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Апстракт: тер мин “се ман тич ки веб” озна ча ва скуп про гра ма ко ји ко-
ри сте се ман тич ке ети ке те за про на ла же ње ин фор ма ци ја уну тар тек сто ва 
ра су тих по ве бу. Уме та ње се ман тич ких ети ке та омо гу ћа ва ју он то ло ги је, 
као огром не ко лек ци је де фи ни ци ја о са др жа ју, ор га ни зо ва них у кла си фи-
ка циј ске схе ме. Им пле мен та ци ја он то ло ги ја омо гу ћа ва ин тер ак ци ју раз ли-
чи тих до ме на, та ко да је мо гу ће вр ши ти ра зно вр сне пре тра ге ко је по ве зу ју 
раз ли чи те ти по ве тек сто ва. се ман ти ка укљу че на да нас у сем ан тич ки веб 
од но си се, пре све га, на се ман тич ке де фи ни ци је и срод не он то ло ги је ко је 
се ти чу вла сти тих и за јед нич ких име на. Дру го, се ман ти ка је за ми шље на 
као фор мал ни ло гич ки апа рат за хи је рар хиј ску ор га ни за ци ју кон цеп ту ал-
ног си сте ма кла се, пот кла се и свој ста ва. Овај рад да је до при нос рас пра ви 
о се ман тич ком ве бу с но ве тач ке гле ди шта ко ја се за сни ва на мо гућ но сти 
раз во ја се ман тич ких пре ди ка та, по ла зе ћи од кон крет них лек сич ких об ли ка 
и син так сич ких струк ту ра у ко ји ма се уоби ча је но ја вља ју уну тар ин фор ма-
тив них и ко му ни ка тив них кон тек ста. Ова кви пре ди ка ти се уну тар тек сто ва 
ауто мат ски ге не ри шу по мо ћу лек сич ко-гра ма тич ког “ин те ли гент ног аген-
та”. тек сто ви ети ке ти ра ни на овај на чин мо гу се пре тра жи ва ти по са др жа ју 
по мо ћу упи та на при род ном је зи ку.
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Увод: семантика семантичког веба
тер мин “се ман тич ки веб” озна ча ва скуп 

про гра ма ко ји ко ри сте се ман тич ке ети ке те за 
про на ла же ње ин фор ма ци ја уну тар тек сто ва 
ра су тих по ве бу. тим бер нерс-Ли, осни вач ве-
ба, по кре нуо је ову ин фор ма тич ку и фи ло зоф-
ску про во ка ци ју пре не ко ли ко го ди на.1 тра ди-
ци о нал ни веб се још увек за сни ва на упо тре би 
HTML-a (Hyper Text Mark-up Lan gu a ge), гра-
фич ко-ти по граф ског је зи ка за обе ле жа ва ње; 
се ман тич ки веб се за сни ва на XML-у (eX ten-
si ble Mark-up Lan gu a ge)2, но вом је зи ку за обе-
ле жа ва ње ко ји по др жа ва се ман тич ке упи те.

Пре ма тим бер нерс-Ли ју и W3C-у (ин тер-
на ци о нал ни кон зор ци јум ис тра жи ва ча чи ја је 
ми си ја раз вој веб стан дар да), се ман тич ки веб 
(св) не би за ме нио тра ди ци о нал ни веб већ би 
га укљу чио у се бе по мо ћу до дат ног ску па упи-
та и но вог, “ин те ли гент ног” мо де ла струк ту-
ре, ко ји би олак шао при ступ ин фор ма ци ја ма 
на ве бу за хва љу ју ћи софт вер ским аген ти ма 
спо соб ним да ре ша ва ју спе ци фич не про бле-
ме са сва ко днев ним ин фор ма ци ја ма. 

Чак ни нај на пред ни је ма ши не за пре тра жи-
ва ње не омо гу ћа ва ју раз ли ко ва ње го спо ди на 
Ђо а ки на Ро си ни ја, ауто ме ха ни ча ра из Фор ли-
ја и слав ног ита ли јан ског ком по зи то ра опе ра 
пр ве по ло ви не XIX ве ка. Пре ма за ступ ни ци ма 
св-а, ка да би смо Ђо а ки на Ро си ни ја мо гли да 
ети ке ти ра мо са <KOM PO ZI TOR> при пре тра-
жи ва њу ве ба, сва до ку мен та ко ја не са др же 
ову ети ке ту би ла би ауто мат ски ели ми ни са на.

Ка ко би се до шло до ових ре зул та та, сва 
до ку мен та о ком по зи то ру Ђо а ки ну Ро си ни ју 
тре ба ло је да љу ди ко ји су их по ста ви ли на 
веб ручно ети ке ти ра ју. Шта ви ше, тре ба ло би 
упо тре би ти и ети ке те ве за не за му зич ки са др-
жај опе ра, за дру ге ком по зи то ре или би ло ко ји 
тип ин фор ма ци ја из овог од ре ђе ног до ме на.

1 видети Berners-Lee et Alii 2001.
2 видети Fuiano 2004 (додатак) за кратко поређење 
HTML-а и XML-а.

Пре ма бер нерс-Ли ју, ми ли о ни и ми ли о ни 
де фи ни ци ја о са др жа ју, ор га ни зо ва них у кла-
си фи ка циј ске схе ме, тре ба ло би да се са ку пе 
на кон не ко ли ко го ди на. Ове схе ме се на зи ва ју 
“он то ло ги ја ма”, у част мно го сло же ни јој фи-
ло зоф ској он то ло ги ји, чи ји је циљ да де фи ни-
ше су шти ну “ен ти те та”.

У слу ча ју Ро си ни ја, тре ба ло би раз ви ти 
под скуп “му зич ке он то ло ги је”, при че му би 
овај под скуп био по ве зан са дру гим он то ло ги-
ја ма пре ко тер ми на ко ји би се мо гли по ја ви ти 
у тек сту. Узо рак тек ста ка кав је овај:
Qu an do Gi o ac chi no Ros si ni scris se il Bar bi e re di Si-
vi glia, non im ma gi na va che la pri ma di qu ell’ope ra a  
Napolisarebbestatounverofiasco.
КадајеЂоакиноРосининаписаоСевиљскогбер
берина,нијенипомишљаодаћепремијератогде
лауНапуљудоживетиправифијаско.

у XML-у би мо гао би ти обе ле жен на сле-
де ћи на чин: 
Qu an do <com po si to re>Gi o ac chi no Ros si ni</com-
po si to re> scris se <ope ra>il Bar bi e re di Si vi glia</
ope ra>, non im ma gi na va che la pri ma di qu ell’ope ra 
a <ca po lu o go_re gi o ne_cam pa nia>Na po li</ca po lu o-
go_re gi o ne_cam pa nia> sa reb be sta to un ve ro fi a sco.

ма ши на за пре тра жи ва ње се ман тич ког ве-
ба ода бра ла би са мо тек сто ве ко ји са др же ни-
ску Gi o ac chi no Ros si ni ети ке ти ра ну са <KOM-
PO ZI TOR>. 

Имплементација «он то ло ги ја» омо гу ћи-
ла би ин тер ак ци ју раз ли чи тих до ме на, та ко 
да би би ло мо гу ће вр ши ти до дат не пре тра ге 
ко је би по ве за ле раз ли чи те ти по ве тек сто ва и 
упу ћи ва ле на URL-ове ко ји са др же све ком-
по зи то ре, опе ре, али и по зо ри шта у ко ји ма су 
опе ре би ле из во ђе не, гра до ве у ко ји ма се та 
по зо ри шта на ла зе итд. На тај на чин би би ло 
мо гу ће до би ти од го во ре на упи те ти па «У ком 
гра ду је из во ђен ‘се виљ ски бер бе рин’?«, «У 
ко јој про дав ни ци у На пу љу мо гу да ку пим CD 
‘се виљ ски бер бе рин’?» итд.
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На ста ја ње се ма нич ког ве ба под ра зу ме ва 
јак дух са рад ње ме ђу до ба вља чи ма ин фор ма-
ци ја и они ма ко ји пре тра жу ју Ин тер нет, усва-
ја ње за јед нич ког кла си фи ка ци о ног си сте ма и 
гло бал ни си стем ажу ри ра ња ин фор ма ци ја. 

тре нут ни ек пе ри мен ти су још увек ве за ни 
за ве о ма уске до ме не, а спро во де их за јед ни це 
Ин тер нет ко ри сни ка по себ но осе тљи вих на 
дух са рад ње3, али св ипак на пре ду је.

са лин гви стич ке тач ке гле ди шта, же ли мо 
да на пра ви мо не ка за па жа ња о ти пу се ман-
ти ке укљу че не у при ступ св-а. Пре све га, 
се ман тич ке де фи ни ци је и срод не он то ло ги је 
нај пре се ти чу вла сти тих и за јед нич ких име на. 
Дру го, се ман ти ка је за ми шље на као фор мал-
ни ло гич ки апа рат за хи је рар хиј ску ор га ни за-
ци ју кон цеп ту ал ног си сте ма кла се, пот кла се 
и свој ста ва.

Ова име на су ре чи ко је се схва та ју као ар-
гу мен ти чи ји су пре ди ка ти ван све та ре чи, бу-
ду ћи да их пред ста вља ју ло гич ки опе ра то ри 
ко ји тре ба да по ве жу, из ве ду и ус по ста ве од-
нос из ме ђу ар гу ме на та.

Овај текст је до при нос рас пра ви о св-у с 
но ве тач ке гле ди шта ко ја се за сни ва на мо гућ-
но сти раз во ја се ман тич ких пре ди ка та, по ла-
зе ћи од кон крет них лек сич ких об ли ка и син-
так сич ких струк ту ра у ко ји ма се уоби ча је но 
ја вља ју уну тар ин фор ма тив них и ко му ни ка-
тив них кон тек ста.4

Ова кви пре ди ка ти би уну тар тек сто ва би ли 
ауто мат ски ге не ри са ни по мо ћу лек сич ко-гра-
ма тич ког «ин те ли гент ног аген та». тек сто ви 
ети ке ти ра ни на овај на чин мо гли би би ти пре-
тра жи ва ни по са др жа ју по мо ћу упи та на при-
род ном је зи ку.5

3 екипа из KSL-а са стенфордског универзитета напра-
вила је апликацију Wine Agent која може да упари вино са 
изабраним јелом. За више информација погледати: http://
www.ksl.stanford.edu/people/dlm/webont/wineAgent/.
4 видети  M. Gross, 1978, 1981, који је први говорио о 
семантичким предикатима у оквиру лексикон-граматике.
5 видети Fuiano 2004.

Осла ња мо се на те о ри ју лек си кон-гра ма-
ти ке, ко ја да је ис цр пан опис лек сич ко-син так-
сич ких струк ту ра је зи ка.6

1. Од ин ту и тив ног пој ма “раз ме не” до пре
ди ка та тран сфе ра

скуп лек сич ко-син так сич ких је зич ких 
струк ту ра до сту пан је у окви ру те о ри је лек-
си кон-гра ма ти ке, што зна чи да је мо гу ће до-
де ли ти ста тус се ман тич ког пре ди ка та гла го лу, 
а ста тус ар гу мен та је ди ни ца ма ко је би ра тај 
пре ди кат (укљу чу ју ћи и су бје кат).7

У овом тек сту ће мо се усре сре ди ти на оне 
пре ди ка те ко ји се од но се на ин ту и тив ни по-
јам “раз ме не” из ме ђу осо ба, ко ји се мо гу де-
фи ни са ти као “пре ди ка ти тран сфе ра” (T) ко ји 
узи ма ју три ар гу мен та: “да ва о ца” (g), “обје-
кат” (o) i “при ма о ца” (r). Ова ре ла ци ја се мо-
же фор ма ли зо ва ти као T(g,o,r).

Ако је Sy скуп лек сич ко-син так сич ких је-
зич ких об ли ка, а Se скуп зна чењ ских је ди-
ни ца, он да се еле мен ти Sy мо гу по ве за ти са 
еле мен ти ма Se по мо ћу ин тер пре та тив них 
пра ви ла (R).

У го ре да тој схе ми, про ста ак тив на ре че-
ни ца с гла го лом da re ‘да ти’ (N0 V N1 a N2) 
и од го ва ра ју ћа па сив на ре че ни ца N1 es se re 
Vpp da N0 a N2 (N1 је Vpp од N0 N2 по мо-
де лу ПоклонједатМаријиод(стране)Ми
лана) по ве за не су је дин стве ним се ман тич ким 
пре ди ка том T(g,o,r) пре ма ин тер пре та тив ном 

6 Иновирани приказ италијанске лексикон-граматике 
представља Vietri (2004). За општу слику о примени 
лексикон-граматике у свету погледати сајт Универзитета 
Marn-la-Vallée: http://infolingu.univ-mlv.fr/.
7 термин “актант”, који је увео Лисјен тезнијер (Lucien 
Tesnière) 1953, доста се употребљава у лексикон-
граматици.

4

                                                                               

                                                            

R

Sy
N0 dare N1 a N2 

N1 è dato da N0 
a N2 

           T(g,o,r) 

           Se 
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пра ви лу ко је по ве зу је N0 са “g”, N1 са “o”, а 
N2 са “r”.8

Ови пре ди ка ти пред ста вља ју по се бан слу-
чај ши рег ин ту и тив ног пој ма ко ји озна ча ва 
тран сфер не ког објек та (жи вог или не жи вог) 
са јед ног ме ста (L1) на дру го (L2). мно ги гла-
го ли ко ји из ра жа ва ју тран сфер с ме ста на ме-
сто мо гу да из ра зе и тран сфер из ме ђу две осо-
бе, као у ре че ни ца ма:
(1) Max porta un topolino dal negozio (a casa di Ale 
+ da Ale)
 Маxдоносимишићаизрадње(у Але о ву ку ћу + 
Алеу)
(2) Max porta un topolino ad Ale
 МаxдоносимишићаАлеу

мо же мо при ме ти ти да је Але «при ма лац» 
упра во као и (a ca sa di Ale + da Ale) ко ји се 
ре а ли зу је као “ме сто” L2, при че му је dal ne-
gozio “ме сто” L1. 

Лек сич ко-син так сич ке струк ту ре и кла се 
лек си кон-гра ма ти ке су сле де ће:
Класа 28  N0 portare N1 Loc N2 Loc N3
Класа 23D  N0 portare N1 a N2

Пре ди ка ти ме сног тран сфе ра су ти па 
TL(am,m,L1,L2), где је am =: “агенс по кре та”, m 
=: “по крет ни обје кат ”, L1 =: “по ла зи ште”, L2 =: 
“од ре ди ште”. У скла ду са ти ме, ре че ни ца (1) мо-
же би ти схе ма ти зо ва на на сле де ћи на чин:
TL =: portare
am =: N0 =: Max

8 систем обележавања у лексикон-граматици детаљно 
је описан код Elia A., Martinelli M., D’Agostino E. 1981. 
Овде желимо да подсетимо да се N odnosi na imeničku 
grupu, brojevi 0, 1 i 2 odnose se na poziciju imeničke grupe 
u rečeničnoj strukturi: N0 =:“subjekat”, N1, N2, N3 =: 
“dopune”, Loc означава било који локативни предлог, 
Ch F означава клаузу, *di Ch F означава да дати низ не 
постоји. Класе лексикон-граматике су нумерисане: класе 
од 1 до 15 обухватају непрелазне глаголе који не примају 
реченичне допуне; класе од 16 до 40 обухватају прелазне 
глаголе који не примају реченичне допуне; класе од 41 
до 60 обухватају прелазне и непрелазне глаголе који 
примају реченичне допуне. Испитали смо 53 класе, као 
и око 200 својстава за сваки појединачни глагол.

m =: N1 =: un topolino
L1 =: Loc N2 =: dal negozio
L2 =: Loc N3 =: a casa di Ale

сем на «објек те», раз ме на се мо же од но-
си ти и на «по ру ке», па би смо у овом дру гом 
слу ча ју има ли пре ди ка те тран сфе ра по ру ка 
ко ји ула зе у лек сич ко-син так сич ке струк ту ре 
чи ји се гла го ли ја вља ју са ре че нич ном до пу-
ном и «људ ским» ак тан ти ма.
(3) Max dice ad Ale che parte
 МакскажеАлеудаодлази
(4) Max informa Ale che parte
 МаксобавештаваАладаодлази
(5) Max chiacchiera con Ale del fatto che partirà
 МаксћаскасаАломочињеницидаћеотићи

У овом слу ча ју ће пре ди ка ти има ти схе му 
TM(dm,m,rm), где је dm =: “да ва лац по ру ке”, m =: 
“по ру ка”, rm =: “при ма лац по ру ке”.
TM =: dire
dm =: N0 =: Max
m=: N1 =: Ch F =: che parte (Max parte)
rm =: N2=: Ale
TM =: informare
dm =: N0 =: Max
rm =: N1 =: Ale
m =: di N2 =: *di Ch F =: che parte (Max parte)
TM =: chiacchierare
dm =: N0 =:  Max
rm =: N1 =: Ale
m =: di N2 =: del fatto Ch F =: del fatto che partirà 
(Max o Ale parte)

Лек сич ко-син так сич ке струк ту ре и од го ва-
ра ју ће пре ди кат ске схе ме у ли не ар ном ре до-
сле ду де фи ни са не су ова ко:
TM(dm,m,rm)
Klasa 47  N0 V Ch F N2 =: Max dice che parte ad Ale
TM(dm,rm,m), али и TM(dm,m,rm)
Klasa 50  N0 V N1 *di Ch F = : Max informa Ale che 
parte
Klasa 53  N0 V *di Ch F Prep N2 =: Max chiacchiera 
con Ale del fatto che partirà
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Узми мо по но во нај јед но став ни је пре ди-
ка те тран сфе ра, оне ко ји укљу чу ју раз ме ну 
обје ка та ме ђу осо ба ма: гла гол da re ‘да ти’, чи-
ја лек сич ко-син так сич ка струк ту ра од го ва ра 
кла си 23D, до зво ља ва до де љи ва ње сле де ћих 
вред но сти сво јим ак тан ти ма:
N0 dare N1 a N2   N0 =: “давалац”, N1=: “објекат”, 
N2=: “прималац”

Узевши у обзир реченицу
(6) Max ha dato un libro ad Ale
 МаксједаокњигуАлеу

имаћемо:
T =: dare
g =: N0 =: Max
o =: N1 =: un libro
r =: N2 =: Ale

Иста схе ма T(g,o,r) ва лид на је и за тран-
сфор ми са не па сив не ре че ни це:
(7) Un libro è stato dato da Max ad Ale
 КњигаједатаодстранеМаксаАлеу
(8) Un libro è stato dato ad Ale da Max
 КњигаједатаАлеуодстранеМакса

Реченица
(9) Ale riceve un libro da Max
 АлепримакњигуодМакса

је се ман тич ки слич на оној под (7) и (8), 
али се од нос из ме ђу ак та на та и ар гу ме на та 
раз ли ку је: 
Класа 23R N0 ricevere N1 da N2 N0 =: “прималац”, 
N1 =: “објекат”, N2 =: “давалац” 

схема је ипак идентична:
T =: ricevere
g =: N0 =: Max
o =: N1 =: un libro
r =: N2 =: Ale

Узев ши у об зир ли не ар ни след ар гу ме на та, 
при ме ћу је мо да је схе ма гла го ла da re T(o,g,r), 
а гла го ла ri ce ve re ‘при ма ти’ T(r,o,g).

T =: dare  T =: ricevere
g =: N0 =: Max  r =: N0=: Ale
o =: N1 =: un libro o =: N1 =: un libro
r =: N2 =: Ale  g =: N2 =: Max

слич но то ме, за па сив не ре че ни це под (7) 
и (8) ли не ар но уре ђе не схе ме су ти па T(o,g,r) 
или T(o,r,g).

Ако по сма тра мо кла се лек си кон-гра ма ти-
ке, си ту а ци ја је сле де ћа:
T(g,o,r) Класа 23D
N0 V N1 a N2=: Max ha dato un libro ad Ale (Макс
једаокњигуАлеу)

Примери употребе глагола9: dare, passare1, 
vendere, cedere, regalare, offrire, fittare1, trasferire1 
– дати, проћи, продати, уступити, регулисати, 
нудити, изнајмити, пребацити

T(r,o,g) Класа 23Rda
N0 V N1 da N2 =: Ale riceve un libro daMax(Але
примакњигуодМакса)

Примери употребе глагола: ricevere, avere, 
ottenere, comprare, accettare, acquistare, fittare2 
– примити, имати, понудити, купити, примити, 
купитит, изнајмити

T(r,o,g) Klasa 23Ra
N0 V N1 a N2 =: Ale ruba un libro aMax (Але
крадекњигуМаксу)

Примери употребе глагола: rubare, strappare, sfi-
lare, sottrarre, togliere – украсти, поцепати, извући, 
отети, одузети

T(r,g,o) Класа 24
N0 V N1 di N2 =: Ale priva Max di un libro(Але
Максалишавакњиге)

Примери употребе глагола: derubare, privare – 
покрасти, лишити

T(o,g,r) Класа 7DP
N0 V da N1 a N2 =:  Il libro passa da Max ad Ale 
(КњигапрелазиодМаксаАлеу)

Примери употребе глагола: passare2, transitare 
– прелазити

9 бројеви уз глаголе означавају да постоје различите 
употребе за исти глаголски уносак, као у случају глагола 
fittare: Mario fitta una casa a Lia ‘марио изнајмљује кућу 
Лији’, Lia fitta una casa da Mario ‘Лија изнајмљује кућу 
од марка’.
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Класа 30
N0 V N1 da N2 a N3 =: Lia trasferisce un libro da 
MaxadAle(ЛијапреносикњигуодМаксаАлеу)

Примери употребе глагола: trasferire2 – 
преносити

1.1. Корелирани предикати
мо гу ће је от кри ти још пре ди ка та по ве за-

них са пре ди ка том T. На при мер, гле да но с 
прав не стра не, мо гли би смо има ти пре ди кат 
по се до ва ња. гра ђан ски ко декс (Ci vil Co de) ја-
сно раз ли ку је “вла сни штво” од “по се до ва ња”.

Вла сни штво је пра ви ло за ко на и озна ча ва 
пра во да се по се ду је. Члан 832 гра ђан ског ко-
дек са твр ди да «При ват на ли ца мо гу сло бод но 
да рас по ла жу вла сни штвом ко је им при па да, 
под ло жно из ме на ма утвр ђе ним за ко ном («il 
pro pri e ta rio ha di rit to di go de re [949] e dis por-
re del le co se in mo do pi e no ed esclu si vo, en tro 
i li mi ti e con l’os ser van za de gli ob blig hi sta bi li ti 
dall’or di na men to gi u ri di co»).

По се до ва ње је пра ви ло си ле а не за ко на (?). 
Члан 1140 гра ђан ског ко дек са твр ди: «По се до-
ва ње је при сва ја ње не ке ства ри или пра ва или 
ужи ва ње ства ри или пра ва ко је има мо и са ми 
ко ри сти мо или ко је не ко ко ри сти у на ше име.

Ка да се то при ме ни на пре ди кат T(g,o,r), 
мо гу се на пра ви ти две но ве пре ди кат ске схе-
ме, јед на за вла сни штво (Pr), дру га за по се до-
ва ње (Ps):
Pr(p1,o), где је p1 =: “власник”, o =: “објекат”
Ps(p2,o), где је p2 =: “поседник”,  o =: “објекат”

и ауто мат ски мо же мо до де ли ти ар гу мен те 
p1 и p2 сле де ћим ре че ни ца ма:
(10) Ale ha acquistato un libro da Max
 АлејепозајмиокњигуодМакса
(11) Ale ha rubato un libro a Max
 АлејеукраокњигуМаксу

чи је су лек сич ко-син так сич ке струк ту ре, 
кла са лек си кон-гра ма ти ке и пре ди кат ска схе-
ма сле де ће: 
Класа 23Rda N0 acquistare N1 да N2  T (r,o,g)
Класа 23Ra N0 rubare N1 a N2 T (r,o,g) 

N0 =: Ale (10) =: +p1,+ p2
N0 =: Ale (11) =: +p2, -p2
N2 =: Max (10) =: -p1, -p210

N2 =: Max (11) =: +p1, -p2

Прет ход не схе ме мо же мо да про ши ри мо са:
Класа 23Rda  N0 acquistare N1 да N2  T (r,o,g)  
Pr(r = p1, o) Pr(r = p2, o)
Класа 23Ra N0 rubare N1 a N2 T (r,o,g)  
Pr(d = p1, o) Ps(r = p1,o)

1.2. Предикати трансфера кроз језике
Ка да лек сич ко-син так стич ки опис да тог је-

зи ка по сто ји, мо гу ће је по ре ди ти га са дру гим 
је зи ци ма про на ла же њем екви ва лент не кла се. 
Осим то га, ка ко сва ка кла са са др жи упо тре бе 
гла го ла ко је ула зе у од ре ђе не лек сич ко-син так-
сич ке струк ту ре, мо гу ће је за да ти се ман тич ки 
пре ди кат до де ли ти вред ност од го ва ра ју ћег се-
ман тич ког ар гу мен та сва кој до пу ни гла го ла. 

На при мер, узев ши лек сич ко-син так сич ку 
струк ту ру фран цу ског, ен гле ског, ита ли јан-
ског и не мач ког, мо же мо ус по ста ви ти од нос 
ме ђу ре че ни ца ма и до де ли ти ар гу мен те пре-
ди ка та T(g,o,r) у ли не ар ном ре до сле ду.

Француски:
N0 V N1 à N2 =: Max a donné un livre à son amie  
T(g,o,r) 

Италијански:
N0 V N1 a N2 =: Max ha dato un libro alla sua amica 
T(g,o,r)

енглески:
N0 V N1 N2 =: Max gave his friend a book
T(g,r,o)
(N0 V N1 to N2 =: Max gave a book to his friend 
T(g,o,r))

Немачки:
N0(nom) V N1(dat) N2(acc) =: Max gab seiner Fre-
undin ein Buch T(g,r,o)
Максједаокњигусвојојпријатељици

10 У реченици Ale ha acquistato un libro da Max ‘Ale je 
nabavio knjigu od Maksa’, Max није власник књиге будући 
да је, продајући је, пребацио власништво на Алеа.
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Ако узме мо кла си фи ка ци ју гла го ла у ита-
ли јан ском и фран цу ском11, ко ја је опи са на до 
де та ља, до би ће мо сле де ће схе ме:

Француски Италијански Превод
N0 V N1 à N2 N0 V N1 a N2
36DT donner 
T(gor)

23D dare T(gor) дати

38LD lancer 
T(gor)

28 lanciare T(gor) бацити

38LR abandonner 
T(gor)

28SC abban-
donare T(gor)

уступити

36DT voler T 
(rog)

23D rubare T 
(rog)

украсти

38LS enlever 
T(rog)

23D togliere 
T(rog)

одузети

36R abonner 
T(gro)

23R abbonare 
T(gro)

претплатити 
се

N0 V N1 de N2 N0 V N1 di/da N2
36DT dédom-
mager T(gro)

23D dispensare da 
T(gro)

поштедети

37M1 nantir 
T(gro)

24 dotare di 
T(gro)

опскрбити

36DT recevoir 
T(rog)

23R ricevere da 
T(rog)

примити

38LS soutirer 
T(rog)

29 travasare da 
T(rog)

измамити

36DT arnaquer T 
(rgo)

23D scroccare 
T(rog)

измамити

37E gruger 
T(rgo)

24 spogliare 
T(rog)

опељешити

2. Семантички веб и лексиконграматика
већ низ го ди на се опи си лек си кон-гра ма-

ти ке ко ри сте уну тар софт ве ра на ме ње них 
ауто мат ској ана ли зи тек сто ва. Ови про гра-
ми, на пра вље ни под упра вом мо ри са гро са12, 

11 За француски видети M.Gross 1975, Ch.Leclère 2002, 
2005.
12 Прве програми за конструисање електронских речника 
и табела лексикон-граматике направили су најпре 
Филип васо (Philippe Vasseux) и Natali Beli (Nathalie 
Bely) седамдесетих, а затим блондине Куртоа (Blandine 

омо гу ћа ва ју про на ла же ње по да та ка и ин фор-
ма ци ја уну тар тек сто ва, као и до де љи ва ње 
ети ке та и мор фо син так сич ких ано та ци ја по-
да ци ма. Ови про гра ми се за сни ва ју на угра-
ђе ном си сте му мор фо син так сич ких реч ни ка, 
лек сич ко-син так сич ких кла си фи ка ци ја и ло-
кал них гра ма ти ка. 

На тај на чин је у од ре ђе ном елек трон ском 
кор пу су (у ра чу на ру или на мре жи) мо гу ће 
ауто мат ски до де ли ти вред но сти и екс тра хо-
ва ти вред но сти се ман тич ких ар гу ме на та на 
осно ву пре ди ка та при дру же них лек сич ко-
син так сич ким струк ту ра ма лек сич ких уно-
са ка. Ова вр ста ауто мат ске ана ли зе мо же се 
про ши ри ти и на тек сто ве на је зи ци ма за ко је 
по сто ји ком плет на ана ли за у окви ру лек си-
кон-гра ма ти ке.

Одав де сле ди мо гућ ност хо мо ге ног и ауто
матског ети ке ти ра ња се ман тич ких пре ди ка та 
и ар гу ме на та пре об ра де ми ли јар ди тек сто ва 
при сут них на мре жи, као и мо гућ ност при сту-
па овом ти пу ин фор ма ци ја не са мо пре ко име-
нич ких об ли ка (као што је то мо гу ће са да) већ 
и пре ко гла гол ских и су пле тив них гла гол ских 
об ли ка тј. пре ди ка та.

Courtois) у CNRS - Laboratoire d’Automatique Documentaire 
et Linguistique на Универзитету Парис 7. Касније су 
дуги низ година лингвисти и рачунарски стручњаци 
радили заједно како би направили нове компоненте за 
обраду података. Деведесетих је макс силберштајн 
(Max Silberztein) развио први софтвер, INTEX. Након 
смрти мориса гроса 2001, тим рачунарских стручњака 
на Универзитету Marne La Vallée, под управом ерика 
Лапорта (Eric Laporte), развио је UNITEX, софтвер 
врло сличан INTEX-у. макс силберштајн, који је на 
челу истраживачког тима на Универзитету Franche-
Comtée, почео је последњих година да развија NOOJ, 
нови софтвер за аутоматску обраду језика; NOOJ се 
развио из INTEX-а. Погледати сајт http://perso.orange.
fr/rosavram/pages/noojpag.html за преузимање NOOJ-а 
и демо верзија за различите језике, између осталог и 
италијански. За сваки од ових софтвера су потребни 
електронски речници, табеле лексикон-граматике и 
електронске граматике које су конструисали тимова 
лингвиста за различите језике (француски, италијански, 
енглески, али и српски и корејски).
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Узмимо узорак текста:
Lia aveva lanciato dal finestrino del treno la borsa
ne ra a Lu ci a no, che, do po una ca pri o la, era ri u sci to 
aprenderla, rimettendosi in piedi a fatica. Luciano
corsefinoallamacchinaparcheggiatapocolontano,
si se det te al la gu i da e con il cu o re in go la estras se 
dallaborsailpacchettochegli interessava.Misein
mo to e ar ri vò ve lo ce men te al ba ret to, do ve in con trò 
Car lo, al qu a le di e de il pre zi o so pac chet to, ri ce ven do 
daluiunabustagiallastrettaelunga.Carlolopre
gò di an dar se ne via di cor sa per ché c’era no in gi ro 
personaggipericolosi.Lucianoripartìintuttafrettae
arrivòinpiazzaMerliversole23.
(ЛијајебилабациласпрозоравозацрнуторбуЛу
чану,којије,послескока,успеодајеухвати,једва
се дочекавши на ноге.Лучано отрча до аутомо
билапаркираногмалодаље,седенаместовозача
исасрцемугрлуизвучеизторбепакеткојигаје
занимао.Кренуистижебрзоумалибар,гдесена
шаосКарломкомедадедрагоценипакет,добивши
одњегаједнужутуковерту,узануидугачку.Карло
газамолидаодеодатлејерсуублизинибиленеке
опаснеособе.Лучаносевратинајвећомбрзиноми
стиженаТргМерлидвадесеттројком.)

На гла гол ске об ли ке ко ји се ја вља ју у тек-
сту мо же мо при ме ни ти ра ни је по ка за не фор-
ма ли за ци је се ман тич ких пре ди ка та.
T(g,o,r) Предикат трансфера
TL(am,m,L1,L2) Предикат месног трансфера
TM(dm,m,rm) Предикат трансфера поруке 
M(am,L1,L2) Предикат покрета

На осно ву не ких екс пе ри мен тал них ис тра-
жи ва ња у NO OJ-у, про грам ском па ке ту ко ји 
та ко ђе ко ри сти елек трон ске реч ни ке и лек си-
кон-гра ма тич ке опи се ита ли јан ског, мо гу ће је 
ауто мат ски до де ли ти ко ре ли ра не пре ди ка те и 
ар гу мен те, као што је и при ка за но у сле де ћем 
про грам ском из ла зу у ко ме су ак тан ти и гла го-
ли де тек то ва ни и ети ке ти ра ни.
Lia <g> aveva lanciato <T> dal finestrino del treno 
la borsa nera <o>  a Luciano <r>, che, dopo una cap-
riola, era riuscito a prenderla, rimettendosi in piedi a 
fatica. Luciano <am> corse <M> fino alla macchina 

parcheggiata poco lontano dalla stazione <L1>, si 
sedette alla guida e con il cuore in gola (Luciano) 
<am> estrasse <TL> dalla borsa <L2> il pacchetto 
<m> che gli interessava. Mise in moto e  (Luciano)> 
<am> arrivò <M> velocemente al baretto <L1>, dove 
incontrò Carlo al quale <r> (Luciano) <g> diede <T>  
il prezioso pacchetto <o> (Luciano)<r> ricevendo 
<T>  da lui <g> una busta gialla stretta e lunga <o>. 
Carlo <gm> lo <rm> pregò <TM> di andarsene via 
<m> di corsa perché c’erano in giro personaggi peri-
colosi. Luciano <am> ripartì in tutta fretta e arrivò 
<M> in piazza Merli <L1> verso le 23.

У скла ду са овим из ла зом, мо же мо на пра-
ви ти сле де ће се ман тич ке упи те над тек стом:
 

Ко су даваоци објеката?
Quali sono i soggetti di azione datori di oggetti?
Lia, Luciano, Carlo
Ко су и даваоци и примаоци објеката?
Quali sono i soggetti di azione datori e riceventi di 
messaggi?
Carlo, Luciano
Ко су агенси покрета?
Quali sono i soggetti di azione agenti di movimento?
Luciano, Luciano
Ко су агенси месног трансфера?
Quali sono i soggetti di azione agenti di trasferi-
mento locativo?
Luciano
Које је одредиште Лучанових кретања?
Qual è il luogo di destinazione dei movimenti di Lu
ciano?
la macchina parcheggiata poco lontano dalla stazione
il baretto
piazza Merli
Шта прима Лучано и од кога?
Che cosa riceve Luciano e da chi?
la borsa nera    da Lia
una busta gialla stretta e lunga da Carlo
Шта Лучано даје Карлу ?
Che cosa dà Luciano a Carlo ?
il prezioso pacchetto
Шта Лучано пребацује и одакле?
Che cosa trasferisce Luciano e da dove?
il pacchetto      dalla borsa
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мо же мо да за ми сли мо и мно ге дру ге упи-
те, а за хва љу ју ћи ускла ђе но сти из ме ђу лек си-
кон-гра ма ти ка раз ли чи тих је зи ка, мо гу ће је 
исто вре ме но по ста вља ти упи те за тек сто ве на 
раз ли чи тим је зи ци ма.

У сле де ћем де лу ће мо при ка за ти нео п ход-
не ме ђу ко ра ке – на ни воу мор фо син так сич ке 
ана ли зе – ка ко би се от кри ли кон крет ни лек-
сич ки еле мен ти за ко је се ар гу мент и пре ди-
ка ти мо гу ве за ти.

3. Стра те ги је и так ти ке за ис ко па ва ње из 
тек сто ва

ви е три (2004) да је ино ви ра ни при каз ита-
ли јан ске лек си кон-гра ма ти ке и је зич ких и 
ра чу нар ских ала та раз ви је них на од се ку за 
Ко му ни ка ци о ну на у ку Уни вер зи те та у са-
лер ну13. Ов де же ли мо са мо да по ме не мо не ке 
основ не прин ци пе:

По сто је три ти па ала та нео п ход них за ана-
ли зу тек ста:
– елек трон ски мор фо син так сич ки реч ни ци 
про стих и сло же них ре чи. ти реч ни ци са др же 
основ не и флек тив не об ли ке.
– та бе лу гла го ла, пре ди ка тив них име ни ца, при-
де ва и при ло га у окви ру лек си кон-гра ма ти ке
– Ло кал не гра ма ти ке у об ли ку ко нач них ауто-
ма та (флек тив не, мор фо ло шке и син так сич ке 
гра ма ти ке)

При ме ри ло кал них гра ма ти ка на ве де ни су 
у на ред ним па су си ма. Ов де ће мо да ти при мер 
елек трон ског реч ни ка флек тив них про стих 
ре чи:

amo,amare,V+t+a+PR+1+s волим, волети
amo,N+m+s удица
cortese,A+f+s љубазна
cortese,A+m+s љубазан
di,PREP од
dottore,N+m+s доктор

13 видети http://infolingu.univ-mlv.fr/.

dottoressa,dottore,N+f+s докторка, доктор
dottoresse,dottore,N+f+p докторке, доктор
lentamente,AVV полако

и пример табеле лексикон-граматике:

N
0 

=:
 N

um
N

0 
=:

 il
 fa

tt
o 

C
h 

F
N

0 
=:

 V
1 

C
om

p

V

N
0 

V
 c

he
 F

 a
 N

2
F0

 V
 c

he
 F

co
ng

 a
 N

2
N

0 
V

 d
i V

0 
C

om
p 

a 
N

2
N

0 
V

 d
i V

2 
C

om
p 

a 
N

2
il 

fa
tt

o 
C

h 
F 

a 
N

2
N

1 
=:

 se
 F

 o
 se

 F
N

1 
=:

 N
1 

V
1

in
f C

om
p

N
0 

V
 a

 N
2 

di
 N

3
Pa

ss
iv

o

- + + apportare
(донети) + - - + + - - - +

+ - - articolare
(артикулисати) + + + + - + - - +

+ - - assegnare
(подвући) - + - + + - - - +

+ - - asserire
(тврдити) + - + - + - - - +

+ + + assicurare
(осигурати) + - + - + - - - +

+ - - attribuire
(доделити) + - - + + - - - +

Ова та бе ла се са сто ји од фор мал ног опи са 
гла го ла у фор ми ма три це. сва ка вр ста од го-
ва ра јед ном гла го лу, а сва ка ко ло на фор мал-
ном свој ству. Знак “+” или “-” зна чи да гла гол 
мо же тј. не мо же да при хва ти да то свој ство. 
Пр ве три ле ве ко ло не по ка зу ју свој ства N0, 
док се де вет де сних ко ло на од но си на раз ли-
чи те кон струк ци је ко је гла гол при хва та тј. не 
при хва та.

Пре ди ка ти тран сфе ра мо гу да се упо тре бе 
не са мо у ак тив ним ре че ни ца ма, већ и у мно-
гим вр ста ма тран сфор ми са них ре че ни ца, нпр. 
ре че ни ца ма до би је ним при ме ном па си ви за-
ци је или про но ми на ли за ци је. Јед на од ре че-
ни ца из узор ка тек ста:
(1) Luciano diede il pacchetto a Carlo
 ЛучанодадепакетКарлу
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може имати пасивну структуру:
Il pacchetto fu  dato a Carlo da Luciano
ПакетбидатКарлуод(стране)Лучана

или прономинализовану структуру:
Luciano lo diede  a Carlo
ЛучаногададеКарлу

У на ред ним па су си ма ће мо раз ма тра ти мо-
гућ ност ауто мат ског ко ре ли ра ња ак тив них, 
па сив них и про но ми на ли зо ва них об ли ка пре 
ети ке ти ра ња се ман тич ких пре ди ка та.

3.1. Па сив
У тек сту мо же мо има ти па сив не ре че ни це 

у ко ји ма је дан или ви ше ар гу ме на та мо же би-
ти из о ста вље но. Узи ма ју ћи у об зир ре че ни цу 
(1), све ни же на ве де не ре че ни це су при хва-
тљи ви па сив ни об ли ци:
(2) Il pacchetto fu dato a Carlo da Luciano
 ПакетбидатКарлуод(стане)Лучана
(3) Il pacchetto fu dato da Luciano
 ПакетбидатодстранеЛучана
(4) Il pacchetto fu dato a Carlo
 ПакетбидатКарлу
(5) Il pacchetto fu dato 
 Пакетбидат

Активни облик глагола dare ‘дати’ у (1) 
има предикатски схему типа T(g,o,r) која 
додељује вредност ДАвАЛАЦ елементу N0, 
вредност ОбЈеКАт елементу N1, а вредност 
ПРИмАЛАЦ елементу N2. У одговарајућим 
пасивним реченицама (2)-(5), предикат dare 
може имати све аргументе, али и само неке од 
њих, док линеарног уређена схема не мора да 
буде T(g,o,r): 
у (2): T(o,r,g)
у (3): T(o,g)
у (4): T(o,r)
у (5): T(o)

Нео п ход но је от кри ти па сив ну ре че ни-
цу и по ве за ти је са од го ва ра ју ћом ак тив ном. 

тек на кон ове ана ли зе би ће мо гу ће ис прав-
но ети ке ти ра ње пре ди ка та. NO OJ омо гу ћа-
ва ства ра ње не са мо флек тив них и мор фо-
ло шких, већ и син так сич ких гра ма ти ка ко је 
мо гу ус по ста ви ти од нос ме ђу ре че ни ца ма 
на ста лим тран сфор ма ци ја ма (ма ни пу ла ци-
ја ма) ко је под ра зу ме ва ју за ме ну или по ме-
ра ње лек сич ких еле ме на та, као у слу ча ју 
па си ва (по гле да ти бе ле шку 14). мо же се 
кон стру и са ти гра ма ти ка ко ја ло ци ра па сив-
не ре че ни це и про из во ди од го ва ра ју ће ак-
тив не ре че ни це.

сле де ћа сли ка при ка зу је упро шће ну гра-
ма ти ку у ко јој су ДА вА О ЦИ и ПРИ мА О ЦИ 
лич на име на, али ар гу мен ти мо гу да бу ду и 
сло же ни ји: 

Слика 1. Пример граматике пасива 

Ако ову гра ма ти ку при ме ни мо на ре че ни це 
(2)-(5), до би ће мо сле де ћи из лаз у ко ме су ак-
тив не и па сив не ре че ни це по ве за не:

Слика 2. Пример веза пасивна-активна

У ре че ни ци (3), не из ра же ни ПРИ мА ЛАЦ 
ће би ти про на ђен у од го ва ра ју ћој ак тив ној 
ре че ни ци под но та ци јом N2; у ре че ни ци (4) 
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ће ДА вА ЛАЦ, пра зан ар гу мент би ти озна чен 
као N0, док ће у ре че ни ци (5) и ДА вА ЛАЦ 
и ПРИ мА ЛАЦ би ти озна че ни у ак тив ном об-
ли ку но та ци ја ма N0, од но сно N2. На осно ву 
ак тив них струк ту ра би ће мо гу ће ис прав но 
ети ке ти ра ти пре ди кат da re.

3.2. Про но ми на ли за ци ја
У ре че ни ца ма се мо гу ја ви ти раз ли чи ти 

об ли ци про но ми на ли за ци је; у овом слу ча ју 
ће мо се по за ба ви ти кли ти ци за ци јом. За да ту 
ре че ни цу (1):
(1) Luciano diede il pacchetto a Carlo
 ЛучанодадепакетКарлу

клитицизација се може применити било на 
ОбЈеКАт (= il pacchetto):
(1a) Luciano lo diede a Carlo
 ЛучаногададеКарлу

било на ПРИмАОЦА (= Carlo):
(1b) Luciano gli diede il pacchetto 
 Лучаномудадепакет

било на оба:
(1c) Luciano glielo diede
 Лучаномугададе

У овим ре че ни ца ма, ли не ар но уре ђе не схе-
ме пре ди ка та da re су сле де ће:
у (1a): T (g,o,r), где ОбЈеКАт долази пре глагола
у (1b): T (g,r,o), где ПРИмАЛАЦ долази пре 
глагола
у (1c): T (g,r,o), где и ПРИмАЛАЦ и OBJEKAT 
долазе пре глагола

Што се па си ва ти че, пре не го што се текст 
ети ке ти ра нео п ход но је по ве за ти ре че ни це 
до би је не при ме ном кли ти ци за ци је са од го ва-
ра ју ћим по ла зним ре че ни ца ма. Ов де је при ка-
за на гра ма ти ка ко ја омо гу ћа ва ло ци ра ње та-
ко тран сфор ми са них ре че ни ца и про из вод њу 
основ них ре че ни ца:

Слика 3. Пример граматике прономинализације

При ме на ова кве гра ма ти ке на ре че ни це 
(1a)-(1c) да је из лаз ко ји са др жи сле де ћи од нос 
ме ђу ре че ни ца ма:

Слика 4. Пример повезивања при 
прономинализацији

с ова квим из ла зом се мо гу ис прав но ети-
ке ти ра ти пре ди ка ти. текст ко ји са др жи сле де-
ће ре че ни це:
 

IlpacchettofuconsegnatoaCarlo.Lucianolodiede
a Carlo
ПакетбидостављенКарлу.ЛучаногададеКарлу

На кон при ме не па си ва и про но ми на ли за-
ци је би ће ова ко ети ке ти ран:
 

Il pacchetto (o)  fu consegnato (T) a Carlo (r).Lu-
ciano (g) lo (o) diede (T) a Carlo (r)

3.3. Још о прономинализацији
У и та ли јан с ком кли ти ци за ци ја при ме ње-

на на одре ђе не гла гол ске об ли ке као што су 
ин фи ни тив, ге рунд (гла гол ски при лог са да-
шњи), про шли пар ти цип (гла гол ски ра дни 
при дев) и им пе ра тив не што је дру га чи ја, бу-
ду ћи да се кли ти ка мо ра на ћи и за гла го ла и 
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ди рек тно по ве за ти са њим, да ју ћи јед ну реч, 
као у:
 

Dargliilpacchetto,significavaperLuciano....
Датиимпакет,значилојеЛучану...
DandoloaCarlo,Luciano.....
ДајућигаКарлу,Лучано
Datoglielo,....
Датиимга
DalloaCarlo,disse.....
ДајгаКарлу,рече…

У фа зи ауто мат ске ана ли зе, ле ма ти за ци ја 
ова квих об ли ка је мно го сло же ни ја не го ле-
ма ти за ци ја гла гол ских об ли ка ка ко significava 
или dis se ка ко ови од мах мо гу би ти по ве за ни 
са од го ва ра ју ћим ле ма ма significare ‘зна чи-
ти’ i di re ‘ре ћи’. Об ли ци dar gli, dan do lo, da-
to gli e lo и dal lo мо гу би ти по ве за ни са ле мом 
da re тек на кон ана ли зи ра ња као спо ја гЛА-
гОЛ+КЛИ тИК(е).

Узо рак гра ма ти ке при ка зан ни же, ко ји је 
упро шћен услед не до стат ка про сто ра, омо гу-
ћа ва пре по зна ва ње гла гол ског об ли ка у ге рун-
ду иза ко га не по сред но сле ди не ка кли ти ка; 
сло же ни ји гра фо ви се мо гу кон стру и са ти за 
све гла гол ске об ли ке овог ти па.

Слика 5. Пример једног случаја 
прономинализације

Ако ову морфолошку граматику применимо 
на реченице попут: 
Dandoglielo, Luciano sorrise
Дајућимуга,Лучаносеосмехну
Dandolo a Carlo, Luciano sorrise

ДајућигаКарлу,Лучаносеосмехну
Dandogli il pacchetto, Luciano sorrise
Дајућимупакет,Лучаносеосмехну

NO OJ ће ове лек сич ке об ли ке ле ма ти зо ва-
ти ка ко је при ка за но у про зо ру на сли ци 6.

Слика 6. Пример лематизације

Об лик dan do gli је по ве зан са da re, што је 
пре ла зни (t) gla gol (V) ко ји тра жи по моћ ни 
гла гол ave re (a), у ге рун ду (G) – sve za jed no 
V+t+a+G; осим то га, иза ње га сле ди за ме-
ни ца (PRON) са вред но шћу ПРИ мА ЛАЦ 
(PRON+P). На исти на чин је dan do gli e lo по ве-
зан са гла го лом da re (V+t+a+G) иза ко га сле-
де две за ме ни це с вред но сти ма ПРИ мА ЛАЦ, 
од но сно ОбЈе КАт (PRON2+R+O). Нај зад, 
об лик dan do lo је гла гол у ге рун ду пра ћен за-
ме ни цом с вред но шћу ОбЈе КАт. 

На осно ву ове ана ли зе би ће мо гу ће ис прав-
но ети ке ти ра ти текст у по гле ду се ман тич ких 
пре ди ка та. 

4. Ми ни мал ни за кључ ци
Ис цр пан опис лек сич ко-син так сич ких 

упо тре ба гла го ла у да том је зи ку удру жен са 
елек трон ским мор фо син так сич ким реч ни-
ком и раз ли чи тим ло кал ним гра ма ти ка ма у 
фор ми ко нач них ауто ма та омо гу ћа ва ана ли зу 
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се ман тич ких пре ди ка та и по то њу ауто мат-
ску об ра ду са др жа ја тек ста ко ји ни је уна пред 
ети ке ти ран.

Је зич ки ала ти ко је тре ба на пра ви ти и им-
пле мен ти ра ти су сло же ни и ве о ма ра зно вр-
сни, али ка да се јед ном на пра ве, пру жа ју мо-
гућ ност при ме не на ми ли јар де тек сто ва.

ве ру је мо да раз вој се ман ти ке из гра ђе не на 
пре ми са ма лек си кон-гра ма ти ке ну ди до бру 
пер спек ти ву раз во ја за ре ша ва ње про бле ма 
ко је је по кре нуо по крет се ман тич ког ве ба. 

Напомена: За додатке овом чланку погледати 
верзију на енглеском језику, стр. 25а.
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