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KAJ JE LEMATIZATOR

program oz. algoritem, ki izvaja lematizacijo
LEMATIZACIJA

- postopek, s katerim besedam določamo leme
LEMA BESEDE

- različica besede, ki jo najdemo 
v slovarju

- osnovna morfološka različica

POMEN LEMATIZACIJE

- pomemben korak pri predobdelavi besedil za vse 
metode odkrivanja znanj v besedilih

beseda lema
pišem pisati
piše pisati
pisali pisati
pisali pisalo
pisalom pisalo



KAJ POMENI RDR

- Ripple Down Rules
- metodologija inkrementalnega pridobivanja znanja
- način predstavitve in uporabe znanja

PRAVILO RDR
- pogoj (če je končnica besede “a”)
- sklep (potem zamenjaj “a” z “e”)

STRUKTURA RDR
- drevo
- vozlišča so pravila RDR
- nasledniki pravila se interpretirajo kot izjeme



PRIMER RDR DREVESA ZA LEMATIZACIJO

p1 ( če je končnica “”, potem “”->“” ) razen
p1.1 ( če je končnica “i”, potem “i”->“o“ ) razen

p1.1.1 ( če je končnica “li”, potem “li”->“ti“ )
p1.1.2 ( če je končnica “ni”, potem “ni”->“ti“ )
p1.1.3 ( če je končnica “ti”, potem “”->““ )
p1.1.4 ( če je končnica “ši”, potem “ši”->“sati“ )

p1.2 ( če je končnica “l”, potem “l”->“ti“ )
p1.3 ( če je končnica “mo”, potem “”->““ ) razen

p1.3.1 ( če je končnica “šemo”, potem “šemo”->“sati“ )
p1.3.2 ( če je končnica “šimo”, potem “šimo”->“sati“ )



CILJI

besedila, ki jih
želimo lematizirati

lematizirana
besedila

RDR
LEMATIZATOR

GRADNJA

LEMATIZATORJEV

datoteka
RDR pravil



RAZŠIRJENI CILJI - SHEMA REALIZACIJE

besedila, ki jih
želimo lematizirati

lematizirana
besedila

RDR
LEMATIZATOR

GRADNJA

LEMATIZATORJEV

datoteka
RDR pravil

UČENJE

RDR PRAVIL

leksikon 
lematiziranih besed



REALIZIRANE ZAHTEVE

RDR LEMATIZATOR

- učinkovitost, linearna časovna zahtevnost
- poraba pomnilnika (čim manj ter lokalno)

GRADNJA LEMATIZATORJEV

- zasnova po shemi prevajalnika
- pomemben korak optimizacije drevesa
- identična semantika RDR drevesa in lematizatorja

UČENJE RDR PRAVIL

- upoštevanje novih, prej neuporabljenih informacij
- boljša točnost kot pri obstoječem učnem algoritmu
- učinkovitost učenja, linearna časovna zahtevnost



REZULTATI DIPLOMSKEGA DELA

MNOŽICA ORODJI S PODROČJA LEMATIZACIJE V C++
- učenje, gradnja: (LemLearn, LemBuild)
- uporaba: (Lemmatize)
- evaluacija: (LemXval, LemTest, LemSplit, LemStat) 

KNJIŽNJICA LEMMAGEN
- vsa funkcionalnost za integracijo v obširnejše sisteme

IZDELAVA LEMATIZATORJEV ZA 12 EVROPSKIH JEZIKOV

- primerjava točnosti, hitrosti in zanesljivosti učenja
- ocena ustreznosti pristopa RDR za posamezne jezike
- izdelani lematizatorji pripravljeni za uporabo

APLIKACIJA NA NOVICAH O SLOVENIJI

- lematizacija kot predobdelava
- gradnja ontologij z orodjem OntoGen



ZAKLJUČEK

V diplomskem delu smo zasnovali, implementirali in 
testirali sistem za gradnjo, uporabo ter evaluacijo 
lematizatorjev tipa RDR.

NADALJNJE DELO:
- izboljšana točnost lematizacije z uporabo dodatnih 

informacij (npr. kontekst besede)
- izboljšana točnost z uporabo novih, večjih leksikonov
- integracija v obstoječe sisteme za odkrivanje znanj iz besedil



DISKUSIJA

?
DOSTOPNOST REZULTATOV

http://kt.ijs.si/software/LemmaGen

KONTAKT (KRITIKE, PREDLOGI, POMOČ PRI UPORABI)

Matjaž Juršič, matjaz@gmail.com



PRIMERJAVA TOČNOSTI UČENJA PRAVIL

% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

slovenski (-24%)

angleški (-13%)

bolgarski (-6%)

češki (-12%)

estonski (-2%)

francoski (-14%)

italijanski (-1%)

madžarski (2%)

nemški (-41%)

romunski (-5%)

srbski (-11%)

španski (-20%)

število napak lematizacije glede na jezik (testna množica)

prekrivni RDR originalni RDR



PRIMERJAVA TOČNOSTI UČENJA PRAVIL

% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

slovenski (-49%)

angleški (-48%)

bolgarski (-28%)

češki (-38%)

estonski (-20%)

francoski (-63%)

italijanski (-29%)

madžarski (-17%)

nemški (-68%)

romunski (-35%)

srbski (-62%)

španski (-42%)

število napak lematizacije glede na jezik (učna množica)

prekrivni RDR originalni RDR



KLJUČNA VIRA

IDEJA UPORABE RDR NA PODROČJU LEMATIZACIJE

- Plisson, J., Lavrač, N. in Mladenić, D. A rule based
approach to word lemmatization. v Proceedings of the 7th 
International Multi-Conference Information Society IS-2004. 
zv. C, str. 83-86, 2004.

LEKSIKONI MULTEXT-EAST IN MULTEXT ZA UČENJE PRAVIL

- Erjavec, T. MULTEXT-East Version 3: Multilingual
Morphosyntactic Specifications, Lexicons and Corpora. v 
Proceedings of the 4th International Conference on 
Language Resources and Evaluation LREC-2004. str. 1535-
1538, 2004.



PRIMER NEOPTIMIZIRANEGA RDR DREVESA

p1 ( če je končnica “”, potem “”->“” ) razen
p1.1 ( če je končnica “šemo”, potem “šemo”->“sati“ )
p1.2 ( če je končnica “ši”, potem “ši”->“sati“ )
p1.3 ( če je končnica “šimo”, potem “šimo”->“sati“ )
p1.4 ( če je končnica “l”, potem “l”->“ti“ )
p1.5 ( če je končnica “i”, potem “i”->“o“ ) razen

p1.5.1 ( če je končnica “ni”, potem “ni”->“ti“ )
p1.5.2 ( če je končnica “ti”, potem “”->““ )



makedonski,
maedonski-tiskoven-agencija

makedonski-tiskoven

root

drnovŠek,
republika-janez-drnovŠek,

janz-drnovŠek

priČja-gripa
priČja
gripa

dpa,
nemŠka,
nemŠka-
tiskoven

mejen,
mejen-prehod,

prehod

hrvaŠka,
tiskoven-agencija-hina

hrvaŠka-tiskoven-agencija

evropski,
unija,

eo

avstrijski,
avstrijski-tiskoven-agencija

avstrijski tiskoven

predsednik,
drnovsek,

janz

tolar,
cena,
goriva

korupcija,
prekupČevanje,

komisija

elektrarna,
krŠka,

nuklearen

avstrijski,
koroŠki,

avstrijski-koroŠki

zakon,
istospolen,
registracija

hina,
tito,

napis
zunanji,
minister,

Rupel

beograjski-tiskoven-agencija,
beograjski-tiskoven

tiskoven-agencija-beta

tiskoven-agencija-sČg,
agencija-sČg-tanjug

sČg-tanjug

Premier
Janez
Jansa

zakon,
ekoloska,

epikontinentale
n

hina,
banka,

ljubljanski

predsednik,
obisk,
hrvaŠka

odstotek,
povzeti,

st

mercator,
nov,

petek

avstrijski,
torek,

dvojeziČn

slovenski,
reprezentanca,

poroČal-slovenski

priČja
priČja-gripa

gripa



.


