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0 Izhodišče: Igra besed na spletu

• Povratne informacije 

uporabnikov:

• Mobilna aplikacija

• Več vrst podatkov

• Enostavnejša 

registracija

• Možnost testiranja brez 

registracije

• Več načinov igranja
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1 Projekt

Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave

Vodilna organizacija: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Projektni sodelavci: Iztok Kosem, Nataša Logar, Kaja Dobrovoljc, Cyprian

Adam Laskowski, Bojan Klemenc, Simon Krek

Zunanji sodelavci:

Anže Gregorc, Jan Lovšin, Ana Golob, Gašper Uršič

Financer: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (pog. št. 3340-18-098004)

Finančna sredstva: 6.376 EUR (od zaprošenih 40.000 EUR)

Trajanje projekta: 1. 2. 2018–31. 10. 2019

http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=kosem, iztok
http://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=3&page=1&count=1&id=12368&slng=slv&search_term=logar,+nata%c5%a1a&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=dobrovoljc, kaja
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=Laskowski
http://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=2&page=1&count=1&id=35729&slng=slv&search_term=klemenc,+bojan&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=krek, simon
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2 Prvi premisleki (Zapisnik 1, 31. 1. 2018)

• Za slovenščino že obstaja nekaj jezikovnih igralnih aplikacij, ki pa se 

osredotočajo le na črkovno raven, npr. Wordz (Besedovnjak) in Besedni 

piknik.

• Novo aplikacijo je treba zasnovati modularno: okostje igre naj bo široko in 

čim bolj prilagodljivo za kasnejše različne nadgradnje in podatkovne 

"zapolnitve". To pomeni, da igra vključuje možnosti igranja enega igralca in 

dvoboja, različnega točkovanja in nagrajevanj druge vrste, je pestra v 

nalogah in omogoča vnose različnih podatkov, narašča po zahtevnosti ter 

daje vpoglede v lestvice. 

• V mislih imamo tudi interaktivnost in grafičnost, torej nezapleteno prehajanje 

od naloge do naloge ter po nivojih, hitro delovanje in privlačno vizualizacijo.
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• Reševanje nalog bo potekalo tako s tipkanjem kot izbiro vnaprejšnjih rešitev; 

s kombinacijo obojega namreč pridobimo pri pestrosti igre. 

• Skušamo razumeti želje in pričakovanja uporabnikov: uvodno besedilo, 

jasna navodila, "logični" rezultati, ki ne dajejo vtisa nejasnih meril igre in 

razvrščanja podatkov. 
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• Vključimo tako prečiščene kot neprečiščene podatke (odprto dostopni 

prečiščeni podatki za slovenščino namreč manjkajo). Oboji so v bazah 

CJVT-ja oz. se ravnokar pripravljajo v okviru drugih projektov.

• Ves čas imamo v mislih, kako lahko podatke iz igre uporabimo za gradnjo 

drugih jezikovnih virov. Poleg tega jo je treba zasnovati tako, da bo možen 

naknadni prenos v mednarodni prostor (jezikovna lokalizacija vsaj za 

osnovne besednozvezne strukture in leksikalna razmerja).
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• Igra "računa" na nenehno internetno povezavo (brez povezave bi bila 

relevantna kvečjemu za solo način igranja, kar pa je mogoče manj 

zanimivo).

• Programsko bi lahko zadeve reševali prek API, kot to uporabljamo pri ostalih 

bazah. Podrobnosti se še doreče s tehničnim delom ekipe.

• Prva naloga je poiskati programerja za pripravo osnove aplikacije.
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3 Igra
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3.1 Vizualizacija
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3.2 Načini igranja, časi, povratne informacije, lestvice

3.2.1 Načini igranja

/Prvotna zamisel:/

a) Netekmovalni nivo (brez časov, izbor samo enega načina igranja)

b) Tekmovalni nivo (časovne omejitve, vnaprej dane kombinacije načinov 

igranja)

Tekmovalni nivo: čas + 3 načini igranja: Izberi, Vtipkaj, Povleci (igralec lahko 

izbira)

 Tematske igre: brez časov 
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3.2.2 Časi 

• Igralni časi

• Nekaj izkušenj še iz prvotne Igre besed, a tu gre le za drugačen medij 

(tipkanje na mobilnih napravah praviloma traja dlje, prostora je manj)

• Čakanje na nov cikel (komuniciranje s strežnikom)
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20/11/19

3.2.3 Povratne informacije

Kdaj podati povratno informacijo: takoj po vsaki igri, po ciklu treh iger? Katero 

informacijo in kako?

Dajanje povratnih informacij ne sme časovno preveč zadrževati igre, imeti 

mora didaktičen smisel, predvsem pa mora prispevati k temu, da igralec ve, 

kaj se od njega pričakuje, koliko je zgrešil, kakšna je najboljša rešitev ipd., 

vsekakor pa ga ne sme odvračati od nadaljnjega igranja. (Zapisnik 4, 3. 7. 2018)
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3.2.4 Lestvice

• Tekmovalna lestvica: točke; ločen prikaz po načinih igranja in skupno

• Tematska lestvica: točke; ločen prikaz po temah (zadnje 4)

Druge možnosti: 

• uvrstitev po kombinaciji števila točk iz vseh iger in deleža igranj, 

• uvrstitev v zadnjem mesecu, 

• uvrstitev po številu kolokacijskih zvez, ki imajo največje možno število točk

• ... 
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3.3 Tematske igre

TEMA:

• Iztočnice (število):

• Igralni način:

• Struktura: 

• Čas:

Npr.:

TEMA 1: počitnice

Iztočnice (15): potovanje, izlet, zabava, oddih, poletje, prireditev, druženje, počitek, dopust, sezona, turizem, tujina, 

rezervacija, plavanje, smučanje

Igralni način: Vtipkaj

Struktura: pridevnik + samostalnik

Čas: 16. 9. 2019 22.0019. 9. 2019 23.00
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Nagrade za tematske igre



3.4 Testiranja

• Interno

• Liber.ac, FF, 22. 5. 2019 

• Testna skupina uporabnikov

>> 



 Navodila za testiranje
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 Nekaj odgovorov
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3.5 Točkovanje

• Prvotno točkovanje (Igra besed na spletu)

• 500, 250, 150, 100, 75, 50, 25, 10, 5, 2, 1

• Izdelal jezikoslovec, ne statistik

• Uporabnikom ni bilo povsem razumljivo, imelo je preveč ravni

• Izvozili smo celotne sezname kolokacij, tj. do pojavitve 2

• Novo točkovanje – cilji:

• Poenostavljeno in bolj razumljivo

• Primerljivo po različnih načinih igranja

• Neuresničena želja: bonusi za redno igranje, zaporedno dobro igranje 

ipd.
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Točkovanje: VTIPKAJ

• Tekmovalni cikel: 3 iztočnice (ista struktura)

• Točkovanje: 5 razredov

Število kolokatorjev

30 ali več

Število kolokatorjev

od 10 in 29

točke

Vrhnjih 10 % (največ

30)

Vrhnji 3 100

1030 % 36 50

3055 % 610 20

55100 % 10 do konca 5

Ni na seznamu Ni na seznamu 0
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Točkovanje: VTIPKAJ
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Točkovanje: IZBERI

• Ponudimo 3 x 3 kolokatorje (vsak paket treh vsebuje kolokatorje iz različnih 

razredov)

• Tekmovalni cikel: 3 iztočnice

Točkovanje:

a) Razredi kolokatorjev:

• 1. razred (beseda iz vrhnjih 20 % seznama): 80 točk

• 2. razred (beseda iz 2050 % seznama): 40 točk

• 3. razred (beseda pod 50 %): 10 točk

b) Pravilna razvrstitev izbranih kolokatorjev: 60 točk

• Največje število točk na iztočnico: 300 (skupaj 900 na cikel)
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Točkovanje: POVLECI

• Ponudimo 2 iztočnici (ista struktura) na cikel, ponujena beseda je bodisi na 

seznamu obeh iztočnic, bodisi zgolj ene iztočnice ali pa nobene od njiju

• Sestava ponujenih podatkov:

• 3 kolokatorji ene iztočnice

• 3 kolokatorji druge iztočnice

• 3 distraktorji (naključno iz drugih struktur)

• Točkovanje:

• 100 za pravilen kolokator

• 0 za napačen kolokator

• Koš: 100 (distraktor), 50 (nepotrjen kolokator), 0 (potrjen kolokator)
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Točkovanje: POVLECI
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3.6 Podatki

• Vir podatkov: Kolokacijski slovar sodobne slovenščine (CJVT)

• Avtomatsko izluščene kolokacije (oblikoskladenjske oznake)

• Postprocesiranje, npr. postavljanje kolokatorja v pravi sklon (Sloleks)

• Težave avtomatsko izluščenih podatkov (analize ARRS projekta KOLOS)

• nekatere strukture veliko šuma (težave lematizacije, oznak itd.)

• imenovalnik/tožilnik; rodilnik ednine/imenovalnik množine

• (ne)določna oblika pridevnikov (materen jezik)

• prevladujoča množinska raba samostalnikov (številna napaka)

• homonimija (poročèn-poróčen; téma-temà)

• povratnost glagolov (si/se) – npr. bati sovražnika

• precej šuma pri lastnoimenskih kolokatorjih

• Zakaj ne bi prečistili podatkov in ponudili samo teh?

• 1. malo denarja, malo muzike

• 2. preizkus igrifikacije
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3.6 Podatki

• Rešitve za Igro besed (1):

• minimalno vsaj 10 kolokatorjev na strukturo

• Izbor zanesljivejših struktur (analize ARRS projekta KOLOS)

• PRIDEVNIK + samostalnik (88,9 %)

• Pridevnik + SAMOSTALNIK

• SAMOSTALNIK + samostalnik v rodilniku (84,9 %)

• GLAGOL + samostalnik v tožilniku (87 %)

• glagol + SAMOSTALNIK V TOŽILNIKU

• prislov + GLAGOL (87,7 %)

• PRISLOV + glagol

• prislov + PRIDEVNIK (63,6 %)

• PRISLOV + pridevnik
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3.6 Podatki

• Rešitve za Igro besed (2):

• priprava seznamov glagolov z (ne)obveznim si/se in pripis si/se v bazi

• izločitev neprehodnih glagolov v glagol + samostalnik v tožilniku (boleti, 

deževati)

• izločitev homonimnih iztočnic

• Izločitev iztočnic v „prislov + glagol“ in pridevniških strukturah, ki so redko 

v osnovniku (npr. blizek)

• izločitev lem, ki niso v Sloleksu (ni podatka o paradigmi za 

postprocesiranje)

• izločitev lastnih imen

• Izločitev žaljivega, vulgarnega in slabšalnega besedišča (kot iztočnic in 

kolokatorjev)
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Igrifikacija

podatki

uporabniki
rezultati 

(povratna 
informacija)

analiza

jezikovni 

viri
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civilno + SAMOSTALNIK

20/11/19

povratne informacije (Igra besed 1)

pravo 36 500

društvo 14 300

prebivalstvo 10 500

delo 9 350

sodišče 9 400

zaščito 8 0

letalstvo 8 500

združenje 7 400

obnašanje 6 175

območje 5 225
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PRIDEVNIK + postopek

20/11/19

povratne informacije (Igra besed 1)

sodni 27 500

pravni 25 225

24 0

upravni 17 500

kazenski 16 500

dolg 15 200

uradni 11 200

hiter 11 400

delovni 8 175

policijski 6 200
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PRIDEVNIK + postopek

20/11/19

povratne informacije (Igra besed 1)

sodni 27 500

pravni 25 225

24 0

upravni 17 500

kazenski 16 500

dolg 15 200

uradni 11 200

hiter 11 400

delovni 8 175

policijski 6 200
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4 Prve povratne informacije po objavi; 

zaključni premisleki

Pozdravljeni,

najlepša hvala za nagrado. Igra mi je zelo všeč, seveda jo bom igral še 

naprej. Najbolj všeč mi je, da jo lahko igram z mojim dekletom, od katere sem 

tudi izvedel zanjo (edina tovrstna igra, katero igrava skupaj). Poleg tega pa še 

širim besedni zaklad, torej prijetno s koristnim. /E-pošta N. L., 14. 10. 2019./

*** 

En tak splošen problem, ki med igranjem najbolj moti, so prislovi, kar je 

posledica tega, da ima po eni strani z njimi težave lematizacija, drug problem 

pa je, da pri prislovih bližina ne pomeni nujno vezave, ker so prislovi pogosto 

vezani na glagol in ne na predmet oz. osebek. /.../ /E-pošta N. L., 5. 10. 2019/
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Stanje in obeti

20/11/19

• Igra se igra!

• Več kot 3000 igralcev (večina enkratnih obiskovalcev, a kar nekaj rednih 

igralcev)

• Obeti za prihodnost

• Interes v evropski skupnosti (ELEXIS)

• Kmalu vključitev drugih jezikov (npr. estonski, portugalski, 

nizozemski…)

• Izboljšava luščenja kolokacij in podatkov (ARRS projekt Nova slovnica)

• Boljši podatki, nove možnosti povečanja igralnosti (dodatna pomoč, 

npr. ponujene črke, dodajanje didaktičnih informacij)

• Dodajanje novih igralnih načinov (ne samo s kolokacijami)

• Prihajajo sopomenke!
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Sklepne misli

• Slovenščina je lahko zabavna!

• Igre na (več)besedni ravni zahtevajo precejšen vložek časa in denarja

• Boljši podatki, več možnosti (in boljša igralnost)

• pomembnost analiz relevantnih raziskovalnih projektov

• pomembnost odprtosti podatkovnih baz

• Igrifikacija – uporabniki pomagajo izboljšati podatke in posledično igro

• Interes mednarodne skupnosti!
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Vprašanja, komentarji


