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Struktura predstavitve

• Uvod in motivacija

• Diplomatični in kritični prepis

• (Pred)obdelava starejših besedil

• Strojno prevajanje na ravni znakov

• Primer uporabe: Slomškovi pridigi

• Sklepne ugotovitve in prihodnje delo



UVODNE MISLI

• Digitalizacija pisne kulturne dediščine

• Znanstvene oz. znanstvenokritične

izdaje 

• Rokopisi: pregled, prepis, rekonstrukcija, 

komentar

• Dve obliki prepisov



Prepisi

• DIPLOMATIČNI: natančen tipografski 

dvojnik rokopisa; 

avtorjeve nedoslednosti, napake,                             

popravki, vrivki ohranjeni

• KRITIČNI: tekstnokritična interpretacija,

besedilo približa sodobnemu bralcu s 

sistematičnimi spremembami na ortografski in 

oblikoslovno-leksikalni ravni

>> zamudno, bi bilo mogoče delno avtomatizirati? 



(Pred)obdelava starejših besedil

• Odsotnost pisne norme: različen zapis besed

• Za koga je to težava? 

za sodobne bralce: težje razumevanje in 

iskanje po besedilu 

za orodja za obdelavo naravnega jezika: 

slabša lematizacija in oblikoskladenjsko 

označevanje

Pomemben korak v (pred)obdelavi: 

normalizacija/modernizacija/kanonikalizacija



Samostalnik ‚srce‘ v imenovalniku 

ednine:



Kako normalizirati?

Več pristopov: 

– izdelava leksikona parov besedne oblike; 

– izdelava pravil: ročno ali avtomatsko;

– fonetično ujemanje;

– računanje razdalje med oblikama;

– statistično strojno prevajanje.



Statistično strojno prevajanje 

na ravni znakov

prilagojena metoda statističnega strojnega 

prevajanja na ravni besednih zvez

>> znaki kot besede, vmesni presledki



Prednosti, slabosti in omejitve

+ zadostuje manjša učna množica kot pri 

klasičnem strojnem prevajanju, zna prevajati 

besede, ki jih ni v učni množici

─sistemske spremembe na ravni znakov

• običajno: posamezna pojavnica (ni 

ko(n)teksta, zapis skupaj/narazen)

• normalizacija = modernizacija 

• Naš poskus: vrstica kot osnovna enota, 

normalizacija v posodobljeni, a ne sodobni

jezik 



Primer uporabe: Slomškovi pridigi

• eZISS, elektronske znanstvenokritične 

izdaje slovenskega slovstva: http://nl.ijs.si/e-zrc/

• izbrana slovenska besedila v integraciji

faksimilov, prepisov in znanstvenega

komentarja

• večinoma

rokopisi
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A. M. SLOMŠEK: 

TRI PRIDIGE O JEZIKU

http://nl.ijs.si/e-zrc/slomsek/index-sl.html
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„Za krščansko govorjenje“ (1825)



„Jezik je vir dobrega in zla“ (1829)



Metodologija

1. pridiga kot učna, 2. kot testna množica

Primerjava 3 metod:

Norma (leksikon, mere razdalje)

SSP: klasično

SSP-Z: znaki

Orodje: Moses s privzetimi nastavitvami 

(KenLM) in Giza++ za poravnavo



Rezultati

Jezikovni model 1 (JM1): kritični prepis 1. pridige

JM2: JM1 + Slomškova zbrana dela

JM3: JM1 + jos 100k

DRZ (%) 2-grami 3-grami 4-grami 5-grami

SSPZ-JM1 7,59 8,58 8,71 9,18

SSPZ-JM2 8,05 8,14 8,21 8,80

SSPZ-JM3 8,26 8,45 8,48 9,50

SSP 16,84 16,87 16,86 16,87

Norma 14,19

Izhodišče: 

delež razlik v znakih (povprečna Levenshteinova razdalja) = 22,26 % 



Primer dobrega in slabega prevoda 
Izvirnik Ročni prepis Strojni prevod

1.Veſelo hodi popotnik 

po ſvoji namenjeni ſtesʼi

1. Veselo hodi popotnik 

po svoji namenjeni stezi

1.Veselo hodi popotnik 

po svoji namenjeni stezi

(1 razlika)

proti tajiſstimu kraju, 

kamor ſe je ſte doiti 

namenil;-

proti tajistemu kraju, 

kamor se je doiti 

namenil;-

proti tajistimu kraju, 

kamor se je ste dojiti 

namenil;

(6 razlik)



Sklepne ugotovitve

• Najbolje deluje predlagana metoda SSP-Z, 

prihrani dve tretjini dela (22,26 > 7,59%).

• Majhen in preprost jezikovni model, 

privzete nastavitve zadoščajo.

• Prevajanje vrstic namesto pojavnic.

• Metoda je uporabna, potreben pa vsaj del 

kritičnega prepisa oz. podoben prepis.



Prihodnje delo

• Kvalitativna analiza

• Poskusi z uglaševanjem uteži

LM order Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Run 9 Run 10 AVG

untuned 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833

2-grams 6,254 5,834 6,321 6,424 5,920 6,104 6,021 6,125 6,017 6,273 6,129

3-grams 6,038 5,924 5,864 5,967 5,823 6,037 5,878 5,864 5,956 5,924 5,928

4-grams 5,892 5,966 5,838 5,986 5,949 5,793 5,854 5,899 6,038 5,936 5,915

5-grams 5,870 6,162 5,889 6,110 5,815 5,794 5,750 6,032 5,814 5,908 5,914

6-grams 6,161 6,014 5,846 6,008 5,954 6,019 5,958 6,158 5,942 6,103 6,016

7-grams 5,951 6,037 6,170 5,948 5,974 6,108 6,080 5,953 5,996 5,977 6,019

8-grams 5,953 5,817 5,834 6,170 5,993 5,833 5,909 5,962 6,094 5,865 5,943

9-grams 5,834 5,931 5,820 5,887 5,879 5,813 5,877 5,840 5,998 5,809 5,869

10-grams 5,732 5,994 5,988 5,959 6,011 5,751 6,016 5,972 5,878 6,114 5,942



Jas tabei razham hualo noi sakvalo inu te sahvalem …

Vpraſhanja? 


