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Циљ предмета
Упознавање студената са модерним статистичким техникама обраде природних језика и њиховом
практичном употребом.
Исход предмета
Студент је разуме приступе синтакси и семнатици у обради природних језика, познаје технике
машинског превођења и зна да примени стандардне алате отвореног кода у обради природних језика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у обраду природних језика. Организације и врсте речника и корпуса. Модели и класификације
језика. Сегментација текста, препознавање речи и препознавање реченица. Бајесови приступи у
решавању вишезначности и исправљању грешака. Имплементација скривених Марковљевих ланаца и
примена у POS таговању. Неуронске мреже и неуронски језички модели. Примена рекурентних
неуронских мрежа. Синтаксно и вероватносно парсирање, парсирање контекстно слободним
граматикама. Плитко парсирање и коначни аутомати. Класификација текстова на основу семнатике и
сентимента. Методе и алати у препознавању говора. Изазови у машинском превођењу.
Практична настава
Заједничко конципирање и разрада теме и садржаја пројеката. Упућивање у концепре, средства и
литературу. Праћење и дискусија решења и резултата током рада на пројекту и његово документовање.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15+15
Методе извођења наставе
На предавањима се користе класичне методе наставе. На вежбама се увежбавају изложени принципи,
разматрају се области примене. Самостално или тимски решавају конкретни проблеми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

70 поена
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