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Agenda

• O sklopu 3

• Tehnologije in orodja (DEMO)

• Imenske entitete in koreferenčnost

• Ekstrakcija povezav

• Baza znanja

• Semantični premiki in diahrone analize

• „Infrastrukturna“ orodja
• ANGLEr

• SloBENCH



O Sklopu 3 - sodelujoči

UL FRI

Marko Robnik-Šikonja

Slavko Žitnik

UM FERI 

Milan Ojsteršek

IJS 

Senja Pollak

Erik Novak, Aljaž Košmerlj

UL FF, UNG, ZRC SAZU 

Simon Krek

Prve verzije orodij na voljo do konca 2022.



O Sklopu 3 – predvidena orodja

Nadgradnja “digitalne slovarske baze” 

Prepoznavanje imenskih entitet

Ekstrakcija povezav

Odkrivanje koreferenčnosti

Izdelava baze znanja

Orodje za razdvoumljanje

Prepoznavanje semantičnih premikov in izvajanje diahronih analiz

Avtomatsko povzemanje krajših in daljših besedil

Avtomatsko odgovarjanje na vprašanja



Kaj so semantične tehnologije?

“Semantične tehnologije uporabljajo metode umetne intelligence, da 
simulirajo razumevanje jezika in procesiranje informacij.”

Podatek Informacija

Originalno iz 1600 s pomenom
“nekaj danega“

Originalno iz 1300 z nanašanjem na
“akt informiranja“

Janez

je poročen z

Mojca



Prepoznavanje imenskih entitet in 
koreferenčnosti



Prepoznavanje imenskih entitet in 
koreferenčnosti



Prepoznavanje imenskih entitet in 
koreferenčnosti

Audi je izdelovalec luksuznih avtomobilov. 

Podjetje je bilo ustanovljeno v Nemčiji.
    Ustanovil ga je August Horch v letu 1910. 

Horch je pred tem imel že drugo podjetje s 

svojimi popularnimi modeli. V Audiju so 
začeli s štiri-cilindrskimi modeli. Do leta 1914 

so Horchovi avtomobili že dirkali in zmagovali.

    August Horch je podjetje Audi zapustil leta
1920 in prevzel mesto predstavnika za

združenje motornih vozil Nemčije.

    Audi je trenutno hčerinsko podjetje skupine

Volkswagen in proizvaja kvalitetne avtomobile.



Ekstrakcija povezav

Janez Drnovšek je bil predsednik Liberalne demokracije Slovenije.
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Ekstrakcija povezav

Janez Drnovšek    je    bil    predsednik     Liberalne demokracije Slovenije.
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Ekstrakcija povezav

Avtomatsko izdelan
korpus za ekstrakcijo
povezav

29 tipov povezav



Baza znanja

Allen Institute for AI (2020): Commonsense Inferences about People and 

Events



Baza znanja







Semantični premiki in diahrone analize

Primer – “plošček”

Matej Martinc (2022)



Splošno orodje za izvajanje analiz nad

besedili

Knez, Bajec, Žitnik (2022): ANGLEr: A Next-Generation Natural Language Exploratory Framework, RCIS 2022



Vrednotnik SloBENCH



Uporabne povezave

https://slovenscina.eu

https://github.com/orgs/RSDO-DS3/repositories

https://multicomet.ijs.si

https://slobench.cjvt.si


