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Uvod
• Jezikovne tehnologije

• glavna paradigma: nadzorovano strojno učenje
• programi so večinoma jezikovno neodvisni
• potrebujejo pa učne (ročno označene) jezikovne vire
• + testne podatke

• Empirično podprte jezikoslovne raziskave:
• temeljijo na realnih (in po možnosti označenih) besedilih

• Označene jezikovne vire potrebujemo za vsak jezik 
posebej

• Kje lahko dobimo take vire za slovenščino (in druge 
južnoslovanske jezike)?
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Jezikovni viri
1. Korpusi: 

• enovito kodirana in dokumentirana zbirka besedil
• besedila (i)zbrana po vnaprej  določenih kriterijih
• označena (oblikoskladnja, leme, skladnja, imenske entitete, …)
• referenčni/specializirani; eno/večjezični; pisni/govorni

2. Leksikoni:
• besedišče jezika
• besede / fraze
• oblikoslovje, skladnja, pomen, povezave, prevodi

3. Modeli:
• podatki za nek program, ki mu omogoči označevanje besedil v 

nekem jeziku za neko raven označevanja
• npr. CLOG model za lematizacijo slovenščine; Moses model za 

prevajanje slovenščina → angleščina

4



Ponovna uporaba
• Klasični pristop: 

• za vsako raziskavo posebej izdelati jezikovne vire
• viri nedostopni drugim raziskovalcem

• Slabosti:
• izdelava jezikovnega vira je lahko zelo draga in dolgotrajna, velika 

izguba časa in denarja, če se to počne večkrat
• kasnejši raziskovalci ne morejo preveriti ali poboljšati prvih 

rezultatov
• vzdržuje se monopol raziskovalcev oz. institucij, ki so vire izdelale
• viri ne morejo biti uporabljeni pri razvoju produktov
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Odprt dostop do rezultatov raziskovalnih 
projektov
• Brez ovir do publikacij in podatkov:

• prihranek denarja in časa; 
• izogibanje ponavljanju dela; 
• spodbujanje sodelovanja; 
• večja transparentnost znanstvenega procesa;
• spodbujanje inovacij

• Zelo močan trend v EU in tudi v Sloveniji
• Problemi pri omogočanju odprtega dostopa do jezikovnih 

virov:
• avtorske pravice nad besedili
• varovanje zasebnosti (tudi pravica do pozabe): GDPR
• pogoji uporabe spletnih portalov (npr. Twitter)
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Raziskovalne infrastrukture

7

Naprave, viri in storitve, ki jih uporablja znanstvena skupnost za izvajanje 
vrhunskih raziskav na svojih področjih.



• Vizija: digitalni jezikovni viri in orodja za vse (evropske) 
jezike so dostopni prek enotne prijave za raziskovalce v 
humanistiki in družboslovju

• Namenjena dolgotrajnemu in obsežnem hranjenju in 
dostopu do jezikovnih virov in tehnologij

• Prispevek k ohranjanju in podpiranju večjezične evropske 
kulturne dediščine

• Nova paradigma sodelovanja pri razvoju virov in orodij, 
zagotavljanje večkratne uporabnost in prilagajanja 
individualnim potrebam
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Namen:
• obstoječe vire in orodja dati na voljo v enotni 

infrastrukturi 
• omogočiti svetovalne in učne dejavnosti, kako orodja in 

vire prilagoditi specifičnim raziskovalnim potrebam
• prispevati k standardizaciji virov in orodij
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CLARIN ERIC
• 20 držav članic + 4 

opazovalke
• Sedež na Nizozemskem
• Podporno osebje, odbori 

za vodenje, delovne 
skupine

• Letne konference
• Virtual Language 

Observatory
• Večina dela se odvija v 

okviru nacionalnih 
konzorcijev
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• https://www.clarin.si/
• Začetek dela 2014
• Sedež na IJS:

• Odsek za tehnologije znanja
• Laboratorij za umetni inteligenco
• Center za mrežno infrastrukturo

• Organiziran kot konzorcij 11 
parterjev:
• 4 univerze: Ljubljana, Maribor, Nova 

Gorica, Primorska
• 3 raziskovalni inštituti: ZRC SAZU, IJS, 

INZ
• 2 podjetji: Amebis, Alpineon
• 1 društvo in 1 zavod: SDJT, Trojina
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• Repozitorij:
• Dolgotrajno hranjenje jezikovnih virov in orodij

• Spletne storitve:
• konkordančniki (analize korpusov)
• ročno označevanje (izdelava učnih korpusov)
• delotoki (avtomatizirano označevanje) 

• Podpora raziskavam: CLASSLA K-Centre za računalniško 
obdelavo južnoslovanskih jezikov

• Podpora razvoju jezikovnih virov in tehnologij
• podpora pripravi virov za vključitev v repozitorij (do 500 EUR)
• večji projekti: prvič v 2018, 30.000 EUR letno

• Podpora dogodkom:
• Konference „Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika“

(vsake 2 leti, zadnja 2020)
• 22nd Intl. Conf. on Text Speech and Dialogue, Ljubljana, 11.-13.9., 

2019, XVIII EURALEX International Congress, Ljubljana, 2018, …
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Konkordančniki
• KonText + noSketch Engine
• delata lahko z velikimi korpusi (več milijard besed)
• korpusi so lahko bogato označeni:

• strukture in metapodatki (datum objave, vrsta besedila, spol 
avtorja, standardnost besedila, …)

• atributi besed (oblikoskladenjska oznaka, lema, normalizirana 
oblika, …)

• močan poizvedovalni jezik: CQL
• nastavitve pogleda
• raznovrstni izpisi in analize
• CLARIN.SI trenutno ponuja okoli 100 korpusov 
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KonText (CLARIN-CZ)
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Konkordance
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WebAnno (CLARIN-DE)
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Označevanje besedil
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Rezultat
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Repozitorij
• Zaenkrat najbolj pomembna storitev CLARIN.SI
• Certificiran s strani CLARIN in CTS
• Stalna in varna hramba jezikovnih virov (https, Nagios)
• Stalni identifikatorji po sistemu Handle
• Prijava AAI (EduGain)
• Eksplicitni pogoji uporabe (ToS, licenca)
• Etični kodeks (CoCo)
• Žetev metapodatkov (metadata harvesting)
• Večinoma standarden zapis podatkov (XML)
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Vstopna stran
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Vstopna stran
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Prijava
Potrebna za vnos novega vira, dostop do zaščitenih virov in 
za uporabo naprednih funkcij
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Kako najti zanimive jezikovne vire
• brskanje po jeziku, vrsti vira, ključnih besedah, avtorju itd.
• mehko iskanje
• trenutno na voljo 200+ vnosov
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Anatomija vnosa

24



Anatomija vnosa 2
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Anatomija vnosa 3
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Statistike
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Piwik
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Repozitorij: prevzem
• Večina vnosov v CLARIN.SI je CC
• Ostali: AAI prijava, strinjanje s pogoji uporabe
• Citiranje!
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Repozitorij: vnos vira
• Prijava AAI
• Razmeroma enostaven delotok

• Zahteve pojasnjene na 
https://www.clarin.si/repository/xmlui/page/deposit

• Izbira licence
• Možnost deljenja vnašanja
• Vnos pregleda eden od urednikov CLARIN.SI
• Možnost embarga podatkov
• Možnost vnosa novejše različice vira
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Podatki
• Zahteve pojasnjene na 

https://www.clarin.si/repository/xmlui/page/data
• Idealno: XML po eni od „standardnih“ shem (TEI), za enostavno 

strukturirane podatke zadošča tabela
• + izvedeni formati + dokumentacija
• ZIP
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Zakaj deponirati v repozitorij
• Preprečite, da se podatki izgubijo
• Vaši podatki bodo laže najdljivi
• Če kdo uporabi vaše podatke v objavljeni raziskavi, jih je 

dolžan citirati
• Spodbujate odprto znanost
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Kaj je v repozitoriju?
• Naučeni modeli za analizo jezika

(oblikoskladenjsko označevanje, NER, 
besedne vložitve itd.)

• Ročno označeni korpusi 
(učne množice)

• Raznovrstni in veliki avtomatsko 
označeni korpusi
(KAS, siParl, IMP itd)

• Leksikalni viri
(sloleks, srLex, hrLex,…)

• Slovarji
• Programi
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Programska oprema
V repozitoriju sicer so modeli in nekaj programov, vendar se za vzdrževane 
programske opreme večinoma uporablja GitHub: https://github.com/clarinsi/
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Zaključki
• Namen CLARIN(.SI) je spodbujati raziskave, ki 

potrebujejo dostop do jezikovnih podatkov
• digitalna humanistika in družboslovje
• jezikovne tehnologije
• vse ostale vede, kjer je jezik pomemben

• Odprt dostop do virov, orodij in storitev
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