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Ап стракт: Про из вод ња елек трон ских тек сто ва на ве бу, у ди ги тал ним би
бли о те ка ма и ар хи ви ма по ве ћа ва се из да на у дан, а са њом ра сте и по тре ба 
за од го ва ра ју ћим ра чу нар ским ала ти ма ко ји би ко ри сни ци ма омо гу ћи ли јед
но став ни ју ма ни пу ла ци ју тек стом и ње го ву лак шу ауто мат ску об ра ду. Пр ви 
део ово га ра да да је де фи ни ци ју обла сти екс трак ци је ин фор ма ци ја, кра так 
при каз исто риј ског раз во ја ме то да ко је ко ри сти, вр сте и мо гу ће при ме не. 
ме то де екс трак ци је ин фор ма ци ја су раз ли чи те, од јед но став них ко је се за
сни ва ју на срав њи ва њу ни ски (енгл. pat tern matching) до знат но сло же ни јих 
ко је ко ри сте ко нач не ауто ма те и кон текст носло бод не гра ма ти ке или ста ти
стич ке мо де ле. У дру гом де лу ра да ће би ти пред ста вљен и ана ли зи ран ме
тод за пре ци зно ауто мат ско пре по зна ва ње ни ске у ди ги тал ном тек сту ко ја 
пред ста вља фор му име на и пре зи ме на у срп ском је зи ку и ен гле ских име на 
тран скри бо ва них на срп ски је зик. лич на име на пред ста вља ју зна ча јан део 
лек си ке пи са них тек сто ви ма, по себ но но вин ских, би ло да су у тра ди ци о нал
ном или елек трон ском об ли ку, па се сто га ши ро ко ис тра жу ју у обла сти екс
трак ци је ин фор ма ци ја. ме тод ко ји је пред ста вљен у овом ра ду је раз ви јен у 
окви ру LADL (La bo ra to i re d'Auto ma ti que Do cu men ta i re et Lin gu i sti que).

Кључне речи: властитo име, екстракција информација, електронски 
текст, коначни аутомат, електронски речник, локална граматика, рачунар
ска лингвистика
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1. Оке ан ди ги тал них ре чи
Ин фор ма тич ко дру штво ста вља на рас

по ла га ње го то во нео гра ни че ну ко ли чи ну ин
фор ма ци ја сва ком по је дин цу. Без упо тре бе 
ин те ли гент них, ефи ка сних апли ка ци ја за екс
трак ци ју ин фор ма ци ја ко је се за сни ва ју на 
вр ло на пред ним тех ни ка ма и ме то да ма, по је
ди нац ни је у мо гућ но сти да ис ко ри сти ни де
лић не са гле ди вог по тен ци ја ла ко ји ну де но ве 
тех но ло ги је (Pi skor ski 1999). Ако ин фор ма ци
ју де фи ни ше мо као ре зул тат са ку пља ња, об
ра де, ма ни пу ла ци је и ор га ни зо ва ња по да та
ка са ци љем да се при ма о цу пред ста ви но во 
зна ње он да за основ ну је ди ни цу ин фор ма ци
је мо же мо узе ти по да так. У ин фор ма ци о ним 
тех но ло ги ја ма по да так мо же има ти раз ли чи те 
об ли ке: мо же би ти пред ста вљен као број (или 
се квен ца бро је ва), ка рак тер (реч, се квен ца ре
чи...), сли ка, звук, ви део за пис и сл. Без об зи ра 
на об лик пред ста вље ња по да так се бе ле жи на 
не ком ме ди ју му: од зи да у пе ћи ни, на ли сту 
па пи ру са или ко же или на DVDју у са вре ме
ном до бу. јед на од ка рак те ри сти ка по ко ји
ма се ме ди ју ми раз ли ку ју је гу сти на за пи са, 
од но сно ко ли чи на по да та ка, а пре ма то ме и 
ин фор ма ци ја ко је мо гу да се сме сте на ње га. 
Прет по ста ви мо да је на DVD (Di gi tal Vi deo 
Disk, Di gi tal Ver sa ti le Disk – оп тич ки ме ди јум 
за скла ди ште ње по да та ка) мо гу ће сме сти ти 
око две хи ља де књи га у елек трон ском фор
ма ту1. Ако прет по ста ви мо да је про се чан број 
ре чи по књи зи пе де сет хи ља да, про стим ра чу
на њем до би ја мо прет по ста вље ни ре зул тат од 
сто ти ну ми ли о на ре чи ко је је мо гу ће сме сти ти 
на са мо је дан DVD. Ко ли ко је ре чи сме ште но 
на пре ко две ста ми ли о на ин тер нет стра ни ца?2 
По сма тра ју ћи по ја ву из овог угла не из не на

1 У об ли ку word до ку мен та са екс тен зи јом .doc. У пи та
њу је „гру ба“ прет по став ка јер по да ци из у зет но ва ри
ра ју у за ви сно сти од ти па за пи са: doc, txt, pdf фор мат 
до ку мен та.
2 http://news.netcraft.com/archives/2010/01/07/january_2010 
_web_server_survey.html

ђу је да је про на ла же ње тра же не ин фор ма ци је 
је дан од ве ли ких иза зо ва чи јим се са вла да ва
њем уз по моћ са вре ме не ин фор ма ци о не тех
но ло ги је ба ве раз не обла сти ин фор ма ти ке, као 
што су про на ла же ње ин фор ма ци ја на ве бу или 
у елек трон ском тек сту на ра чу на ру ко ри сни
ка или про на ла же ње тра же них до ку ме на та 
ко ји се од но се на за да те кључ не ре чи на ве бу 
или ме ђу до ку мен ти ма на ра чу на ру ко ри сни
ка. Нај ве ћа ко ли чи на ин фор ма ци ја са ко јом 
се љу ди сва ко днев но сре ћу и мо ра ју да је об
ра де ра ди по сти за ња нај ра зли чи ти јих ци ље
ва је у пи са ној фор ми. јед на од вр ло ва жних 
обла сти у раз во ју апли ка ци ја за об ра ду је зи
ка је област ко ја се ба ви ауто мат ским ин дек
си ра њем, кла си фи ко ва њем и пре тра гом над 
огром ним ко лек ци ја ма елек трон ских тек сто ва 
као и екс трак ци јом ци ља них ин фор ма ци ја из 
њих (Gris ham 1997). Рас ту ћи обим тек сто ва на 
ве бу, у ар хи ви ма или ди ги тал ним би бли о те
ка ма и, на рав но, све ве ћи број ко ри сни ка ко ји 
има ју по тре бу да до би ју од ре ђе не ин фор ма ци
је у што кра ћем вре мен ском пе ри о ду, зах те ва 
на пред не ра чу нар ске ала те ко ји би омо гу ћи
ли лак шу ма ни пу ла ци ју тек стом и из во ђе ње 
ауто мат ске об ра де је зич ких из во ра. тра же се 
си сте ми за екс трак ци ју ин фор ма ци ја код ко јих 
су пре ци зност и од зив на ви со ком ни воу, ко
ји се јед но став но мо гу при ла го ди ти но вим и 
дру га чи јим зах те ви ма и по тре ба ма ко ри сни ка, 
и све то у што кра ћој је ди ни ци вре ме на. циљ 
ко ме се те жи је раз вој си сте ма за екс трак ци ју 
ко ји мо гу бр зо и јед но став но да се при ла го
де да би се при ме ни ли на тек сто ве из дру гог 
до ме на (еко но ми ја, по ли ти ка, спорт, фи нан
си је…) или из дру гог вре мен ског пе ри о да (на 
оне из 1940. као и на оне из 2009. и сл.). то су 
осо би не ко је омо гу ћа ва ју на ви га ци ју без по те
шко ћа кроз мо ре ди ги тал них ин фор ма ци ја.

2. Екс трак ци ја ин фор ма ци ја
Пре тра жи ва ње ин фор ма ци ја је област ин

фор ма ти ке ко ја се ба ви по тра гом за ин фор
ма ци ја ма у до ку мен ти ма или ко лек ци ја ма 
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до ку ме на та. мо гу се тра жи ти са ми до ку мен
ти (на осно ву ме та по да та ка ко ји опи су ју те 
до ку мен те у ви ду кључ них ре чи или ин ди ви
ду ал них тер ми на  ти ме се ба ви про на ла же ње 
ин фор ма ци ја (енгл. In for ma tion Re tri e val)) или 
ин фор ма ци је из до ку ме на та – ти ме се ба ви 
екс трак ци ја ин фор ма ци ја (енгл. In for ma tion 
Ex trac ti on) (Mit kov 2003). Пре тра га се мо же 
оба вља ти би ло над ре ла ци о ним са мо стал ним 
(енгл. stand-alo ne da ta ba ses) ба за ма по да та ка, 
би ло над ба за ма по да та ка мре жно по ве за них 
хи пер тек сту ал ним ве за ма (енгл. hyper tex tu-
ally-net wor ked da ta ba ses) kao što je World Wi de 
Web (WWW). Оба на ве де на на чи на пре тра жи
ва ња су се не за ви сно раз ви ја ла па их пра ти 
за себ на ли те ра ту ра, те о ри ја, прак са и тех но
ло ги је. Пре тра жи ва ње ин фор ма ци ја је ин тер
ди сци пли нар на област, по пут ве ћи не ин фор
ма тич ких обла сти, ко ја се за сни ва на мно гим 
на уч ним ди сци пли на ма: на ра чу нар ству, ма те
ма ти ци, би бли о те кар ству, на у ци о ин фор ма ци
ја ма, ког ни тив ној пси хо ло ги ји, лин гви сти ци, 
ста ти сти ци, да по ме не мо са мо не ке. Ауто ма
ти зо ва ни си сте ми за пре тра жи ва ње ин фор ма
ци ја се ко ри сте да би се сма њи ла пре оп те ре
ће ност ин фор ма ци ја ма и да би се до тра же ног 
по да тка до шло на нај бр жи мо гу ћи на чин. 
мно ги уни вер зи те ти и јав не би бли о те ке ко ри
сте си сте ме за пре тра жи ва ње ин фор ма ци ја да 
би обез бе ди ли при ступ књи га ма, ча со пи си ма 
и дру гим до ку мен ти ма. Не ке од по до бла сти 
пре тра жи ва ња ин фор ма ци ја су:

1. Пре по зна ва ње имен ских ен ти те та: 
пре по зна ва ње име на љу ди и орга ни за ци ја, 
на зи ва ме ста, вре мен ских из ра за и од ре ђе
них ти по ва ну ме рич ких из ра за. За кре и ра ње 
ових си сте ма се ко ри сте и мо де ли за сно ва ни 
на лин гви стич ком зна њу, а њи хов раз вој зах
те ва ме се це ра да ис ку сних лин гви ста, и ста
ти стич ке мо де ле.

2. Ко-ре фе рен ци ја: иден ти фи ко ва ње ла
на ца име нич ких фра за ко је се од но се на 
исти пред мет. На при мер, ана фо ра је тип ко
ре фе рен ци је. 

3. Тер ми но ло шка екс трак ци ја: пр о на
ла же ње ре ле вант них тер ми на за да ти кор пус 
те сто ва.

екс трак ци ја ин фор ма ци ја је пр о цес ko ji 
у нео бе ле же ном тек сту као ула зном по дат ку, 
ко ји пре по зна је спе ци фич не ин фор ма ци је, а 
ре зул тат об ра де су јед но знач ни по да ци не
про мен љи вог фор ма та. циљ је пр о на ла же ње 
скри ве них чи ње ни ца (енгл. si lent facts) о уна
пред де фи ни са ним ти по ви ма до га ђа ја, на зи ва 
и од но са. По то ме се екс трак ци ја ин фор ма
ци ја раз ли ку је од пр о на ла же ња ин фор ма ци ја 
чи ји је циљ пр о на ла же ње чи та вих до ку ме на та 
ко ји би мо гли би ти ре ле вант ни за ко ри сни ка.

3. Од З. Хариса до ДАРПА-е
У исто ри ји екс трак ци је ин фор ма ци ја раз

ли ку је мо два раз до бља: пр во ка рак те ри шу пр
ви ра до ви ве за ни за из ра ду руч но на пи са них 
пра ви ла и њи хо ве им пле ме та ци је у ре ал ним 
си сте ми ма, док дру го ка рак те ри ше раз вој си
сте ма за сно ва них на «ма шин ском» уче њу 
пра ви ли ма (енгл. mac hi ne le ar ning). Да на шњи 
сте пен раз во ја си сте ма за пре тра жи ва ње ин
фор ма ци ја до при нос је два ју ра зно род них 
ис тра жи ва ња: јед на су по че ла са ра дом над 
но вин ским члан ци ма у вре ме ну пре на стан
ка ве ба (Pre Web) а дру га ис тра жу ју по себ но 
струк ту и ра не ин тер нет стра не (Web). спа ја ње 
њи хо вих ре зул та та и ме то да је у јед ном тре
нут ку до ве ло до успо на у овој обла сти.

Иде ја о про на ла же њу ре ле вант них ин фор
ма ци ја из тек сто ва ни је но ва. још је 1950. 
Зе линг Ха рис (Zel ling Har ris, 19091992, аме
рич ки лин гви ста и ма те ма ти чар) на гла ша вао 
по тре бу да се струк ту ри ше текст на осно ву 
ме та је зич ких по да та ка. се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка је гру па Lin gu ist String Pro ject 
са Њу јор шког уни вер зи те та под спон зор ством 
и окри љем Аме рич ке ме ди цин ске асо ци ја ци
је раз ви ла си стем ко ји кон вер ту је по дат ке о 
па ци јен ти ма у од го ва ра ју ћи об лик (по себ ну 
ба зу по да та ка CO DASYL (Con fe ren ce on Da ta 
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Systems Lan gu a ges) (Sa ger 1981). је дан од пр
вих по зна тих IE си сте ма је FRUMP (Fast Re a-
ding, Un der stan ding and Me mory Pro gram) Џе
рал да де јон га (Jong 1982) ко ји је ауто мат ки 
ге не ри сао од го ва ра ју ћу ли сту ме та по да та ка 
(енгл. sum mary string) тек ста ко ји је про це си
ран, у по ме ну том слу ча ју, но вин ских чла на ка. 
ге не ри са на ли ста је мо гла да са др жи кључ не 
ре чи, де ло ве аб страк та, на слов, по је ди нач не 
тер ми не, итд. сва ки нов чла нак би био упо
ре ђен од го ва ра ју ћим скрип том са по сто је ћим 
ли ста ма и уко ли ко по сто ји по ду да ра ње, но вом 
члан ку се при дру жи ва ла иста ли ста ре чи. 80
тих го ди на про шлог ве ка Да сил ва (G.Da Sil va) 
и Двајнс (D.Dwig gins) су на пра ви ли про грам 
ко ји је на осно ву из ве шта ја из чи та вог све та 
про на ла зио ин фор ма ци је о ле то ви ма са те ли та 
(Da Sil va и Dwig gins 1980). ме ђу тим, екс трак
ци ја је за ре зул тат има ла јед ну ре че ни цу и 
ни је по сто ја ла мо гућ ност да про на ђе на ре че
ни ца са ин фор ма ци јом по слу жи као “си дро” 
и да при ка же чи тав из ве штај о ле ту. У исто 
вре ме је За ри (Zar ri 1983) по чео рад на раз
во ју си сте ма за екс трак ци ју ко ји је за осно ву 
имао тек сто ве о ра зним фран цу ским исто риј
ским лич но сти ма, а си стем је тре ба ло да про
на ђе ин фор ма ци је о од но си ма и су сре ти ма 
ме ђу њи ма. Ка уи (Co wie 1996) је 1981. раз вио 
си стем за еск тра хо ва ње ка нон ских струк ту
ра би ља ка и жи во ти ња на осно ву опи са из 
во ди ча. си стем је ко ри стио јед но став не ин
фор ма и цје за по пу ња ва ње за пи са с фик сном 
струк ту ром. Као је дан од из во ра је ко ри шће
на по пу лар на књи га о ди вљим биљ ка ма. Из 
сва ког опи са по је ди нач не биљ ке ре ле вант ни 
по да ци као што су бо ја, ве ли чи на, об лик су 
екс тра хо ва ни из опи са и уба че ни у пре де фи
ни са ну хи је рар хиј ску струк ту ру по да та ка о 
биљ ци. По на вља њем по ступ ка на пра вље на је 
хи је рар хиј ска стан дар ди зо ва на ба за ко ја је са
др жа ла са мо зна чај на свој ства опи са. 

сва ис тра жи ва ња осам де се тих се бит
но раз ли ку ју од оних де ве де се тих ко ја су 

се раз бук та ла за хва љу ју ћи кон фе рен ци ја ма 
DAR PA и MUC. Основ на раз ли ка у од но су 
на прет ход на ис тра жи ва ња је обим ко лек ци је 
тек сто ва над ко јом се ис тра жи ва ње оба вља. 
По ве ћа ње ин те ре со ва ња и убр за ни на пре дак 
у овој обла сти до го дио се за хва љу ју ћи DAR
PA ини ци ја ти ви (скра ће но од енгл. De fen se 
Advan ced Re se arch Pro jects Agency) ко ја је по
кре ну ла низ кон фе рен ци ја 1987. до 1995. ко је 
су под ста кле раз вој си сте ма за екс трак ци ју 
ин фор ма ци ја ши ром све та. Кон фе рен ци је о 
раз у ме ва њу по ру ка (енгл. Mes sa ge Un der stan-
ding Con fe ren ces, MUC) су по ста ви ле број не 
стан дар де у мно гим обла сти ма об ра де при
род них је зи ка, па и екс трак ци је ин фор ма ци
ја и знат но до при не ле раз во ју ових обла сти. 
Кон фе рен ци је су оку пља ле струч ња ке вла
де сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва са јед не 
и струч ња ке из обла сти екс трак ци је ин фор
ма ци ја ко ји су из но си ли сво ја до стиг ну ћа са 
дру ге стра не (Jac kson 2002). DAR PA је као 
ор га ни за тор кон фе рен ци ја по ста ви ла за циљ 
оце њи ва ње раз ли чи тих си сте ма за екс трак
ци ју ин фор ма ци ја, та ко да су се кон фе рен ци
је одр жа ва ле у так ми чар ском ду ху. На сед мој 
кон фе рен ци ји у ни зу (MUC7) ре зул тат екс
трак ци је је тре ба ло да бу де уна пред де фи ни
сан из лаз (Chin chor 1998):

1. ен ти тет са атри бу ти ма (ша блон еле мен
та, енгл. Tem pla te Ele ment):
a) ен ти тет – ор га ни за ци ја, осо ба, пред мет
b) ло ка ци ја

2. од нос ме ђу два или ви ше атри бу та (ша
блон од но са, енгл. Tem pla te Re la tion):
a) ло ка ци ја (од)
b) за по сле ни (од)
c) про из вод (од)

3. до га ђај у ко јем ен ти те ти уче ству ју или 
до ла зе у од ре ђе не од но се (ша блон сце на ри ја, 
енгл. Sce na rio Tem pla te)

Ис тра жи ва чи ко ји ра де у обла сти екс трак
ци је ин фор ма ци ја су на MUC кон фе рен ци ја ма 
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пред ста ви ли раз ли чи те ме то де (тех ни ке), ко је 
су ка сни је и опи са не у на уч ној и струч ној ли
терaтури (Gris ham 1996). 

4. Ко нач ни ауто ма ти у екс трак ци ји  
ин фор ма ци ја

је дан при ступ екс трак ци ји ин фор ма ци ја 
за сни ва се на ме то да ма лек сич ког пре по зна
ва ња и ко нач них ауто ма та (Man ning 2008). 
си сте ми за екс трак ци ју за сно ва ни на лек сич
ком пре по зна ва њу и ети ке ти ра њу по че ли су 
да се ко ри сте 80тих го ди на. гру бо го во ре ћи, 
у фа зи ана ли зе тек ста ко ја се на зи ва лек сич ко 
пре по зна ва ње сва ки об лик ре чи из тек ста се 
срав њу је са об ли ци ма из реч ни ка, па је ре зул
тат пре по зна ва ња до де ла свих по тен ци јал них 
ле ма свим пре по зна тим ре чи ма из тек ста, као 
и до де ла свих по тен ци јал них ску по ва гра ма
тич ких ка те го ри ја. За хва љу ју ћи ефи ка сној ре
пре зен та ци ји тек ста и реч ни ка ко ју при зво ди 
и ко ри сти про грам ски си стем, ово пре по зна
ва ње се, без об зи ра на ве ли чи ну тек ста и реч
ни ка, оба вља вр ло бр зо.

Ис так ну ти при мер ова квог си сте ма је In
tex3 мак са сил бер штај на (Max Sil ber stein), а 
из ко га су се по след њих го ди на раз ви ла два 
не за ви сна си сте ма, Uni tex4 и No oJ5. сна га 
ових си сте ма ле жи у чи ње ни ци да они текст 
ана ли зи ра ју уз по моћ у њих угра ђе них мор
фо ло шких реч ни ка је зи ка на ко ме је текст на
пи сан. те о риј скоме то до ло шке осно ве за из
ра ду елек трон ских мор фо ло шких реч ни ка је 
по ста вио мо рис грос (Ma u ri ce Gross), па се 
фор мат у ко ме се ови реч ни ци ко ри сте у си
сте ми ма са лек сич ким пре по зна ва њем че сто 
на зи ва LADL фор мат пре ма на зи ву ла бо ра то
ри је CNRSа ко ју је мо рис грос осно вао и во
дио (La bo ra to i re d'Auto ma ti que Do cu men ta i re 
et Lin gu i sti que). Реч ни ци у овом фор ма ту су, 

3 http://news.net craft.com/ar chi ves/2010/01/07/ja nuary_2010 
_web_ser ver_sur vey.html
4 Unitex homepage: http://wwwigm.univmlv.fr/~unitex/
5 Nooj homepage: http://www.nooj4nlp.net

осим за фран цу ски је зик, раз ви је ни и за ен
гле ски, грч ки, пор ту гал ски, ру ски, ко реј ски, 
ита ли јан ски, шпан ски, нор ве шки, арап ски, 
не мач ки, пољ ски, бу гар ски и срп ски6. Про цес 
екс трак ци је се од ви ја у раз вој ном окру же њу, 
а у ра ду ће би ти пред ста вљен си стем Uni tex, 
ко ји омо гу ћа ва кон струк ци ју, им пле мен та ци
ју и екс пло а та ци ју си сте ма ко нач них ауто ма
та. У про це су се ко ри сте:

1. Елек трон ски реч ни ци су мор фо ло шки 
реч ни ци спе ци јал ног об ли ка ко ји са др же ис
црп не опи се мор фо син так сич ких ка рак те
ри сти ка лек си ке не ког је зи ка и снаб де ве ни 
су се ман тич ким и син так сич ким мар ке ри ма 
На рав но, ни је пред ви дје но да мор фо ло шке 
реч ни ке у овом фор ма ту ко ри сти чо век већ су 
они пре све га на ме ње ни за упо тре бу у ра чу
нар ским апли ка ци ја ма. Реч ни ке чи ни си стем 
реч ни ка DE LAS за про сте ре чи, DE LAF за ре
чи са флек си ја ма, DE LAC реч ник ком по зи та и 
DE LACF реч ник ком по зи та са флек си ја ма.

2. Ло кал не гра ма ти ке у об ли ку ко нач них 
ауто ма та. На кон лек сич ког ети ке ти ра ња над 
елек трон ским тек стом се при ме њу ју ко нач ни 
ауто ма ти. Они се по ве зу ју у по себ не си сте
ме гра ма ти ка, ко је се че сто на зи ва ју ло кал не 
гра ма ти ке, а у за ви сно сти од по чет ног зах те ва 
пре тра ге, од но сно же ље ног ци ља пре тра жи
ва ња. та ко из гра ђе ни си сте ми се ко ри сте за 
екс трак ци ју тра же них ни ски или се квен ци. 
ло кал не гра ма ти ке се пред ста вља ју као:

а) ре гу ла ран из раз – ка да се квен ци ја ко ју 
же ли мо да пре по зна мо ни је ду жа од две или 
три ре чи, нај е ко но мич ни ји и нај бр жи на чин је 
да се тра же не ре чи пре по зна ју по ста вља њем 
пра ви ла ре гу лар ним из ра зом у ко ме се мо гу 
ко ри сти ти кон крет не ре чи («ку ћа»), спе ци

6 морфолошке електронске речнике српског језика раз
вили су ц. Крстев и Д. Витас у оквиру групе за обраду 
природних језика која ради на математичком факултету 
Универзитета у Београду. У тренутку писања овог рада, 
електронски речник српског језика има 81.000 лема, 
односно 1,118.000 облика.
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фич ни лек сич ки обра сци (<ку ћа.N> пред ста
вља све флек тив не об ли ке име ни це ку ћа) или 
оп шти лек сич ки обра сци (<Н> би ло ко ја реч 
ко ја мо же пред сат вља ти име ни цу).

б) граф пред ста вља ви зу ел ни при каз ко
нач ног ауто ма та или ко нач ног тран сдук то
ра (ауто мат «са из ла зном ин фор ма ци јом»). 
гра фо ви пре ста вља ју ви зу ел но сред ство за 
по ста вља ње упи та у ко ме се та ко ђе мо гу ко
ри сти ти кон крет ни об ли ци ре чи и лек сич ки 
обра сци. граф се са сто ји од чво ро ва од ко
ји сва ки са др жи, у нај јед но став ни јем слу ча
ју, лек сич ки обра зац или ре гу ла ран из раз, а 
чво ро ви су ме ђу соб но по ве за ни лу ко ви ма. 
сва ки граф са др жи и два спе ци јал на чво ра, 
по чет ни и за вр шни. граф пре по зна је се квен
ци ју ре чи (и ин тер пунк циј ских зна ко ва и 
дру гих ка рак те ра) у тек сту уко ли ко по сто ји 
пут од по чет ног чво ра у гра фу до за вр шног 
та кав да се сви лек сич ки обра сци из чво ро
ва срав не са об ли ци ма ре чи из тек ста у ре до
сле ду од ре ђе ном пу та њом из гра фа. У сло
же ни јем слу ча ју, у чво ру гра фа мо же да бу де 
по зив дру гог гра фа што олак ша ва про из вод
њу гра фо ва јер се исти, ма њи гра фо ви, мо гу 
ви ше пу та по зи ва ти уну тар јед ног гра фа, а 
исто та ко се мо гу ко ри сти ти и за про из вод њу 
дру гих гра фо ва. 

Основ на на че ла ко је тре ба по што ва ти у из
ра ди ло кал них гра ма ти ка су:

а) мо ду лар ност (си сте ми гра ма ти ка се мо
гу раз ло жи ти на ма ње мо ду ле по по тре би и 
ком би но ва ти јед ни са дру ги ма пре ма зах те ви
ма пре тра ге)

б) еко но мич ност (од нос утро ше ног вре ме
на и ра да за фор му ла ци ју упи та и ква ли те та 
до би је них ре зул та та)

в) при ла го дљи вост (мо гућ ност адап та ци је 
по сто је ћег си сте ма за пот пу но дру га чи је по
тре бе про на ла же ња). Ово по след ње на че ло је 
у „те сној“ ве зи са на че лом мо ду лар но сти, јер 
баш мо ду ли олак ша ва ју бр зо при ла го ђа ва ње 
и из ра ду пот пу но дру га чи је кон струк ци је.

Би ло је по ку ша ја да се пре тра жи ва ње ин
фор ма ци ја оба вља на осно ву лек сич ког пре
по зна ва ње. M.Ro ux, M.El Zant и J.Royauté, 
чла но ви фран цу ске ис тра жи вач ке гру пе из 
La bo ra to i re d’in for ma ti que fon da men ta le, кон
стру и са ли су си стем ко ји екс тра ху је ве сти о 
сАРсу из ко лек ци је ме ди цин ских чла на ка 
(Ro ux 2006), а гру па из мин хе на је раз ви ла 
си стем iBe Cool ко ји екс тра ху је би бли о граф ске 
по дат ке из елек трон ских тек сто ва (Ge i er hos и 
ост. 2008). си стем ко ји пре по зна је ве сти о на
па ди ма на на ци о нал ној осно ви у но вин ским 
тек сто ви ма на срп ском је зи ку је пред ста вљен 
у ра ду (Kr stev et al. 2007).

5. За што вла сти та име на?
Вла сти та име на пред ста вља ју зна ча јан део 

лек си ке у пи са ним тек сто ви ма. Њи хов удео у 
нај ве ћој ме ри за ви си од ти па тек ста. Ве ли ке 
осци ла ци је по сто је у њи хо вом по ја вљи ва њу 
ли те рал ним тек сто ви ма пре ма но вин ским 
тек сто ви ма. На при мер, у срп ском пре во ду 
Ор ве ло ве „1984”7 од 89,874 ре чи 1.45% по
сто (1,280) чи не вла сти та име на. сли чан од
нос из ме ђу укуп ног бро ја ре чи и вла сти тих 
име на мо же се при ме ти ти у мно гим ли те рар
ним тек то ви ма. Дру га чи ја је си ту а ци ја у но
вин ским тек сто ви ма. На кон ана ли зе јед ног 
но вин ског тек ста из 2004. го ди не ко ји има 
укуп но 431,332 ре чи утвр ђе но је да вла сти
та име на чи не 6.5% од но сно има их 28,039, 
од то га лич на име на чи не 21.5% (6,021) свих 
вла сти тих име на, или 1.4% свих ре чи у тек сту. 
Број по ја вљи ва ња лич них име на у но вин ским 
тек сто ви ма је знат но ве ћи а њи хо ви об ли ци 
су ра зно вр сни ји што омо гу ћа ва нај ра зли чи
ти је ана ли зе: фре квен ци ја по ја вљи ва ња лич
них име на, фре квен ци ја по ја вљи ва ња по тек
сто ви ма у за ви сно сти од те ме, ауто ра, го ди не 
из ла же ња и вр сте ча со пи са тек сто ва, ра зно

7 Ор вел, Џорџ. 2004. 1984. пре вео Вла да сто јиљ ко вић. 
Бе о град: Li bret to
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вр сност об ли ка по ја вљи ва ња (име и пре зи
ме, са мо пре зи ме, на ди мак уз име и пре зи ме, 
итд.), упо ре ђи ва ње фре квен ци ја по ја вљи ва ња 
жен ских и му шких име на, на при мер у ли сто
ви ма од ре ђе не те ма ти ке, и мно ге дру ге. 

6. Иза зов об ра де лич них име на
екс трак ци ја лич них име на и пре зи ме на у 

срп ском је зи ку ни је лак по сао, из ви ше раз
ло га. 

1. Хо мо ни ми ја лич них име на је из у зет но 
ви со ка у срп ском је зи ку. На при мер:

а) Не ка фре квент на пре зи ме на се ко ри сте 
и као лич на име на – Ми лић (Ми лић Ву ка ши
но вић, мар ко Ми лић)

б) не ка име на упо тре бља ва ју се као пре зи
ме на – Но вак (Но вак то мић, ма ри ја Но вак)

в) По сто је име на ко ја су у упо тре би за при
пад ни ке и жен ског и му шког ро да – Ва ња или 
Са ша

г) мно га име на и пре зи ме на су хо мо ни ми 
са дру гим вла сти тим име ни ма као што су име
на пла ни на (Ве ле бит: Зо ран Ве ле бит је да нас 
сле тео у Бе о град), ре ка (Та ра: Да ли су јој име 
Та ра), ста нов ни ка не ких гра до ва, обла сти, зе
ма ља: пре зи ме Ко ла ши нац (ста нов ник гра да 
Ко ла ши на), лич но име Со фи ја (град Со фи ја), 
пре зи ме Ли ча нин (ста нов ник обла сти Ли ке), 
пре зи ме Бу га рин (ста нов ник др жа ве Бу гар
ске). мно га ма ла ме ста до би ла су име на по 
пре зи ме ну не ке по зна те по ро ди це из тог ме
ста – Бе чи ћи или Ра до ви ћи су, на при мер, ма
ла ме ста на оба ли ја дран ског мо ра, а ујед но и 
мно жи на пре зи ме на Бе чић од но сно Ра до вић.

д) По сто је име на и пре зи ме на ко ја су хо мо
ни ми са не ким за јед нич ким име ни ца ма, као 
што су раз ли чи те: биљ ке – име Ду ња (биљ
ка ду ња), жи во ти ње – пре зи ме Чав ка (пти ца 
чав ка), про фе си је – пре зи ме Краљ (функ ци ја 
краљ).

2. Дво сми сле ност об ли ка. мно га му шка 
име на има ју “од го ва ра ју ће” жен ско име, са 
ве ли ким бро јем истих флек тив них об ли ка. На 

при мер: Иван и Ива на, Зо ран и Зо ра на, јо ван 
и јо ва на и сл. 

3. мно ги об ли ци лич них име на и пре зи ме
на су исти као об ли ци дру гих ле ма, на при
мер при де ва или гла го ла (об лик ре чи „Див на” 
мо же би ти име жен ске осо бе а мо же да озна
ча ва и при дев).

7. Ауто мат за екс трак ци ју пу них име на 
љу ди

Пре пред ста вља ња кон стру и са ног си сте ма 
ауто ма та, по треб но је да ти не ко ли ко ва жних 
ин фор ма ци ја:

1) ле ма у DE LAF ереч ни ку има сле де ћу 
струк ту ру: флек тив ни об лик, ле ма, код ре чи 
са флек тив ном кла сом+син так сич ки и се ман
тич ки мар ке ри:гра ма тич ке ин фор ма ци је

При мер: сан дре,сан дра.N1637+NProp+Hum 
+First+SR:fs2v 
–	 сан дре: об лик про на ђен у тек сту, 
–	 сан дра: ле ма, 
–	 N:кла са ре чи у овом слу ча ју име ни ца 
(Noun), 
–	 NProp: мар кер са зна че њем вла сти те име
ни це (Noun Pro per), 
–	 Hum и First: се ман тич ки мар кер са озна
ком људ ског би ћа (Hu man) и лич ног име на 
(First), 
–	 SR: мар кер са озна ком срп ског је зи ка, 
–	 f:озна ка за жен ски род, 
–	 s: озна ка за јед ни ну, 
–	 2:озна ка за па деж, у овом при ме ру ге ни тив 
и 
–	 v:озна ка за ани мат ност (жи во).

елек трон ски реч ник лич них име на у срп
ском је зи ку је у истом фор ма ту ко ји се ко ри
сти за оп шту лек си ку. Овај реч ник се за сни ва 
на зва нич ном спи ску ста нов ни ка Бе о гра да из 
1991. го ди не ко ји се по сма тра као ре пре зен та
тив ни узо рак чи та ве Ре пу бли ке ср би је. У фор
ми ра њу реч ни ка узе та су у об зир са мо име на 
и пре зи ме на ко ја се ви ше пу та по ја вљу ју. та ко 
де фи ни сан реч ник укљу чу је при бли жно 3,300 
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раз ли чи тих име на и раз ли чи тих 17,000 пре зи
ме на. До да ва њем не пре по зна тих име на ко ја се 
по ја вљу ју у ана ли зи ра ним тек сто ви ма реч ник 
се стал но до пу ња ва. Осим ереч ни ка за срп
ска име на из гра дјен је и ереч ни ка за ен гле ска 
лич на име на тран скри бо ва на на срп ски је зик. 
Овај реч ник је из ра ђен на осно ву Тран скрип
ци о ног реч ни ка тврт ка Пр ћи ћа (Пр ћић 1998): 
име на из овог реч ни ка су уне та у ереч ник у 
истом об ли ку (је ди на је раз ли ка се ман тич ки 
мар кер за је зик ко ји ви ше ни је SR већ EN).

2) си стем ко је ће би ти пред ста вљен је ура
ђен у Uni texовом ви зу ел ном окру же њу ко
ри сте ћи гра фов ску ре пре зен та ци ју ко нач них 
ауто ма та, јер би упит на пра вљен си сте мом 
ре гу лар них из ра за био су ви ше ком пли ко ван, 
гло ма зан и те жак за одр жа ва ње. 

3) мо ду лар на пи ра ми дал на кон струк ци ја. 
си стем за екс трак ци ју се са сто ји од ве ли ког 
број основ них гра фо ва ко ји пре по зна ју, сва
ки по на о соб, име и пре зи ме за сва ки па де жни 
об лик и за оба гра ма тич ка ро да. Ови под гра
фо ви чи не осно ву ове пи ра ми де. Из над њих 
су гра фо ви ко ји по ве зу ју у се би нпр. све гра
фо ве за жен ска од но сно му шка име на. Из над 
њих је граф ко ји по ве зу је гра фо ве за му шка 
и жен ска име на у је дин ствен граф. По ред пи
ра ми де гра фо ва за срп ска име на по истим на
че ли ма се гра ди пи ра ми да за тран скри бо ва на 
ен гле ска име на. Об је ди ња ва њем та два ви ша 
гра фа у је дан, до би ја мо граф ко ји пре по зна
је са ве ли ким од зи вом и пре ци зно шћу лич на 
име на за да та име ном и пре зи ме ном у но вин
ским тек сто ви ма на срп ском је зи ку.

8. Из град ња ауто ма та
У ци љу ис прав ног пре по зна ва ња име на 

и пре зи ме на у тек сту нео п ход но је пре ци зно 
опи са ти њи хо ву упо тре бу и об ли ке по ја вљи
ва ња. На ши на пред ни гра фо ви за пре по зна ва
ње об у хва та ју ви ше раз ли чи тих фор ми по ја
вљи ва ња лич них име на: 

1. Два мо гу ћа ре до сле да име на и пре зи ме
на у тек сту: име+пре зи ме и пре зи ме+име. то 
се по сти же ко ри шће њем два лек сич ка обра
сца. На при мер, лек сич ки обра зац за про на
ла же ње жен ских име на упо тре бљен у гра фу 
је <N+First+SR:fs1>, где је N озна ка за име
ни цу, First за лич но име, SR за је зик, f за жен
ски род, s за јед ни ну и 1 за па де жни об лик, у 
кон крет ном при ме ру за но ми на тив. лек сич ки 
обра зац упо тре бљен за ло ци ра ње ни ске ко ја 
озна ча ва пре зи ме је <N+Last+SR:s1>, у ко јем 
су све озна ке исте као у из ра зу за пре по зна ва
ње име на осим што је озна ка +First као озна
ка за лич но име за ме ње на озна ком за пре зи ме 
+Last и род ни је на ве ден јер су сва пре зи ме на 
у реч ни ку му шког ро да. граф ко ји об у хва та 
ова кво ко ри шће ње жен ских име на је дат на 
сли ци 1. Овај кон кре тан граф је из гра ђен за 
пре по зна ва ње жен ских име на у но ми на ти ву.

Слика 1: два могућа редоследа имена и 
презимена

2. Пра ви ло сла га ња из ме ђу име на и пре зи
ме на с об зи ром на:

а) род. На од нос из ме ђу име на и пре зи
ме на у знат ној ме ри ути че њи хов ре до след и 
гра ма тич ки род. Пре зи ме на у ком би на ци ји са 
му шким лич ним име ни ма по ја вљу ју се ис
кљу чи во у об ли ку но ми на ти ва у ре до сле ду 
пре зи ме+име (Јо ва но вић мар ко, Јо ва но вић 
мар ка, Јо ва но вић мар ку...), док у ре до сле
ду име+пре зи ме пре зи ме под ле же флек си ји 
(мар ко Јо ва но вић, мар ка Јо ва но ви ћа, мар
ку Јо ва но ви ћу...). Име под ле же флек си ји и у 
јед ном и у дру гом слу ча ју. Ка да су у пи та њу 
пре зи ме на у ком би на ци ји са жен ским лич ним 
име ни ма ре до след ни је од зна ча ја: у оба слу
ча ја пре зи ме се не ме ња по па де жи ма док се 
име не ња (ми ле на Но ва ко вић, ми ле не Но ва
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ко вић, ми ле ни Но ва ко вић пре ма Но ва ко вић 
ми ле на, Но ва ко вић ми ле не, Но ва ко вић ми
ле ни...). Из у зе так су са мо не ка жен ска име на 
стра ног по ре кла ко ја се за вр ша ва ју на кон со
нант, као Инес ко ја се по пра ви лу не ме ња ју. 
Она су обе ле же на мар ке ром +Const.

б) па де жни об лик код му шких име на. Ов
де се ми сли на сла га ње па де жа у ре до сле ду 
име+пре зи ме, у ко јем и пре зи ме и име под ле
жу флек си ји, па је нео п ход но њи хо во од го ва
ра ју ће сла га ње.

в) Нео ба ве зна упо тре ба ти ту ле ис пред 
име на. јед ним под гра фом об у хва ће не су ти
ту ле ко је се нај че шће упо тре бља ва ју ис пред 
име на и пре зи ме на (др, инг, мр...). Овај граф 
ни је ре стрик ти ван и пре по зна је и ти ту ле на
пи са не по гре шно, јер ана ли зи ра ни но вин ски 
тек сто ви по ка зу ју да се мно ге ти ту ле че сто 
пи шу по гре шно, нпр. др. ми ле на Но ва ко вић.

г) Нео ба ве зна упо тре ба дру гог пре зи ме
на. По ја ва до да ва ња дру гог пре зи ме на по сле 
скла па ња бра ка ни је не у о би ча је на по ја ва у 
ср би ји. Ова по ја ва се знат но че шће сре ће код 
же на па је укљу че на са мо у гра фо ве ко ји пре
по зна ју пу на име на же на. Овом оп ци јом пред
ви ђе на су два об ли ка до да ва ња пре зи ме на, са 
и без цр ти це из ме ђу два пре зи ме на. 

д) Нео ба ве зна упо тре ба на дим ка из ме ђу 
име на и пре зи ме на или по сле пре зи ме на. лек
сич ки обра зац ко ји пре по зна је на ди мак жен
ске осо бе је <N+Nick+SR:fs1>, док обра зац 
<N+Nick+SR:ms1>, пре по зна је на ди мак му
шке осо бе. Озна ком +Nick је обе ле жен на ди
мак у реч ни ку срп ског је зи ка у елек трон ском 
об ли ку.

ђ) Нео ба ве зна упо тре ба оче вог име на из
ме ђу име на и пре зи ме на. слу чај је пред ви ђен 
у гра фо ви ма за про на ла же ње лич них име на 
оба ро да, а лек сич ки обра зац ко ји пре по зна је 
оче во име је: <N+First+SR:ms2>. При ме ти мо 
да је у пи та њу ге ни тив (2) јер се име оца упо
тре бља ва у том па де жном об ли ку без об зи ра 
у ком је па де жу це ло име (сан дра Ми о дра га 
гу цул, сан дре Ми о дра га гу цул...). 

е) Нео ба ве зна упо тре ба ини ци ја ла оче вог 
име на из ме ђу име на и пре зи ме на. И овај слу
чај је пред ви ђен у гра фо ви ма за про на ла же
ње и му шких и жен ских лич них име на, а лек
сич ким обра сцем пред ви ђе на су два слу ча ја: 
ини ци јал на кон ко јег сле ди тач ка (сан дра М. 
гу цул) и без тач ке (сан дра М гу цул).

све на ве де но је укљу че но у основ ни граф, 
а као што је по ме ну то, за сва ки па де жни об лик 
је на пра вљен по је дан граф, за оба гра ма тич ка 
ро да и за два је зи ка. Под граф при ка зан на сли
ци 2 пред ста вља син те зу све га на ве де ног (за 
слу чај пу ног жен ског име на у но ми на ти ву).

Слика 2: подграф IP_F_sr_1 који препознаје 
српска женска имена у номинативу једнине

Ка да се граф са сли ке 2 при ме ни на кор пус 
еко но мист8 про на ла зи се 110 пу них жен ских 
име на у но ми на ти ву од ко јих су не ка:
že biti ažurnija’. Ana Trbović je napomenula da se 
otnu sredinu Srbije Anđelka Mihajlov uručila je 9. jula 
i telekomunikacija Marija RašetaVukosavljević Prema
onačelnica Beograda Radmila Hrustanović “S druge stran
vredu u Vladi Srbij Zora Simović kazala je da će Sav 
nomist (v. str. 18) Vida Petrović Škero , sudija Vrhovnog
ik u tom parlamentu Verica Marković , ujedno potpredsed
ciju izvoza (SIEPA) Jasna Matić pozvala je 13. maja 
enoloma “Jelen Do” Milka Marinković izjavila je da je p
bu protiv korupcije Verica Barać izjavila je da je S

Пи ра ми дал но, за сва ки па де жни об лик на
пра вљен је по је дан под граф ко ји се раз ли ку
је од овог пред ста вље ног са мо по озна ци за 
па деж. На при мер, уме сто лек сич ког обра сца 

8 Часопис „економист“ – текстови сакупљени са online 
верзије часописа (http://www.ekonomist.co.yu/) у периоду 
2004./05, величина корпуса је 413.000 речи.
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<N+First+SR:fs1> ко ји је упо тре бљен у гра фу 
ко ји про на ла зи пу на жен ска име на у но ми на
ти ву, у гра фу ко ји про на ла зи срп ска жен ска 
име на у ге ни ти ву озна ка за но ми на тив 1 би ће 
за ме ње на озна ком за ге ни тив 2 па ће по ме ну
ти обра зац из гле да ти <N+First+SR:fs2>. сли
чан је по сту пак и за оста ле обра сце ко ји се 
ко ри сте у гра фу, као и за оста ле па де же (да тив 
3, аку за тив 4, итд.)

На „ви шем ни воу” у из гра ђе ној пи ра ми ди 
је граф ко ји „оку пља” сва пу на срп ска жен ска 
име на у свим па де жи ма, од но сно све под гра
фо ве за све па де жне об ли ке:
IP_F_sr_1+ IP_F_sr_2+ ... + IP_F_sr_7 = Im_Prez_ 
F_sr

Исти по сту пак је па ра лел но ура ђен и за 
му шка име на. граф ко ји об је ди њу је гра фо ве 
ко ји про на ла зе пу на срп ска му шка и жен ска 
име на у свим па де жним об ли ци ма је граф 
IM_Prez_FM_sr пред ста вљен на сли ци 3.

Слика 3: граф Im_Prez_FM_sr који проналази сва 
имена оба рода на српском језику

Резултат претраге над истим корпусом је 
1368 пронађених секвенција које одговарају 
упиту. Нека од пронађених пуних имена 
су наведена испод. Приметимо да нека од 
пронађених имена нису у номинативу.
stituta iz Zagreba, dr Dragomir Vojnić , govori kako Slove 
o je njihov advokat Dragan M. Repić .On je rekao da su 
svog predlagača. Milan Milo Radulović , kandidat Stranke 
Oljoprivrede Srbije Ivani DulićMarković poslat je dopis
a kakvim, po rečima prof. dr Radomira Simića sa Rudar 
 skogeološ
nansija i ekonomije Božidarom Đelićem , koga će naslediti 
zacija se nastavlja Aleksandar Vlahović , ministar za privr
vine. Po mišljenju Vesne Rakić Vodinelić njeno uvođenje
o je novog vlasnika Aleksu Zekanovića iz Valjeva, koji je 
Istorija finansija Vasilije J. Milić , “Novac, kredit

Исти по сту пак из град ње гра фо ва од основ
них ка ви шим ура ђен је и са ен гле ским име ни
ма. Ко нач но, спа ја њем гра фо ва ко ји про на ла зе 
срп ска и ен гле ска име на у је дан граф (Im_
Prez_FM_all = Im_Prez_FM_sr + Im_Prez_
FM_en)  до би ја мо глав ни граф ко ји про на ла зи 
пу на име на у тек сто ви ма у елек трон ском об
ли ку на срп ском је зи ку. Ре зул тат пре тра ге над 
истим кор пу сом овим истим гра фом је 1396 
про на ђе них лич них име на:
Buš zaista pobedio Ala Gora na izborima. Kako p
 objavljivanje pisma Slobodana T. Jovanovića iz Beograda u 
. Beranac Mihailo Milo Marković nastavnik, kao preds
, istakla je Pave ŽupanRusković , Hrvatska jedina
profesor ekonomije dr Antun Škundalić kaže: “Hrvatska ni
generalnog direktora Dragana Miladinovića da zabrani ulazak u
rs oko poželjnog. Alenu Grinspenu , predsedniku centr
inansijski direktor Džon Konors kaže da u kompaniji 
američki predsednik Džordž Buš . Stranke moraju da 
ritanskog premijera Tonija Blera zbog njegove ratne

Под гра фо ви и гра фо ви мо гу се ком би но
ва ти на раз ли чи те на чи не у за ви сно сти од 
по тре бе ис тра жи ва ња или зах те ва ко ри сни
ка. На при мер, мо гу ће је про на ћи пу на жен
ска име на (срп ска или ен гле ска тран скри
бо ва на на срп ски је зик) у свим флек тив ним 
об ли ци ма у тек сту на срп ском је зи ку, јед но
став ним ком би но ва њем гра фа ко ји про на ла
зи сва срп ска жен ска име на у свим об ли ци ма 
(Im_Prez_F_sr) и гра фа ко ји про на ла зи сва 
жен ска име на тран скри бо ва на на срп ски је
зик у свим об ли ци ма (Im_Prez_F_en) у но
вом гра фу.

Im_Prez_F_all = Im_Prez_F_sr + Im_Prez_F_en

Кон стру и са ни гра фо ви и под гра фо ви мо
гу се ко ри сти ти и за пре ци зну екс трак ци ју не 
са мо пу них име на осо ба већ и функ ци ја ко
је те осо бе оба вља ју или њи хо вих за ни ма ња. 
Кон стру и са ли смо скуп гра фо ва ко ји пре ци
зно мо де ли ра ју не по сред но окру же ње пре по
зна тих име на. За хва љу ју ћи тим гра фо ви ма и 
мо ду лар но сти чи та вог си сте ма мо гу ће је до 
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од ре ђе не гра ни це ре ши ти и „Ахи ло ву пе ту“ 
си сте ма. На и ме, лич на име на ко јих не ма у реч
ни ку не ће би ти про на ђе на. ме ђу тим, мо же мо 
да про на ђе мо ова не по зна та име на гле да ју ћи 
у не по сред но окру же ње пре по зна те функ ци је 
или про фе си је. Ко нач но, наш си стем за про
на ла же ње пу них име на по ка зу је ви со ку пре
ци зност (нај ве ћи део про на ђе них се квен ци 
је оно што се и тра жи ло) и ви сок од зив (нај
ве ћи део тра же них се квен ци је и про на ђен). 
Пре ци зна ана ли за ових па ра ме та ра из ла зи из 
окви ра овог ра да.

9. За кљу чак
Раз вој ра чу нар ске лин гви сти ке про те кле 

де це ни је у ве ли кој ме ри је до при нео про у ча
ва њу је зич ких фе но ме на и је зи ка уоп ште. та 
ис тра жи ва ња ин спи ри са на су де лом и ра чу
нар ством, ко је је омо гу ћи ло ко ри шће ње ауто
мат ских ме то да у об ра ди при род них је зи ка 
(Na tu ral Lan gu a ge Pro ces sing – NLP). Ауто
ма ти зо ва ни си сте ми за про на ла же ње и ин
те ли гент но ко ри шће ње ин фор ма ци ја на ла зе 
ши ро ку упо тре бу у раз ли чи тим на уч ним обла
сти ма у ци љу мак си мал ног сма ње ња пре оп те

ре ће но сти ин фор ма ци ја ма. јед но од из у зет но 
ва жних про бле ма у екс трак ци ји ин фор ма ци
ја је и пре по зна ва ње име но ва них ен ти те та. 
Ши ре њем обла сти у ко јој екс трак ци ја ин фор
ма ци ја има при ме ну ра сте по тре ба за пре ци
зни јим пре по зна ва њем име но ва них ен ти те та. 
Про блем пре по зна ва ња име но ва них ен ти те та 
фо ку си ра се на три ве ли ке обла сти: пре по зна
ва ње вла сти тих име на (лич них име на, име на 
ор га ни за ци ја и ло ка ци ја), вре мен ских из ра за 
(да тум и вре ме) и из ра за за ко ли чи ну (про це
на та, нов ча них вред но сти). Вла сти та име на 
као под кла са име но ва них ен ти те та пред ста
вља ју зна ча јан део мно гих тек сто ва. го то во 
да не по сто ји текст на не ком при род ном је
зи ку ко ји их не са др жи, а њи хов број се ме
ња из да на у дан, на ста ју но ва, а не ка ста ра 
гу бе на зна ча ју и из ла зе из упо тре бе. Про блем 
њи хо вог пре по зна ва ња је при лич но сло жен и 
ди зај не ри апли ка ци ја за сно ва них на об ра ди 
при род них је зи ка их ре ша ва ју на нај ра зли чи
ти је на чи не. Пред ста вљен мо дел за пре ци зно 
пре по зна ва ње лич них име на ће мо при ме ни ти 
и на пре по зна ва ње оста лих име но ва них ен ти
те та, као што су име на ули ца и ор га ни за ци ја.
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