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Načrt predstavitveNačrt predstavitve

• Opis arhitekture informacijskega sistema javne 
upraveuprave.

• Pomenski opis relacijskih podatkovnih baz, 
spletnih storitev in procesov.spletnih storitev in procesov.

• Opis ogrodja za podporo procesiranju besedil v 
slovenskem jeziku.

• Opis sistema za odgovarjanje na vprašanja v 
naravnem jeziku.

• Uporaba sistemov na področju določitve višine 
komunalnega prispevka.



Kratek opis projekta eSO mreža 2Kratek opis projekta eSO-mreža 2
Partnerja Univerza v Mariboru FERI in 3 Port d o o iz• Partnerja Univerza v Mariboru FERI  in 3-Port d. o. o. iz 
Kopra. 

• Cilji:j
– informiranje občana, potencialnega investitorja, v naravnem jeziku 

za domensko področje KOPR (eSvetovalka) ter povezava 
eSvetovalke s sistemom za samodejni izračun KOPR,

– informiranje občana, potencialnega investitorja, o višini KOPR s 
spletnim izračunom glede na lokacijo (opremljenost prostora), 
parametre občinskega odloka in glede na načrtovane parametre 
gradnjegradnje,

– sprejem e-vloge občana, investitorja, za določitev KOPR iz 
občinskega portala ali iz državnega portala ESJU,
sistem za obdelavo podatkov samodejni izračun višine KOPR in– sistem za obdelavo podatkov, samodejni izračun višine KOPR in 
pripravo predloga izhodnega dokumenta (odločbe za plačilo KOPR), 

– sistem za učenje in preverjanje znanja občinskega uradnika o 
poznavanju celotnega postopka gradnje objekta do obračunapoznavanju celotnega postopka gradnje objekta do obračuna 
komunalnega prispevka (lokacijska informacija, pridobivanje različnih 
soglasij, obračun komunalnega prispevka)..
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Arhitektura informacijskega sistemaArhitektura informacijskega sistema 
občine

STORITVE ZA 
DOSTOP DO 

JAVNOUPRAVNIH
Javno upravne

evidenceESJU
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SISTEM
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evidenceESJU
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OBČINE

NOTRANJE 
STORITVENO 

VODILOPostopkov
Pravil dostopa
Obrazcev in

Pretoka podatkov
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INVESTICIJ
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SISTEM IN 
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ZNANJEM
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podatkovne 

baze aplikacij

NAMENSKE APLIKACIJE OBČINE
(splošne dejavnosti, družbene dejavnosti, občinsko premoženje, komunalne dejavnosti, varstvo okolja, 

inšpekcijski nadzor, gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, zaščita, reševanje in civilna obramba)



Primer diagrama 
prehajanja stanjprehajanja stanj 
pri vlogi občana
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StatusiStatusi 
vloge 

občana
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Premiki 
stanjstanj 
vloge
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Komunalni prispevekp p

Komunalni prispevek predstavlja plačilo dela o u a p spe e p eds a ja p ač o de a
stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga 
zavezanec plača občinizavezanec plača občini. 
Vloga vsebuje podatke o vlagatelju, investitorju 
parcelah, vrsti objekta, namenu gradnje 
(rekonstrukcija, novogradnja, legalizacija, ( j , g j , g j ,
sprememba namembnosti), podatki o objektu 
(neto tlorisna površina naslov objekta)(neto tlorisna površina, naslov objekta), 
oprostitve, lastna vlaganja, priloge.



Primer dialoga uporabnika in 
sistema v zvezi z izračunomsistema v zvezi z izračunom 

komunalnega prispevkag p p
• Uporabnik: Povejte mi koliko bom plačal 

komunalnega prispevka za novogradnjo nakomunalnega prispevka za novogradnjo na 
parceli, ki je na Smetanovi ulici 17 v Mariboru.
Si t kli l t t it t it• Sistem: klic spletne storitve za ugotovitev 
parcelne številke in katastrske občine ter izračun 
k d t lkvadrature parcele. 

• Sistem: Kolikšna je neto tlorisna površina vaše 
novogradnje?

• Uporabnik: 180 m2.p



Primer dialoga uporabnika in sistema v 
zvezi z izračunom komunalnegazvezi z izračunom komunalnega 

prispevka - nadaljevanje
• Sistem: Povejte za kakšno vrsto objekta 

gre. Pomagajte si z enotno klasifikacijogre. Pomagajte si z enotno klasifikacijo 
vrst objektov, ki jo najdete na 
http://www stat si/klasje/tabela aspx?cvn=http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn
2188 ali poglejte svoj projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenjagradbenega dovoljenja.

• Uporabnik:Enostanovanjska stavba
Si D l či šif bj k i šif• Sistem: Določitev šifre objekta iz šifranta 
“Enotna klasifikacija objektov”.



Primer dialoga uporabnika in sistema v 
zvezi z izračunom komunalnegazvezi z izračunom komunalnega 

prispevka - nadaljevanje
• Sistem: Ali ste imeli  kakšna lastna vlaganja v 

komunalno infrastrukturo (vodovod kanalizacijakomunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, 
cesta…)?

• Uporabnik: NeUporabnik: Ne.
• Sistem: Klic spletne storitve, ki za podatke o 

parceli vrne podatke o komunalni infrastrukturi inparceli vrne podatke o komunalni infrastrukturi in 
klic spletne storitve za izračun komunalnega 
prispevka.p p

• Sistem: Plačilo komunalnega prispevka znaša 
6322 Evrov. Izračun je informativen.j



Pomenska mrežaPomenska mreža
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OntologijaOntologija



Preslikava relacijskega podatkovnega 
modela v pomenski

ima naziv

ima izobrazbo
Sinonim relacije med 
tabelo in stolpcem

Oseba

Naziv
je ime se piše

je

Priimek

je ime
se imenuje

p
ima

Ime

Dejstva stolpca “Naziv”:
[Zaposleni] ima naziv [Zaposleni_Naziv].
[Zaposleni] ima izobrazbo [Zaposleni_Naziv].PriimekIme [Zaposleni] je [Zaposleni_Naziv].



Tvorjenje predlog vprašanj in dejstev iz zastavljenih 
vprašanj in dejstev v naravnem jezikuvprašanj in dejstev v naravnem jeziku

Vprašanja:

Kakšen naziv ima Marko?

Predloge vprašanj:
Kakšen naziv ima [Zaposleni_Ime]?
Kakšno izobrazbo ima [Zaposleni_Ime]?

Kakšno izobrazbo ima Marko?

Dejstva:

Marko ima naziv dipl inž rač in inf
Predloge dejstev:
[Zaposleni] ima naziv [Zaposleni Naziv]Marko ima naziv dipl. inž. rač. in inf..

Marko ima izobrazbo dipl. inž. rač. in inf..

Marko je dipl. inž. rač. in inf..

[Zaposleni] ima naziv [Zaposleni_Naziv].
[Zaposleni] ima izobrazbo 
[Zaposleni_Naziv].
[Zaposleni] je [Zaposleni_Naziv].

Maribor, oktober 2009



Tvorjenje predlog tabele iz predlog dejstev in 
vprašanj. 

Predloge vprašanj:
Kakšen naziv ima [Zaposleni_Ime]?
Kakšno izobrazbo ima [Zaposleni_Ime]?

Predloga vprašanja in odgovora:Predloga vprašanja in odgovora:
Vprašanje:Vprašanje: (Kakšen, Kakšno) (naziv (Kakšen, Kakšno) (naziv 
ima, izobrazbo ima) [Zaposleni Ime]?ima, izobrazbo ima) [Zaposleni Ime]?

Predloge dejstev:
[Zaposleni] ima naziv [Zaposleni Naziv]

ima, izobrazbo ima)  [Zaposleni_Ime]?ima, izobrazbo ima)  [Zaposleni_Ime]?

Odgovor:Odgovor: [Zaposleni Ime] (ima naziv, [Zaposleni Ime] (ima naziv, [Zaposleni] ima naziv [Zaposleni_Naziv].
[Zaposleni] ima izobrazbo [Zaposleni_Naziv].
Zaposleni] je [Zaposleni_Naziv].

gg [ p _ ] ( ,[ p _ ] ( ,
ima izobrazbo, je ) [Zaposleni_Naziv].ima izobrazbo, je ) [Zaposleni_Naziv].

Cilj je pridobitev informacije o nazivu in imenu s pomočjo stavka SQLCilj je pridobitev informacije o nazivu in imenu s pomočjo stavka SQLCilj je pridobitev informacije o nazivu in imenu s pomočjo stavka SQL.Cilj je pridobitev informacije o nazivu in imenu s pomočjo stavka SQL.



Pomenska označitev relacijske 
podatkovne baze s predlogami

Sinonimi vsebineSinonimi vsebine
celice tabele

Dejstva:
[Zaposleni] ima naziv [Zaposleni_Naziv].
[Zaposleni] ima izobrazbo 
[Zaposleni Naziv]

Vprašanja:
Kakšen naziv ima [Zaposleni_Ime]?
Kakšno izobrazbo ima [Zaposleni Ime]?[Zaposleni_Naziv].

[Zaposleni] je [Zaposleni_Naziv].
Kakšno izobrazbo ima [Zaposleni_Ime]?
Zaposleni] je [Zaposleni_Naziv].

Predloga vprašanja in odgovora:Predloga vprašanja in odgovora:Predloga vprašanja in odgovora:Predloga vprašanja in odgovora:
Vprašanje:Vprašanje: (Kakšen, Kakšno) ) (naziv ima, izobrazbo (naziv ima, izobrazbo 
ima ima ) ) i  i  [Zaposleni_Ime]?[Zaposleni_Ime]?
Odgovor:Odgovor: [Zaposleni_Ime][Zaposleni_Ime] (ima naziv, ima izobrazbo, (ima naziv, ima izobrazbo, 
jeje) [Zaposleni_Naziv].) [Zaposleni_Naziv].

Sinonim 
vprašalnice

Sinonim lastnosti 
stolpca



Opravila pri obdelavi naravnega p p g
jezika

P i b dilPriprava besedila
Razčlenjevanje 
Označevanje besednih vrstOznačevanje besednih vrst

Krnjenje
Lematizacijaj

Pregibanje besed in besednih zvez
Normalizacija sopomenk (sinonimov)
Kategorizacija besedil 
Ekstrakcija entitet ali konceptov 
Določevanje pomena besed
Razreševanje sklicev 



Dostopna jezikovna 
infrastruktura

Oblik l i l SAZU• Oblikoslovni slovar SAZU
• Korpusi p

– Označeni( FIDA+, Jos, ELAN).
– Neoznačeni (vsebine iz portalov vsebine izNeoznačeni (vsebine iz portalov, vsebine iz 

digitalne knjižnice Univerze v Mariboru).
• Pomenski slovar SlowWordnet• Pomenski slovar SlowWordnet.
• Tezaver Eurovoc.
• Domensko specifični strukturirani in 

nestrukturirani  viri.



Sistem za obdelavo besedila

l č j

Sistem za 
i j b dil

Določanje 
zaporedja 
izvajanja 

d lprocesiranje besedila

Označeno 
besedilo

modulov

besedilo

Moduli, ki se lahko poljubno 
besedilo

dodajajo in so odvisni od 
domene

Poudarek na za slovenskem jeziku
Algoritmi NLP in TM kot programski dodatki
Enostavna uporaba v drugih rešitvah oz. 
enostavna integracija



TextProc dokumentTextProc dokument
TextProc dokument

Besedilo: T o j e p r i m e r .

Deli 
stavka:

WC: Naziv WC: Presledek WC: MalaBeseda WC: Presledek WC: MalaBeseda WC: Končilo

BV: Zaimek BV: Glagol BV: samostalnik

Stavki: Tip: Stavek

http://predator.uni‐mb.si:8026/TextProc/

Tip: PovednaPovedi:

p p



Sistem za odgovarjanje na vprašanja v 
slovenskem jezikuslovenskem jeziku



Uporabniški vmesnikUporabniški vmesnik



Z dj  i k j  il  dZaporedje iskanja pravilnega odgovora

Identifikacija žaljivih vprašanjIdentifikacija žaljivih vprašanj.
Identifikacija posebnih vprašanj ali fraz
Identifikacija vprašanj zgrajenih iz podatkov izIdentifikacija vprašanj zgrajenih iz podatkov iz 
lokalnih podatkovnih baz in spletnih storitev.
Identifikacija ostalih vprašanj ki jih vstavljajoIdentifikacija ostalih vprašanj, ki jih vstavljajo 
skrbniki.



Prikaz odgovora



Povezava z iskalnikomPovezava z iskalnikom



??


