	 српски	 језик)“	 у	 236	 страна	 текста	

садржи	5	 поглавља,	 6	 прилога,	 48	 слика	и	 7	 табела,	 као	и	 библиографију	 са	 251	

библиографском	јединицом.		

У	 првом	 поглављу	 су	 дата	 уводна	 разматрања	 везана	 за	 проблем	 обраде	

улаза	 на	 природном	 језику,	 као	 и	 општа	 разматрања	 проблема	 екстракције	

информација	и	метода	које	се	користе	за	њихово	решавање.	Назначени	су	мотиви	
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за	избор	кулинарског	подјезика	као	домена	на	коме	ће	се	извршити	истраживање.	

Представљена	 је	 формализација	 основног	 објекта	 истраживања,	 текста	 у	

електронском	облику,	и	описане	апроксимације	природних	језика	које	се	користе	

у	 његовој	 обради.	 У	 завршном	 делу	 увода	 посебна	 пажња	 посвећена	 је	

онтологијама	и	WordNet‐у,	и	истакнут	значај	његове	употребе	као	онтологије.	

	 У	другој	глави	су	представљени	језички	ресурси	и	алати	који	су	коришћени	

у	 дисертацији.	 Описани	 су	 морфолошки	 речници	 и	 локалне	 граматике	 који	 се	

користе	за	решавање	проблема	екстракције	информација	из	текстова	на	српском	

језику.	 Дат	 је	 преглед	 система	 за	 екстракцију	 информација	 и	 описан	 ток	 обраде	

текстова	 на	 српском	 језику	 при	 решавању	 задатка	 екстракције	 информација	 у	

програмским	системима	Unitex	и	GATE.		

	 У	 трећој	 глави	 је	 представљен	 главни	 резултат	 дисертације,	 модел	 за	

решавање	 проблема	 екстракције	 информација	 интегрисањем	 језичких	 ресурса	 и	

алата,	 који	 обухвата	 формирање	 корпуса	 текстова,	 дефинисање	 задатака	

екстракције	 информација,	 изградњу	 коначних	 модела	 за	 екстракцију	

информација,	 примену	 развијених	 коначних	 модела,	 итеративну	 доградњу	

морфолошких	 електронских	 речника,	 проширење	 WordNet‐a	 и	 изградњу	 нових	

онтологија.	Детаљно	 је	описан	 сваки	од	ових	корака.	Иако	 је	модел	првенствено	

разматран	из	угла	решавања	проблема	који	се	јављају	при	обради	српског	језика,	

може	 бити	 примењен	 и	 за	 обраду	 текстова	 на	 другим	 језицима	 уз	 развој	

адекватних	језичких	ресурса.	

	 Имплементација	 описаних	 корака	 приказана	 је	 у	 четвртом	 поглављу	 кроз	

систем	 за	 екстракцију	информација	из	 текстова	кулинарског	домена	на	 српском	

језику.	Описана	 је	 спрега	при	развоју	и	међусобној	допуни	доменских	лексичких	

ресурса	 кроз	 кораке	 формирања	 доменског	 корпуса,	 препознавања	 кулинарске	

лексике,	 проширења	 и	 доградње	 WordNet‐a	 и	 морфолошких	 електронских	

речника.	Такође	је	описан	развој	доменске	онтологије	хране,	доменске	онтологије	

састојака	који	могу	да	се	употребе	као	међусобне	замене	у	кулинарском	домену	и	

доменске	онтологије	приближних	мера	у	кулинарском	домену.	Развијени	систем	

за	 екстракцију	 информација	 је	 послужио	 за	 реализацију	 система	 за	 напредно	

претраживање	 рецепата.	 Још	 један	 од	 доприноса	 дисертације	 јесте	 примена	

развијених	онтологија	у	задацима	конвертовања	приближних	кулинарских	мера	у	

стандардне	мере	и	утврђивања	сличности	између	рецепата.	Сличност	рецепата	је	
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дефинисана	 као	 сличност	 текстова	 који	 описују	 поступак	 припреме	 јела	 према	

одређеном	рецепту.	

	 У	последњој	глави	су	приказани	закључци	и	правци	даљег	рада.	

	

НАУЧНИ	ДОПРИНОС	КАНДИДАТА	

	

Главни	научни	доприноси	у	приложеном	раду	су:	

 Развој	 коначних	 трансдуктора	 и	 локалних	 граматика	 за	 екстракцију	

именованих	 ентитета	 који	 припадају	 кулинарском	 домену	 (назива	

намирница,	 кулинарских	 производа,	 јела,	 посебно	 оних	 у	 чијој	 структури	

учествују	 властита	 имена,	 оброка,	 пића,	 кухињског	 прибора,	 приближних	

мера	које	се	користе	у	кулинарском	домену)	

 Креирање	доменског	корпуса	текстова	кулинарских	рецепата	

 Допуна	електронских	морфолошких	речника	кулинарском	лексиком	

 Доградња	WordNet‐a	синсетима	који	припадају	кулинарској	лексици		

 Нов	 модел	 за	 екстракцију	 информација	 вођену	 онтологијама	 који	 поред	

решавања	 задатака	 екстракције	 информација	 обухвата	 и	 изградњу	нових	 и	

доградњу	постојећих	лексичких	ресурса	и	онтологија	

 Креирање	 доменских	 онтологија	 хране,	 састојака	 који	 могу	 да	 се	 употребе	

као	 међусобне	 замене	 у	 кулинарском	 домену	 и	 приближних	 мера	 које	 се	

користе	у	кулинарском	домену	

 Изградња	 система	 за	 екстракцију	 информација	 из	 кулинарског	 домена	 и	

система	за	напредно	претраживање	рецепата	

 Примена	 развијених	 онтологија	 у	 задацима	 конвертовања	 приближних	

кулинарских	мера	у	стандардне	мере	

 Развој	 метода	 за	 успостављање	 веза	 између	 текстова	 сродних	 и	 сличних	

рецепата		

	

ЗАКЉУЧАК	И	ПРЕДЛОГ	

	

  У	 рукопису	 „Екстракција	 информација	 вођена	 онтологијама	 (Модел	 за	

српски	језик)“	кандидат	Сташа	Вујичић	Станковић	је	показала	познавање	области	
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и	 проблема	 екстракције	 информација,	 као	 и	 истраживачку	 способност	 да	 своје	

резултате	 стави	 у	 функцију	 решавања	 актуелних	 информатичких	 проблема.	

Развијен	 је	 модел	 екстракције	 информација	 на	 српском	 језику	 и	 дата	 његова	

имплементација.	 Модел	 је	 унапређен	 интеграцијом	 онтологија	 у	 процес	

екстракције.	Кандидат	 је	кроз	овај	рад	дао	теоријски,	методолошки	и	практични	

допринос	решавању	проблема	екстракције	информација	на	 српском	 језику	као	и	

широј	области	истраживања	текста.		 	

	 Предлажемо	 стога	 Наставно‐научном	 већу	 Математичког	 факултета	 да	

рукопис	“Екстракција	информација	вођена	онтологијама	(Модел	за	српски	језик)“	

прихвати	као	докторску	дисертацију	и	одреди	комисију	за	јавну	одбрану.		

	

	

У	Београду,	8.6.2016.	

	

	

	

Чланови	комисије:	
	

проф.	др	Душко	Витас,	ментор	
ванредни	професор	Математичког	факултета	Универзитета	у	Београду		
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