
Ljubljana, 
6. 6. 2018

Tehnologije za 
razvoj jezikovnih 
virov in metod

prof. dr. Marko Robnik Šikonja

Nova slovnica: viri in metode

in

Center za jezikovne vire 

in tehnologije



Vsebina

• luščenje statistik iz velikih korpusov

• prikaz vezljivosti glagolov

• osnutki in načrti
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Luščenje statistik iz korpusov

• Vsebinska cilja:

– analiza oblikoslovnih in besedotvornih pojavov

– analiza besednih nizov

• Tehnični cilji:

– primernost za različne vrste korpusov

– zmožnost obdelave poljubno velikih korpusov

– primernost za različne računalniške platforme

– uporabno tudi na šibkih računalnikih

– izkorišča procesorsko in pomnilniško zmogljivost 
računalnika

– uporabniško prijazno

– prosto dostopno
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Korpusi

• cilj: čimbolj avtomatska zaznava oblike zapisa iz 
glave v XML formatu, podpreti priljubljene korpuse

• trenutno uspešno deluje na TEI P5 XML korpusih

– Gigafida in ccGigafida,

– Kres in ccKres,

– Gos in

– Šolar.

• pretvorba v interno obliko

• glavni elementi: beseda, lema, msd, stavek, 
odstavek, besedilo
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Zgradba programa: paketna obdelava

• paketna obdelava za učinkovito izrabo pomnilnika

• sprotno hranjenje rezultatov na disk za zagotovljeno 
delovanje
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Zgradba programa: vzporedno izvajanje

• izkoriščanje vseh prostih jeder računalnika

• načelo: vzporedni deli in vladaj
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Podprte operacije

• črkovne: obdelava porazdelitve črk in njihovih 
zaporedij,

• nGrami- štetje n-gramov besed, lem, msd oznak

• dolžine besed – distribucije dolžine besed

• filtri izvornih besedil
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Uporabniški vmesnik
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Vmesnik

• Korpus 

• filtri besedil (omejitve glede na taksonomijo besedil)

• Besedni nizi

– statistike črk in ngramov

– različnice in leme

– n-grami oblikoskladenjskih oznak

– preskočni ngrami

– regularni izrazi za msd oznake

• distribucije msd oznak glede na JOS, npr.

– Je v korpusu več pridevnikov ženskega ali moškega 
spola? 

– Distribucija samostalnikov po sklonih?

• deli besed – distribucije predpon in pripon

– seznam predpon in pripon je del programa
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Najpogostejše črke
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Pogostost števk
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Najpogostejše leme
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Najpogostejši bigrami msd oznak
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MULTEXT-East (Erjavec, 2012)
http://nl.ijs.si/ME/V4/msd/html/msd-sl.html

http://nl.ijs.si/ME/V4/msd/html/msd-sl.html


Dolžine
besed
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Nadaljnji razvoj

• podpore še drugim slovenskim in tujim korpusom

• podpora drugim vhodnim formatom

• avtomatska detekcija formata in vrste korpusa 
formata XML

• dodatne statistike: regularni izrazi na besedah in 
oblikokladenjskih oznakah,

• lepši in enostavnejši vmesnik

• večjezičnost vmesnika
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Vezljivost glagolov

• namen: prikaz vezljivosti glagolov

• glagolski okvirji

• udeleženske vloge (semantic role labels)

• zgled prikaza vezljivosti:

– Vallex (Valency Lexicon of Czech Verbs )

– CroVallex (Croatian Valency Lexicon of Verbs)
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Valenčni okvir – primer Vallex
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Valenčni okvir vsebuje mesta (Slot1, Slot2, ... Slotn),

zapoljnujejo jih funktorji. 

Funktorju je dodana informacija o obveznosti (obl ali opt) 
ter informacija o sklanjatvi.



CroVallex
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http://theta.ffzg.hr/crovallex/



Izdelava SloVallexa

• glagoli pridobljeni iz ssj500k označenega s SRL

• avtomatsko gručenje 

• razdvoumljanje s pomočjo nekaj inačic Leskovega 
algoritma in glos iz SSKJ
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Leskov algoritem

• razdvoumljanje s pomočjo glos

• za dano besedo kot kontekst uporabimo stavek, v 
kateri nastopa

• primerjamo podobnost stavka z opisom različnih 
pomenov
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SloVallex
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Osnutki in načrti

• jezik potrebuje široko zasnovano podatkovno bazo, 
kamor se bodo shranjevale različne informacije:  
leksikalne, semantične, vezljivost, frazeologija, 
sopomenskost, kolokativnost itd.

• večbesedne zveze je potrebno avtomatsko 
prepoznavati – načrt: s pomočjo gostih vektorskih 
vložitev 
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Goste nevronske vložitve

• J. R. Firth (1957): “You shall know a word by the
company it keeps!”.

• nevronsko mrežo uporabimo za napovedovanje 
konteksta besed (vhod: beseda, izhod: kontekst 
sosednjih besed)

• metoda word2vec
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Shema v obliki nevronske mreže
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Relacijska podobnost

vector(‘king’) - vector(‘man’) ≈ vector(‘queen’) - vector(‘woman’) 

vector(‘Paris’) - vector(‘France’) ≈ vector(‘Rome’) - vector(‘Italy’) 
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Večbesedne zveze in vložitve

• Če je vložitev para besed bistveno drugačna od 
sestavnih delov, je to namig za stalno besedno 
zvezo.

• viri kandidatov: kolokacije

• značilke:

– razdalje med sestavnimi deli in kandidatom

– sosednje besede sestavnih delov in kandidata

• model s strojnim učenjem 
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Poravnave vektorskih vložitev

• naučimo se poravnave vložitev v dveh jezikih

• dodatna informacija za stalne besedne zveze, ki so 
različne v različnih jezikih

Alexis Conneau, Guillaume Lample, Marc'Aurelio Ranzato, Ludovic Denoyer, Hervé Jégou (2017): Word 
Translation Without Parallel Data. arXiv:1710.04087
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Kratek povzetek narejenega

• luščenje statistik iz velikih korpusov 

• prikaz vezljivosti glagolov

• podatkovna baza

• večbesedne zveze
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