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Сажетак: У раду се приказу]у могуБности формалног представлааа творбених 
процеса посредством коначних аутомата и трансдуктора, а на основу информацща 
преузетих из електронског морфолошког речника. Како ови формализми прецизно 
формулишу услове под куима се ]авла]у алтернацще на сжуевима морфема, могуче 
]е саставити моделе куи  опису]у како генерисаае облика изведених творбом, тако и 
аихово препознаваае у случа]у када изведеница нще у речнику. Указано ]е, тако^е, 
како се оваквим формалним описом могу дати прецизне класификацще творбених 
процеса.

Клучне речи: аутоматска анализа текста, електронски морфолошки речник, 
коначни аутомат, непозната реч.

1. Увод
Писани документ у електронском облику, као носилац информацща, нще 

намерен само комуникацщи ме^у судима (било да ]е визуелизован у штампаном 
облику или на заслону рачунара). Он представка важан ресурс како у ]езичким 
истраживааима, тако и у различитим индустрщским применама као што су 
екстракцща информацща, аутоматско проналажеае информацща, резимираае 
или прево^еае с ]едног ]езика на други. Свака од оваквих примена подразумева 
да Ье изворни документ бити трансформисан из простог низааа карактера (а то 
су, поред осталог, слова) у об]екат ксуи ]е организован неким природним ]езиком 
у одре^еном степену.

Као ]едну илустрацщу овакве трансформацще, размотриБемо проблем пре- 
познава^а именованих ентитета -  податка неопходног у аутоматско] екстракци|и 
информацща. Он се састо]и у издва]аау оних речи или група речи из текста ко]е 
представ.ъа]у властита имена, временске изразе или описе различитих мера, као 
и додели описа значеаа тако издво]ене групе речи. На пример, низ карактера 1000
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килограма треба описати као меру масе уз могуйност да се OBaj низ карактера 
трансформише у ниске jedHa тона или 1000 kg. Jaсно ]е да особи юуа чита ]едан 
документ, идентификацща или трансформацща именованог ентитета обично не 
представка проблем, али то нще случа] када ]е рачунар у питаау. Процес ю |и  ]е 
потребно прецизно описати да би рачунар био у стаау да изврши такву транс- 
формацщу подразумева различите нивое ]езичке анализе.

У овом раду Йе бити размотрени неки аспекти таквог описивааа ]езичких 
феномена на творбеном нивоу.

2. О морфолошком електронском речнику
Електронски речник ]е комплексна струкура података намеаена исклучиво 

аутоматсюу обради текста. Формат оваквог речника, познат као ЛАДЛ-формат, 
развщен ]е првобитно за француски ]език (Gross, Penn, 1989), а каснще и за 
велики бро] европских ]езика. Ова структура података се саскуи из две основне 
компоненте, из речника простих речи, а то су низови алфабетских симбола измену 
два сепаратора, и речника композита, низова простих речи раздв]ених интерпун- 
кци|ским знацима. Сваки ред речника простих речи ]е облика

wt, w|.K+SynSem:(mgc)*.................... (*)

где ]е wt облик речи из текста, wl -  лема (или одредница), K -  ознака врсте речи, 
SynSem -  скуп синтаксичких и семантичких обележ]а доделених леми, а (потен- 
цщално празан) низ mgc -  низ морфосинтаксичких категори|а юуе опису]у везу 
измену wt i Wj. На пример, у електронском речнику српског ]едан такав ред ]е

воjнщи,воjmкN+Hvm:mp\v^,mp5v.................... (**)

где ]е wt = воjници, wl = воjник, K = N ознака за именицу, SynSem = Hum (ознака 
за особу), a mgc = mp1v;mp5v (ознака за номинатив и вокатив плурала именице 
мушког рода обележене као живо).

Речник композита дефинише флективна сво_|ства низова простих речи. На 
пример, ]едан ред у речнику композита ]е

Нобелову награду, Нобелова нaгрaдa.N+Comp:fs4q

а интерпретира се на сличан начин као и ред из речника простих речи. Атрибут 
Comp указу]е да се ради о композиту. Приметимо овде да присво_|ни придев 
Нобелов мора да се слаже у роду, бро]у и падежу са именицом награда, па отуда 
уместо 5 могуйих граматичких значеаа овог придева, у речнику композита ]е 
наведено само оно ко]е задоволава гораи услов (Krstev, 2006). Подруч]е синтак- 
сичко-семантичких сво_|става омогуйава да се за композите дефинишу додатни 
атрибути ко_|и указу]у на аихову некомпозицоналност. Тако, нпр, за лему црна 
овца поле SynSem садржи атрибут Hum юуи означава особу, а юуи се не може 
одредити аутоматски на основу сво_|става комонената црн.А+Col (бо]а) и овца. 
N+Zool (зоологща). Актуелна верзща електронског речника простих речи за ср- 
пски садржи око 128.500 лема са скоро 4.500.000 флективних облика. Око 35.000 
лема чини подречник властитих имена. Речник композита ]е мааи и у фази ]е 
изградае (10.000 лема). Генерисаае речника, као и сама обрада текста се темеле 
на теорщи коначних аутомата и трансдуктора (Vitas, 2007).
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Погледа]мо пример трансдуктора Koja омогуйава генерисаае речника 
простих речи на примеру датом под (**). Изво^еае флективних облика леме 
вв)ник ]е описано аутоматом ко]и ]е назван N10 и приказан на слици 1. Поступак 
генерисааа облика вв)ници се састсуи из следейих корака ко]и се примеау]у на 
облик леме вв)ник:

(1) оператор L брише слово к из леме во]ник -  остатак ]е низ воуни
(2) на остатак се допису^е низ слова ци -  добща се облик воуници
(3) емиту^у се вредности mgc
(4) формира се ред речника описан изразом (**) при чему ]е информацща о врсти 

речи задата именом трансдуктора (N10).

Овакви флективни трансдуктори се користе за генерисаае флективне пара
дигме вейег бро]а лема, конкретно трансдуктор N10 се користи за 885 лема. Сличан 
поступак се примеау]е и у генерисаау осталих облика флективне парадигме, као 
и за сваку флективну лему речника простих речи одговара]уйим трандуктором. 
Опис флективне морфологще српског, изражен на ова] начин, садржи око 1.500 
трансдуктора за различите врсте промеливих речи. Флективна сво]ства описана 
на овакав начин уводе ме^у променливе речи релацщу флективне jеднакости у 
смислу да се за две речи чща ]е промена описана истим трансдуктором може рейи 
да припада]у исто] флективно] класи, односно да ]е процес изво^еаа аихових 
флективних облика ]еднак.

Обрада текста у ко]о] се користи оваква структура података омогуйава да се 
свако] речи из текста wt доделе могуйе интерпретацще облика wrK+SynSem:mgc. 
На та] начин се аморфном полазном низу карактера ]едног документа доделу]е 
полазна ]езичка интерпретаци]а (Krstev, 2008). Током овако конципиране обраде 
текста, известан бро] речи из текста wt се не налази ни у ]едном речнику: оне чине 
скуп непознатихречи (Витас, 2007). Ме^у овако дефинисаним непознатим речима 
]едну знача]ну групу чине оне речи юуе су изведене различитим деривационим 
процесима из речи муе су присутне у електронском речнику. На пример, у речнику 
]е присутна именичка лема, али не и облици аеног релационог или присво]ног 
придева, аени деминутиви или аугментативи. Питаае ко]е се природно поставла 
]е да ли ]е могуйе проширити речнички опис наведен под (*) на такав начин да 
непозната реч буде сведена на лему из ко]е ]е изведена и да p j  буду приписани 
атрибути муи указу]у на аен  однос према леми. Решаваае овог проблема има 
двоструку улогу: с ]едне стране, на ова] начин се смащ ]е бро] непознатих речи 
приликом обраде текста, а са друге стране, проширу]е се по]ам леме тако да 
обухвати део аене деривационе парадигме. На^едноставнщи случа] овог другог 
аспекта представларегуларна деривац^а (Vitas, Krstev, 2005).

Размотримо дале могуйности да се (а) непозната реч из текста сведе на лему 
из ко]е ]е изведена уклучу]уйи и опис аиховог односа и (б) речник прошири на 
такав начин да код К ко]и ]е означавао врсту речи у (*) обухвати и (делимично) 
деривациони потенци]ал леме. Полазна иде]а за овакво решеае ]е дата у (Gross, 
1989), а аена разрада за српски ]е дата у (Vitas, 2004). Прво од ових питала се 
своди на пригодан формални апарат ко]и се заснива на интерполираау садржа]а
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електронског речника у струкуру непознате речи и размотрийемо га у тачки 3. 
Друго питаае ]е деликатнее и захтева одре^ену прелиминарну анализу како би 
се изградио модел електронског речника юуи садржи, поред флективних, и дери- 
вационе информацще. Елементе ове анализе приказайемо у тачки 4.

3. Препознаваше творбених образаца
На]чешйи извор непознатих речи у великом корпусу представжа]у властита 

имена или речи изведене из аи х  различитим творбеним средствима. У корпусу 
новинских текстова, овакве речи могу чинити и више од 10% укупног текста. 
С друге стране, у по]единим задацима ко]и се поставжа]у у обради текста од 
посебног ]е знача]а препознати именоване ентитете и доделити им одре^ени 
граматички статус. Jедна такву могуйност препознавааа творбених образаца ]е 
присутна у систему ГMS/CQP1 ксуи омогуйава управжаае корпусом савременог 
српског ]езика1 2. На пример, образац (или регуларни израз)

(апй|пео|рге|коп№а|рго|ро8^)[а-/]*кхеу[а-/]*

омогуйава да се екстраху]у конкорданце у корима Йе се найи све речи кеде почиау 
префиксима (односно префиксоидима) анти-, нео-, контра-, про-, за корима следи 
низ слова -икев-. Ова] образац Йе издво]ити из корпуса

антимилошевикевски, антимилошевикки, антимилошевикевац, антимилоше- 
викевизам, антимилошевикизам, антимилошевикевство, антиобреновикевски, 
антипавеликевски, неомилошевикевац, постмилошевикки, предмилошевикевски, 
прокара^ор^евски, промилошевикевски, промилошевикев,...

Наведени образац издва]а изведенице од презимена на -овик. За властито име 
ко]е се не завршава на -овик потребно ]е формирати друкчщи регуларни израз, тр 
навести конкретно име. На пример, образац

(anti|neo|pre|kontra|pro|post)*tito[a-z]*

издво]ийе све ниске куи  почиау евентуално горе наведеним префиксима, за 
корима следи непосредно ниска тито, а затим било юуи низ слова. Ова] образац 
Йе издво]ити из корпуса ниске

антититоист(а), антититоизам, антититоистички, неотитоист

али и ниске

титовски, посттитовски, титоистички, титоизам, неотитоизам, титовка, 
титовати...

Друга властита имена да]у следейе изведенице

аристотеловски, брехтовски, шекспировски, робинсоновски, сизифовски, наполеон- 
ски и наполеоновски, коперниковски и коперникански, арсенлупеновски, цардушанов- 
ски, кара^ор^евац, кара^ор^евикевац, мобутовац, робесп/еровац, информбировац, 
нобеловац, платонист(а), кастриста и антикастриста, реганизам, хитлеризам,

1 http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/CorpusWorkbench/

2 http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/login.php

http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/CorpusWorkbench/
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/login.php
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ст алинизм, епикуреизам, кемализам, волтерщ'анство, донжуанство, НушиЬщ'ада, 
гавриловикка, недикевштина...

Jасно ]е да ]е деталан попис оваквих изведеница тешко обрадити у речнику. 
Оне насщ у оказионално, користейи се одре^еним творбеним обрасцима. Пре- 
познаваае оваквих изведеница ]е омогуйено применом морфолошких граматика 
у оквиру система ипЫех3 под муим су развщени електронски речници српског. 
Пример ]едне такве граматике ]е дат на слици 2. Ова] граф користи е-речнике 
српског ]езика па стога препозна]е изведенице засоноване на личним именима ма 
ког облика. Значеае овог графа ]е следейе: ознака измену заграда [ и ] ]е <ЮГС> 
ксуа издва]а све речи из текста муе нису представлене у електронском речнику. 
На такве речи се примелу]е образац описан измену угластих заграда < и >, а ко]и 
захтева да реч кеда нще у речнику почиае неким префиксом коди ]есте у речни
ку, да за аим  следи властито име, презиме или име познате личности (атрибут 
+Се1) и да се завршава неким од наведених суфикса. Затамаена пола за суфиксе 
подразумева]у опис флективних облика везаних за та] суфикс према релацщи 
флективне ]еднакости.

Ако се ова] граф примени ]едино на непознате речи из ]едног поткорпуса 
савременог српског ]езика, пронайи йе се и следейе ниске:

антимилошевикевац, маоизам, неоосманизам, ничеизам, пегошевски, рентген- 
ски...

али и ниске антиде]тоновски, мелбурнски, постпанковски коде одговара]у наве- 
деном обрасцу, ]ер су де]тон, мелбурн, панк презимена у речнику.

Морфолошке граматике допушта]у да се из обра^еног текста филтрира]у 
непознате речи са одре^еном структуром под претпоставком да ]е реч из ко]е су 
изведене вей у речнику. Поставла се тада питаае да ли ]е улогу морфолошких 
граматика могуйе потиснути у електронски речник коде разматрамо у следейо] 
тачки.

4. Д али  разво,| електронског речника
Размотримо да ли ]е могуйе проширити опис леме у електронском речнику 

тако да обухвати и део лене деривационе парадигме. Ово разматраае се може 
формулисати и као питаае да ли ]е могуйе по]ам флективне ]еднакости уопшти- 
ти у по]ам творбене ]еднакости. Према разматраау из тачке 2, овакво питаае се 
своди на одре^ено проширеае флективног аутомата са слике 1.

Размотримо прво ]едан пример. Према РМСМХ, поред леме во]ник наве- 
дене су и леме во]ников, во]никовапе, ворниковати, во]ничак, ворничина, ворни- 
чик, во]нички (као придев и прилог). Низови слова коди их предствла]у могу се 
приказати графички коначним аутоматом на слици 3. Чищ уйи слова слева на 
десно, проналазимо све горе наведене леме, а испод последаег слова и ознаку 
врсте речи и, евентуално, информацщу о односу према основжд леми (нпр. Б е т  
за деминутив). Приметимо да ме^у наведеним лемама недосщу нпр. облици за 
присво]ни придев деминутива и аугментатива. Ако се граф са слике 3 прошири и

3 http://www-igm.univ-mlv.fr/~umtex/

http://www-igm.univ-mlv.fr/~umtex/
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овим облицима и изврши факторизацща, а то je „извлачеае“ за]едничких слова, 
добща се граф на слици 4. Излазне информацще о врсти речи омогуЙава]у тада, 
као и у случа]у флективних аутомата, да се опише флективно понашааа леме. 
Ако дале уведемо по]ам подграфа, муи Йе окупити резултат творбених процеса 
у засебне графове, онда се речи изведене из именице eojHUK, могу приказати гра
фом на слици 5. У затамаеним куЙицама су подграфови муи опису]у по]едине 
делове графа са слике 3. На пример, уоквирени део са слике 3. одговара, подграфу 
Demi, муи опису]е деминутив изгра^ен наставком -ик, аегов присво]ни придев 
и алтернацще до ко]их долази при спо]у са лемом во^ик.

Приметимо дале да Йе ова] образац потенци)ално следити и све остале 
именице из класе N10 као што су песник, usdajHUK, ратник, сведок, итд. Другим 
речима, ма ко]а именица из ове класе може да замени низ слова eojHUK у графу са 
слике 5. како би се добили аени потенцщални деривати. На ова] начин се уводи 
]една врста релацще творбене ]еднакости, аналогно горе дефинисано] релацщи 
флективне ]еднакости.

Ако, с друге стране, погледамо обраду ових лема у (РМСМХ), може се 
уочити да су у речнику забележене само неке од могуЙих изведених лема, док 
су потвр^ене друге изведенице (нпр. резултат моцще рода). Одавде следе две 
могуЙности у приписиваау подграфова ]едно] леми.

Прва могуЙност би се састо]ала у прошириваау графа са слике 4. другим 
потенцщалним суфиксима. На пример, у граф се могу додати суфикси -ита и - 
ица, што би генерисало облике *eojHumn>a и *вojница (у аналогии са песникита 
и ратница, а муе РМСМХ не бележи). Ово решеае генерише све потенцщалне 
леме без обзира да ли Йе се икада реализовати.4 Примена овако проширеног 
електронског речника у обради докумената смаау]е бро] непознатих речи, али 
умаау]е и прецизност5 индексирааа текста.

Jeдно друкчще решеае би се могло добити ако би се код К за врсту речи у 
формули (*) дефинисао на нов начин. С ]едне стране, оператори ко]и се користе за 
опис де]ства алтернацща (нпр, оператор L на слици 1) су доволни за описиваае 
алтернацща ко]е насщ у при спо]у основе са префиксом или суфиксом. С друге 
стране, изведенице се могу представити проширивааем кода класе тако што Йе 
ова] код предствлати регуларни израз ко]и одговара боксу на графу приказаном 
сликом 5. За реализацщу оваквог приступа било би потребно редефинисати струк
туру самог електронског речника, односно она] формат ко]и ]е наведен у изразу 
(*). Нови формат би имао облик илустрован следеЙим редовима:

вojничиhа,вoнiичиh.N+Hum+DER=вojник.DEMl^.ms2v;ms4v
вo/нuчка,вoн/uчак.N+Hum+DER=вo/нuк.DEM2:ms2v;ms4v
вo/'ничкQм.вo/'нички.А+DER=вo/'ник.A-Adv:adms3g;adms7g;adns3g;adns7g;adfs6g

4 Напоменимо да се у значеау жена-во]ник на web-у ]авла во]'никита, док во/ница има друго 
значеае.

5 Прецизност ]е овде употреблена у смислу у коме се користи у теории проналажеаа инфор-
мациJа.
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где се атрибут DER= користи за спецификацщу основне леме, а код иза леме за 
опис деривационог процеса муи повезу]е основну и изведену лему. Инверзща 
овако формираног речника по леми ко]а ]е наведена иза атрибута DER= да]е тада 
фамилщу ко]а ]е изведена из те леме. Структура података из ко]е би се генерисао 
овакав речник би у том случа]у могла бити описана, уместо редом:

eo/KMK.N10+Hum

као у речнику простих речи, структуром:

eq/H«K.N10+Hum+DER=DEM1(A1); DEM2(A2);AUG1(A3);A-Adv;Aposs,...

где низ ознака иза атрибута DER= представка позиве одговара]уйих деривационих 
аутомата, а ознаке у заградама, као (А1), итд. листу атрибута ко]е треба пренети 
генерисажу леми и леним облицима. У овом случа]у, одговара]уйи деривациони 
граф би одговарао опису датом на слици 5.

Са становишта имплементацще, овакав приступ не мела основни начин 
функционисала флективног аутомата, али уопштава структуру самог електрон- 
ског речника. Постсуейи флективни аутомати су доволни за опис флексще уну- 
тар овако организоване леме. С друге стране, деривациони аутомати као што су 
DEM1, AUG1 итд. су за]еднички за вейи бро] класа (нпр. све именице 3. групе са 
деминутивом на -ина или присво]ним придевом на -ин има]у исти деривациони 
аутомат).

Овако устро]ен електронски речник би омогуйио и да се редефинише струк
тура пола граматичке дефиницще у „папирним“ речницима6, посебно у случа]е- 
вима у муима ]е речничка дефиницща редундантна или се изведено значеле може 
предвидети на основу имплицираног творбеног процеса.

5. Заклучак
У раду су размотрене могуйности примене електронског речника у препоз- 

навалу различитих творбених конструкцща током аутоматске анализе текста. 
Описана су решела два проблема и то проблем препознавала речи ко]а се не 
налази у речнику посредством морфолошких граматика и проблем проширивала 
структуре одреднице у електронском речнику муи би омогуйио компактнщи и 
потпунщи опис односа измену лема повезаних творбеним процесима. Дале истра- 
живале Йе бити усмерено на експерименте уградле атрибута DER= у структуру 
електронског речника. Ови експерименти би, као резултат, могли дати формалну 
дефиницщу релацще творбене ]еднакости.
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Duško M. Vitas i Cvetana J. Krstev

DERIVATIONAL PATTERNS IN THE ELECTRONIC DICTIONARY 
OF SERBIAN LANGUAGE

S u m m a r y

The problem of derived words in automatic text processing based on morphological elec
tronic dictionaries is discussed in this paper. The problem of unknown words (words that are not 
in e-dictionaries) produced by using derivational patterns is discussed first and the mechanism 
of processing them which uses morphological grammars as the enhancement of regular expres
sions is presented. Further, the possibilities of the enhancement of the lemma description are 
analyzed that would comprise derivatives of a given lemma. Two possible enhancements are 
suggested, their characteristics are presented as well as directions for implementation.
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из властитих имена



524 Душко М. Витас, Цветана J. Крстев
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