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Oblikoslovje in besedotvorje: cilji
1. razvoj metodologije za slovnični opis 

slovenščine na ravni oblikoslovja in besedotvorja

2. statistična analiza oblikoslovnih in 
besedotvornih procesov v sodobni standardni 
slovenščini

3. izboljšava virov za strojno oblikoskladenjsko
označevanje slovenščine



Gigafida 2.0
 projekt MK (CJVT 2015-2018)

 nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres
− usmerjeno zbiranje novih gradiv

− strojna obdelava novih (in obstoječih) gradiv

− javna dostopnost in diseminacija

 objava konec leta 2018



Gigafida 2.0
 dodana nova besedila

− premalo reprezentirana besedila

◦ učbeniki in druga šolska gradiva, pogosto brana leposlovna dela

− aktualna spletna besedila

◦ novičarski portali, dnevni časopisi



Gigafida 2.0
 odstranjena besedila

− podvojena besedila

◦ npr. radijski in TV-programi

− zapisi govora

◦ npr. prepisi sej državnega zbora

− nestandardna besedila

◦ npr. narečna besedila, spletni forumi

→ referenčni korpus sodobne 
standardne pisne slovenščine

REFERENČNI KORPUS
(Gigafida 2.0)

SLOVNIČNA ANALIZA



Strojno oblikoslovno označevanje

REFERENČNI KORPUS
(Gigafida 2.0)

SLOVNIČNA ANALIZA

STROJNI OZNAČEVALNIK
(Metaoznačevalnik)

 statistični strojni lematizator in označevalnik

 na temelju dveh predhodnih označevalnikov 
− Obeliks (Grčar idr. 2012) in ReLDI (Ljubešić in Erjavec 2016)

− označuje pojavnice, pri katerih se razhajata

 z izboljšano natančnostjo 
− 30 % manj napak pri določanju vseh lastnosti (pribl. 95 %)

− 75  % manj napak pri določanju osnovne oblike (pribl. 99 %)



Viri za oblikoslovno označevanje

REFERENČNI KORPUS
(Gigafida 2.0)

SLOVNIČNA ANALIZA

OZNAČEVALNA 
SHEMA (JOS)

UČNI KORPUS 
(ssj500k)

LEKSIKON 
BESEDNIH OBLIK 

(Sloleks)

STROJNI OZNAČEVALNIK
(Metaoznačevalnik)



Prenovitev virov za procesiranje standardnega
izboljšati natančnost označevanja

− (ne)standardne enakopisnice (npr. jest, nebi)

− za nestandardno slovenščino že na voljo druga orodja (JANES 2014-2018)

◦ npr. orodja za normalizacijo in prepoznavanje nestandardnega

 izboljšati kakovost virov za uporabnika 
− jasna razmejitev (ne)standardnega

− sistematičen popis standardnega

− revalvacija tradicionalnih slovničnih priročnikov



Nadgradnja označevalne sheme JOS
 nadgradnja sheme JOS 1.1 (Erjavec in Krek 2008)

− nabor besednih vrst, oblikoskladenjskih lastnosti in vrednosti za slovenščino
− seznam 1902 možnih oznak (npr. Sozei)

 odstranjene oznake za izključno nestandardne besedne oblike
− npr. Ggvspdz (greve), Gp-g---d (nebi), Gp-spdzn (sve)

 odstranjene oznake za podskupine Neuvrščeno
− napaka tokenizacije (Nt), napaka programa (Np), tujejezično (Nj)

 dodana oznaka za ločila (U)

→ skupaj 1891 oznak



Nadgradnja leksikona Sloleks
 slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks

−trenutna različica 1.2 (Dobrovoljc et al. 2015) 

− zbirka pribl. 100.000 najpogostejših slovenskih lem in njihovih besednih oblik
ter oblikoskladenjskih oznak

− kot baza na repozitoriju CLARIN.SI: http://hdl.handle.net/11356/1039

− z vmesnikom na naslovu http://www.slovenscina.eu/sloleks





Nadgradnja leksikona Sloleks
 usklajevanje oblikoskladenjskih oznak v Sloleksu z novo različico 
sheme JOS

 pripisovanje vrste pregibnega vzorca vsaki lemi

 popravki nekaterih nedoslednosti pri označevanju nestandardnih 
prvin v trenutni različici

 priprava metodologije za luščenje oblikoslovnih značilnosti iz 
korpusov



Standardizacija oblikoskladenjskih oznak
 Shema JOS – odstranjene oznake za izključno nestandardne besedne 
oblike
− npr. Ggvspdz (greve), Gp-g---d (nebi), Gp-spdzn (sve)

 Sloleks – nadomeščanje oznak za izključno nestandardne besedne oblike 
z oznakami za najbližje standardne ustreznice
−greve: Ggvspdz  Ggvspd (enaka oznaka kot za obliko greva)
−nebi: Gp-g---d  Gp-g (enaka oznaka kot za obliko bi)
− sve: Gp-spdzn  Gp-spd-n (enaka oznaka kot za obliko sva)

 Nestandardne oblike so še vedno vključene v leksikon in kot 
nestandardne tudi označene



Pripisovanje vrste pregibnega vzorca
 strojno luščenje pregibnih vzorcev iz leksikona

 izhodišče: vse oblike leme mesto

sklon ednina dvojina množina

imenovalnik mesto mesti mesta

rodilnik mesta mest mest

dajalnik mestu mestoma mestom

tožilnik mesto mesti mesta

mestnik mestu mestih mestih

orodnik mestom mestoma mesti



Pripisovanje vrste pregibnega vzorca
 1. korak: najkrajša oblika v celotni paradigmi

sklon ednina dvojina množina

imenovalnik mesto mesti mesta

rodilnik mesta mest mest

dajalnik mestu mestoma mestom

tožilnik mesto mesti mesta

mestnik mestu mestih mestih

orodnik mestom mestoma mesti



Pripisovanje vrste pregibnega vzorca
 2. korak: primerjava najkrajše oblike z ostalimi in identifikacija 
nespremenljivega dela zapisa

sklon ednina dvojina množina

imenovalnik mesto mesti mesta

rodilnik mesta mest mest

dajalnik mestu mestoma mestom

tožilnik mesto mesti mesta

mestnik mestu mestih mestih

orodnik mestom mestoma mesti



Pripisovanje vrste pregibnega vzorca
 3. korak: identifikacija spremenljivih delov zapisa

sklon ednina dvojina množina

imenovalnik mesto mesti mesta

rodilnik mesta mest mest

dajalnik mestu mestoma mestom

tožilnik mesto mesti mesta

mestnik mestu mestih mestih

orodnik mestom mestoma mesti



Pripisovanje vrste pregibnega vzorca
 4. korak: generiranje paradigme – sosledja spremenljivih delov 
zapisa

sklon ednina dvojina množina

imenovalnik -o -i -a

rodilnik -a -Ø -Ø

dajalnik -u -oma -om

tožilnik -o -i -a

mestnik -u -ih -ih

orodnik -om -oma -i



Primer: vzorci občnih samostalnikov srednjega spola

SS-1:

- aboniranje

- krožišče

SS-1-
ednina:

- cvetje

- preobilje

SS-1-
množina:

- jetrca

- meča

SS-1* –
sence

SS-2:

- barvilo

- mesto

SS-2-
ednina:

- avtorstvo

- hinavstvo

SS-2-
množina:

- usta

SS-2* –
drva

SS-3i:

- bajeslovje

- kopje

SS-3e:

- ozemlje

- podzemlje

SS-4v:

- baronstvo

SS-4l:

- žezlo

SS-4n:

- brezno, vlakno

SS-4r:

- bedro, jadro

SS-4r –
množina

- jetra

SS-4m

- pismo

SS-4n* – dno

SS-4l* – tla

SS-5t:

- dekle

- jagnje

SS-5n:

- ime

- vreme

SS-5s:

- oje

SS-6:

- drevo

- telo

SS-6* – črevo

SS-6* – uho

SS-6* – oko

SS-6* – igo

SS-7:

- martinovo

- valentinovo

SS-8:

- dopoldne

- opoldne



Rezultati formalizacije vzorcev
 pripis ustreznega formaliziranega vzorca vsaki lemi v Sloleksu

 podlaga za luščenje novih podatkov iz korpusa Gigafida 2.0

 podlaga za nadaljnje raziskave (npr. variantnost oblik) 

 strojno generiranje/dopolnjevanje vzorcev

 identifikacija novih vzorcev



Nadgradnja učnega korpusa ssj500k
 korpus za učenje jezikovnotehnoloških orodij za slovenščino

−trenutna različica 2.1 (Krek et al. 2018) 

− pribl. 600.000 pojavnic

− odprto dostopen na repozitoriju CLARIN.SI: 
http://hdl.handle.net/11356/1181



Oznake v učnem korpusu ssj500k
 ročno označen na več nivojih:
 leme in MSD-ji
 osnovne oblike in oblikoskladenjske oznake

 skladnja
 skladenjske povezave (ena, dol, del …)

 imenske entitete
 oseba, kraj, organizacija, drugo, …

 večbesedne glagolske zveze
 priti do, smejati se …

 udeleženske vloge
 vršilec dejanja, prizadeto …



Izločitev nestandardnih besedil

 v povezavi s prestrukturiranjem Gigafide 2.0

 učni korpus za učenje označevalnikov standardne slovenščine

 odstranitev besedil, pri katerih so se avtorji zavestno odmikali od 
standarda

 npr. Trainspotting (Welsh Irvine):
"Še Raymie pa Alison sta bla tam."

"Begbiejeve bojevite oči, odprt gobec pa zamrznena faca se stran 
obrnejo pa probavajo nekak dojet […]"



Dopolnjevanje učnega korpusa

 problem tipa "ve"
Gigafida 1.1: oblika "ve" označen samo kot glagol (vedeti), nikoli kot 

osebni zaimek

 dopolnitev učnega korpusa z manjkajočimi prekrivnimi oblikami, 
predvsem z manjkajočimi zaimki (npr. me, te)

 izboljšanje označevanja



Usklajevanje z novo različico sheme JOS

 skladno s spremembami označevalne sheme JOS se oznake Nj v 
korpusu nadomesti z N

 odstranitev v celoti tujejezičnih stavkov

 tujejezične prvine kot del slovenskih stavkov ohranimo:
 "What's New vas popelje do strani z novostmi […]"



Metode – izboljšave – metode

metodologija za 
luščenje 

oblikoslovnih 
podatkov

nova spoznanja
izboljšave ssj500k 

in Sloleksa
izboljšave 
korpusov

luščenje 
podatkov iz 
korpusov z 

vzpostavljeno 
metodologijo 

Sloleks ssj500k JOS Gigafida 2.0



Hvala za pozornost.


