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• Ozadje 
• Korpus Janes 
• Podkorpus tvitov 
• Tekoče delo 
• Prihodnje delo 

Pregled 



Korpus kot osnova za 
• Jezikoslovne raziskave 
• Izdelavo orodij za procesiranje 

 
 

1. Gradnja 
2. Avtomatsko označevanje 
3. Ročno označevanje (testna in učna množica za 2.) 
4. Nazaj na 1.  

• JANES v0.3 
• JANES Tviti v0.3.4 

 
 

 
 
 

Ozadje 



• Tviti 
• Velik del slovenske tvitosfere 
• TweetCat (Ljubešić et al. 2014), sprotni zajem 
• metapodatki: uporabniško ime, čas objave, št. všečkov in posredovanj 

• Forumska sporočila 
• 3 forumi: med.over.net, avtomobilizem.com, kvarkadabra.net 
• namenski ekstraktorji besedila, enkratni zajem 
• metapodatki: uporabniško ime, tema, URL, čas in ID objave 

• Komentarji na novice 
• 3 portali: RTV Slo, Mladina, Reporter 
• namenski ekstraktorji besedila, enkratni zajem (tudi novice) 
• metapodatki: uporabniško ime, čas in ID komentarja, URL in ID novice 

• Blogi 
• slWaC 2.0 (Erjavec in Ljubešić 2014) 
• ime domene vsebuje “blog” 
• brez metapodatkov, mešano besedilo bloga in komentarji nanj 

Korpus JANES v0.3 



Obdelava korpusa 

• Označevanje 
• (skoraj standardna) tokenizacija in stavčna segmentacija 
• standardizacija leksike z metodo CSMT (Ljubešić et al. 2014) 
• standardno oblikoskladenjsko označevanje in lematizacija 

• Zapis 
• vertikalni format (za konkordančnik) 
• XML TEI P5 (delno) 

• Konkordančnik 
• (no)Sketch Engine 

 



Sestava korpusa JANES 
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 161.289.153 pojavnic 



Starost besedil 



noSketchEngine: “boljše” 



noSketchEngine: “jaz” 



Tviti v0.3.4 

Novi metapodatki 
• za avtorje: 

• zasebni oz. 
organizacija (ročno) 

• spol (ročno) 
• regija (avtomatsko) 

• za tvite: 
• stopnja standardnosti (avtomatsko) 
• sentiment besedila (avtomatsko) 

Pojavnic 70.104.566 
Besed 52.774.593 
Tvitov   4.337.767 

Novi tviti: 



Tvitov po avtorjih 
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6,2 % označenih 
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Razporeditev po regijah 



Stopnja standardnosti 

• Ljubešić et al., RANLP 2015 
• Tehnična in jezikovna: T1 – T3, L1 – L3 
• Ročno označevanje 
• Učenje linearnega regresorja 
• Evalvacija: povp. abs. napaka = 0.377 T in 0.424 L 



Standardnost 
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Skupna standardnost 



Sentiment besedila 

• Avtomatsko anotiranje: SVM + označeni sl tviti (Jasmina Smailović, IJS) 
• Evalvacija na 1.000 tvitih (šport in politika, 2 anotatorja) 

• naključno         = 37,7 % 
• vse anotacije       = 57,3 % 
• oba anotatorja   = 62,1 % 
• IAA         = 76,5 % 



V delu: rediakritizacija 

• Neproblematično zagotoviti veliko učno množico,  
vendar v splošnem problem ni trivialen:  
„Problem je resen“ 

• Corpus-based diacritic restoration for South Slavic 
languages. Ljubešić et al., oddano na LREC‘16: 

– uporaba Wikipedije, splošnega spleta in Twitterja  
za hr, sr in sl 

– evalvacija nad Wikipedijo in Twitterjem 
– rediakritizacija: slovar + kontekst „Kaj se smejes?“ 
– slovenščina: osnovnica 88 %, charlifter 93 %,  

leksikon 98,2 %, leksikon + kontekst 99,1 % 
– tviti-sl: 37 % dvoumnost, 31 % tokenizacija, 6 % ime, … 

 Potrebno še uporabiti za korpus JANES v0.4 



V delu: označevanje tvitov 

 Cilj: korpus, v katerem so tviti 
pravilno: 
1. tokenizirani in stavčno 

segmentirani 
2. standardizirani 
3. oblikoskladenjsko 

označeni in lematizirani 
 Referenčni korpus za testiranje 

in šolanje 
 Navodila za označevanje 
 Šolanje anotatorjev 
 Izvedba tečaja 
 Resno delo 
 



Platforma: WebAnno 



Prihodnje delo:  
ročno označevanje 2 

• Oblikoskladenjsko označevanje: 
• nabor oznak (emotikoni, emoti, ključniki) 
• oznake za nestandardne besede („nebom“) 

• Lematizacija 
• Tuje in „tuje“ besede?  
• Besede za slovarček? 
• Izvedba označevanja  

 
 



Prihodnje delo: korpus 

• Komentarji z Wikipedije 
• Blogi (bolj zares) 
• Forumov in novic verjetno ne 
• = JANES v0.4 (začetek 2016) 
 
• Tviti: 

• novi metapodatki z vprašalnikom, npr. starost 
• podkorpus javnih osebnosti/politikov 



   Prihodnje delo:  
avtomatsko označevanje 

• Glavna naloga zadnjega leta projekta 
• Izboljšati na vseh ravneh: 

• tokenizacija, normalizacija, oblikoskladenjsko 
označevanje, lematizacija 

• ročno označeni podatki 
• boljši programi (RE, CRF) 

• = JANES v1.0 
 



   Prihodnje delo: distribucija 

• Obljuba: 
• prosto dostopno na konkordančniku 
• odprto dostopno na repozitoriju CLARIN.SI 

• Vendar: 
• avtorske pravice 
• zaščita zasebnosti 
• pogoji uporabe 

• Rešitve: 
• anonimizacija, premešanje, vzorčenje 
• mogoče različni pogoji za različne uporabnike 
• + spremljevalni korpus 
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