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JAZ	JANES,	TI	...	?	
Predstavitev	udeležencev	





Projekt	JANES	
•  Viri,	orodja	in	metode	za	analizo	
nestandardne	spletne	
slovenščine	
•  nacionalni	temeljni	projekt	ARRS	
•  2014-2017	
•  hQp://nl.ijs.si/janes/	

•  2	ins>tuciji,	9	raziskovalcev	
•  Filozofska	fakulteta	

•  Darja	Fišer	
•  Jaka	Čibej	
•  Špela	Arhar	Holdt	
•  Ana	ZwiQer	Vitez	
•  Damjan	Popič	
•  Polona	Gantar	

•  Inš>tut	Jožef	Stefan	
•  Tomaž	Erjavec	
•  Nikola	Ljubešić	
•  Senja	Pollak	



Delovni	sklopi	
§  DS1:	Izdelava	korpusa	

–  N1:	Zajem	besedil	
–  N2:	Obdelava	besedil	
–  N3:	Objava	korpusa	

§  DS2:	Jezikoslovna	analiza	
–  N1:	Primerjava	s	standardno	slovenščino	
–  N2:	Primerjava	z	govorjeno	slovenščino	
–  N3:	Analiza	nestandardne	leksike	

§  DS3:	Razvoj	orodij	za	procesiranje	
–  N1:	Avtomatska	standardizacija	besedil	
–  N2:	Prilagajanje	tegerja	in	lema>zatorja	
–  N3:	Izdelava	spremljevalnega	korpusa	



IZBOR	IN	ZAJEM	BESEDIL	
Korpus	JANES	



Izbor	virov	



Izbor	virov	

§  osnovna	načela	
–  spletne	uporabniške	vsebine	
–  javna	komunikacija	

§  5	zvrs>,	10	virov	
–  tvi>	
–  forumi	

•  Medovernet	
•  Avtomobilizem	
•  Kvarkadabra	

–  komentarji	na	novice	
•  RTV	Slo	
•  Mladina	
•  Reporter	

–  blogi	
•  RTV	Slo	
•  Publishwall	

–  pogovorne	in	uporabniške	strani	na	Wikipediji	



TviC	

•  TweetCat	(Ljubešić	et	al.	2014)	
•  slovenske	semenske	besede	->	slovenski	uporabniki	->	njihova	mreža	
•  filtriranje	uporabnikov,	ki	tvitajo	pretežno	v	slovenščini	
•  metapodatki:	uporabniško	ime,	čas	objave,	št.	retweetov	&	všečkov	

še,	kaj,	že,	če,	ampak,	mogoče,	jutri,	zdaj,	
vendar,	kje,	oziroma,	tudi,	sploh,	spet,	všeč,	
ravnokar,	končno,	kdaj,	preveč,	očitno	



Forumi	

•  izbor:	
•  analiza	96	forumov	(Lebar	et	al.	2012)	
•  kriteriji:	št.	registriranih	uporabnikov,	št.	in	dinamika	objavljenih	

sporočil,	št.	ak>vnih	tem	
•  namenski	ekstraktorji	za	vsak	forum	posebej	
•  metapodatki:	tema,	ID	objave,	URL	objave,	čas	objave,	upor.	ime	



Novice	&	komentarji	nanje	

•  namenski	ekstraktorji	za	vsak	novičarski	portal	posebej	
•  izbor:	poli>ka	portala	&	tehnične	rešitve	
•  metapodatki:	URL	članka,	ID	članka,	ID	komentarja,	čas	objave,	upor.	ime	



Blogi	&	komentarji	nanje	

•  namenski	ekstraktorji	za	vsak	novičarski	portal	posebej	
•  izbor:	enotna	predloga	blogov	
•  metapodatki:	URL	objave,	ID	objave,	čas	objave,	upor.	ime	



Uporabniške	&	
pogovorne	strani	na	Wikipediji	

•  WikitalkExtractor	(Ljubešić	2016)	
•  slovenska	koda	za	uporabnika	(“uporabnik”)	&	jezik	(“sl”)	
•  minimalna	segmentacija	objav	



OBDELAVA	BESEDIL	
Korpus	JANES	



Koraki	

1.  Stavčna	segmentacija	&	tokenizacija	
2.  Rediakri>zacija	
3.  Normalizacija	
4.  Tegiranje	&	lema>zacija	
5.  Zapis	korpusa	



Stavčna	segmentacija	&	
tokenizacija	

§  temeljita	na	pravilih	v	obliki	regularnih	izrazov	
§  standardni	modul	+	opcijski	nestandardni	modul	(Ljubešić	in	Erjavec	2016)	

–  pika	lahko	konča	poved,	čeprav	se	naslednja	beseda	ne	začenja	z	veliko	začetnico	ali	ji	
celo	ne	sledi	presledek	

–  pojavnice,	ki	se	končajo	s	piko	in	so	na	seznamu	okrajšav,	ki	ne	končajo	povedi,	kot	npr.	
prof.,	ne	končujejo	povedi	

–  emo>koni	so	ena	pojavnica,	kot	npr.	:-],	:-PPPP,	^_^		
§  evalvacija	

–  ročno	popravljanje	stavčne	segmentacije	in	tokenizacije	za	4.000	tvitov	/	100.000	
pojavnic	(Čibej	et	al.	2016)	

–  stavčno	segmentacijo	bi	bilo	tvitov	mogoče	še	precej	izboljša>	(86,3	%	natančnost)	
–  tokenizacija	je	zadovoljiva	(99,2	%	natančnost)	



RediakriCzacija	

§  temelji	na	strojnem	učenju	(Ljubešić	in	dr.	2016)	
–  učenje	modela:	običajna	besedila	s	šumniki	&	besedila	z	odstranjenimi	šumniki	
–  strategija	1:	verjetnost	prevoda	besede	brez	šumniki	v	besedo	s	šumniki	
–  strategija	2:	verjetnost	besede	s	šumniki	glede	na	kontekst	

§  evalvacija	
–  najboljši	rezulta>	za	model,	naučen	na	standardnih	&	nestandardnih	besedilih	

(Wikipedija,	slWaC,	tvi>)	
–  Wikipedija:	99,62	%	
–  tvi>:	99,12	%	
–  problem:	se/še	



Normalizacija	

§  jest,	jst,	jas,	js,	jz	->	jaz	
§  temelji	na	strojnem	učenju	

–  učenje	prevodnega	modela:	ročno	normaliziran	vzorec	4.000	tvitov	/	100.000	pojavnic	
–  učenje	modela	ciljnega	jezika:	korpus	Kres	&	standardni	tvi>	
–  normalizacija	poteka	na	nivoju	besede	(na	nivoju	povedi	rezulta>	malo	boljši,	a	je	

procesiranje	veliko	počasnejše)	



Tegiranje	&	lemaCzacija	

§  Nikolex	(Ljubešić	in	Erjavec	2016)	
–  1.	korak:	tegiranje	

•  temelji	na	strojnem	učenju	
•  učenje	modela:	ročno	označen	korpus	ssj500k	1.3	(Krek	et	al.	2013)	&	

oblikoskladenjski	leksikon	Sloleks	1.2	(Dobrovoljc	et	al.	2015)	
•  za	razliko	od	klasičnih	označevalnikov	leksikon	uporabljen	samo	posredno,	v	obliki	

značilk	
•  nove	oznake	za	specifične	elemente	RPK:	

–  Nw:	e-mail	naslovi,	URL-ji	
–  Ne:	emo>koni,	emojiji	:-),	J		
–  Nh:	heštegi	#kvadogaja	
–  Na:	@dfiser3	

–  2.	korak:	lema>zacija	
•  upošteva	oblikoskladenjsko	oznako	iz	1.	koraka	&	oblikoskladenjski	leksikon	
•  strojno	naučen	model	se	uporabi	samo	v	primerih,	ko	para	oblikoskladenjska	

oznaka	:	besedna	oblika	ni	v	leksikonu	
§  evalvacija	

–  natančnost:	94,3	%	
–  zmanjšanje	rela>vne	napake:	25	%	



Zapis	korpusa	

§  metapodatki:	lastni	XMl	
§  anotacije:	TEI	P5	



ANALIZA	KORPUSA	
Korpus	JANES	



JANES	v	številkah	

Št.	besedil	

tweet	

forum	

blog	

news	

wikipedia	

Št.	pojavnic	 tweet	

f.avtomobilizem	

f.medovernet	

f.kvarkadabra	

b.rtvslo.comment	

b.rtvslo.post	

b.publishwall.post	

b.publishwall.comment	

n.rtvslo.comment	

n.mladina.comment	

n.reporter.comment	

w.usertalk	

w.pagetalk	

Janes	v0.4	
Št.	besedil	 9.055.351	

Št.	besed	 175.134.545	

Št.	pojavnic	 208.261.725	

Št.	besed/besedilo	 19,3	

Št.	avtorjev	 96.648		

Št.	avtorjev	

tweet	

forum	

blog	

news	

wikipedia	



JANES	v	številkah	

Podkorpus	 Pov.	št.	besed	/	
besedilo	

Št.	besed/
uporabnika		

Št.	besedil/
uporabnika		

tweet	 12	 10.307,5	 857,6	
forum	 51,4	 616,5	 12,0	

avtomobilizem	 38,5	 1.713,5	 44,5	
medovernet	 94,7	 234,7	 2,5	
kvarkadabra	 77,1	 2.814,1	 36,5	

blog	 71,3	 4.373,8	 61,3	
rtvslo.comment	 35,8	 3.705,5	 103,4	

rtvslo.post	 343,7	 33.261,7	 96,8	
publishwall.post	 394	 11.860,8	 30,1	

publishwall.comment	 48,4	 599,6	 12,4	
news	 41,8	 867,7	 20,7	

rtvslo	 38,6	 800,5	 20,7	
mladina	 72,7	 1.484,8	 20,4	
reporter	 54,4	 1.221,7	 22,5	

wikipedia	 50,8	 1.609,3	 31,7	
usertalk	 52,2	 1.765,5	 33,8	
pagetalk	 48	 1.349,1	 28,1	



Metapodatki	
§  Glede	na	način	označevanja	

–  avtomatsko	
•  jezik	
•  spol	
•  stopnja	standardnos>	
•  sen>ment	
•  regija	(samo	za	tvite)	

–  ročno	
•  >p	
•  spol	(samo	za	tvite)	

§  Glede	na	nivo	označevanja	
–  na	nivoju	uporabnika	

•  spol	
•  >p	
•  regija	(samo	za	tvite)	

–  na	nivoju	besedila	
•  jezik	
•  sen>ment	
•  stopnja	standardnos>	



Jezik	besedil	

§  detekcija:	
–  langpy	

–  slv,	eng,	hbs,	und	
§  >	1	%	tujejezičnih	

besedil	samo	wiki	&	tvi>	
§  wiki:	2,6	%	ang	besedil	
§  tvi>:	

–  9,6	%	ang	besedil	
–  1,1	%	drugo	



Starost	besedil	

§  zajeto	obdobje:	
–  2001–2015	

§  najstarejši	viri:	
–  forumi	(2001-)	
–  Wikipedija	(2003-)	
–  blogi	(2006-)	

§  najmlajši	viri:	
–  komentarji	na	

novice	(2014,	
poli>ka	portala)	

–  tvi>	(2014,	
začetek	zajema)	



Spol	avtorjev	

§  detekcija:	
–  1.	os.	ed.	pom.	gl.	+	

deležnik	na	-l	(sem/
nisem/bom	mislil/a)	

–  >	0.7	odkri>h	ž/m	
>	1	%	besedil	

§  evalvacija	(tvi>):	
–  76	%	natančnost	
–  5	%	napačni	spol	
–  19	%	nevtralni	spol	

§  komentarji	prevladuje	N	
§  tvi>	&	avtomobilizem	

prevladuje	M	
§  medovernet	prevladuje	Ž	



Tip	avtorjev	

§  >p	avtorja	
–  osebni	računi	posameznikov	(pros>	čas)	
–  uradni	računi	medijskih	hiš,	ins>tucij,	podje>j	(profesionalna	raba)	

§  označevanje	
–  ročno	(analiza	profila	uporabniškega	računa	&	zgodovino	objav)	
–  tvi>	(blogi	kmalu)	

§  rezulta>	
–  76	%	zasebnih	uporabnikov	
–  24	%	korpora>vnih	uporabnikov	

•  84	%	N	
•  13	%	M	
•  3	%	Ž	



Regija	avtorjev	

0	 20000	 40000	 60000	 80000	 100000	 120000	

Ljubljana	

Štajerska	

Gorenjska	

Tujina	

Dolenjska	

Primorska	

Koroška	

Rovtarska	

Panonska	

Maribor	

§  detekcija	
(Čibej	in	Ljubešić	2015):	
–  geolokacija	tvitov	
–  7	narečnih	skupin	+	Lj	+	Mb	
–  >	90	%	tvitov	iz	1	regije	

>	2	tvita	

§  rezulta>:	
–  22	%	uporabnikov	
–  2	%	podkorpusa	
–  redno	osveževanje	



Stopnja	standardnosC	

§  stopnje	standardnos>	
(Ljubešić	et	al.	2015):	
–  tehnična	&	lingvis>čna	1-3	

§  učenje	modela:	
–  ročno	označenih	1.200	besedil	

§  evalvacija:	
–  povp.	abs.	n.	0,38	T	/	0,42	L	

§  rezulta>:	
–  najbolj	nestandarden	

avtomobilizem	(20	%	L3)	
–  precej	nestandardni	tudi	

tvi>	(12	%	L3)	
–  najbolj	standardni	

kvarkadabra	&	wiki	(2	%	L3)		

Podkorpus	 T=1	/	L=3		 T=3	/	L=1		
tweet	 A	nis	bla	včer	na	Bledu?		 komunisGčna	ideologija	

ubijaj,kradi	laži.....zelo	
primerna	za	aktualno	
vlado,,,,,		

news.comment	 Men	so	drugač	vsi	ful	lepi,	
ampak	zver	je	pa	ekstra	kjut.	
Pa	ful	lep	nasmešek	ma.	Pa	
obrvi..		

Zadeva	je	nerodna	in	
zgled	zelo	slab	,kar	se	Gče	
ostalih	članic	,ki	prav	
tako	visij	(m)o	na	nitki	!		



SenCment	besedil	

§  sen>ment	(Smailović	2014):	
–  +	/	-	/	0	

§  učenje	modela:	
–  5000	ročno	označenih	tvitov	

§  evalvacija:	
–  600	besedil,	3	anotatorji	
–  ujemanje	med	A.	0,563,	sistema	0,432	
–  najboljše	blogi,	najslabše	forumi	
–  razmeroma	nenatančno	na	nivoju	

posameznih	besedil,	a	zelo	natančno	
na	nivoju	podkorpusov	



NERAZREŠENI	PROBLEMI	
Korpus	JANES	



Izboljšave	korpusa	
§  Sestava	korpusa	

–  reprezenta>vnost	
–  celovitost	
–  uravnoteženost	

§  Metapodatki	
–  dodajanje	staros>	uporabnikov	
–  podkorpus	poli>kov,	mikrozvezdnikov,	etc.	

§  Zapis	
–  struktura	dokumenta	(specifični	elemen>	RPK)	

§  Spremljevalni	korpus	
–  TwiQer	&	Wikipedia	

§  Uporabnost	korpusa	izven	konkordančnika	
–  sociolingvis>ka,	analiza	diskurza,	žanrska	analiza	
–  discussion	threads,	layout,	nebesedilni	elemen>	



Objava	korpusa	

§  Problemi	
–  pogoji	uporabe	(TwiQer)	
–  avtorske	pravice	(forumi,	blogi,	novičarski	portali)	
–  pravica	do	zasebnos>	(informacijska	pooblaščenka)	

§  Rešitve	
–  anonimizacija	
–  premešanje	
–  vzorčenje	



hap://nl.ijs.si/janes/	

	tenks	J	


