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IZVLEČEK
Slovnični pregledovalniki za slovenščino – Pregled in uporaba
Dano magistrsko delo poskuša odgovoriti na pomembna vprašanja o natančnosti,
zanesljivosti in praktični uporabnosti obstoječih slovničnih pregledovalnikov za
slovenščino, Besane in LanguageToola. V delu je predstavljena tudi kratka zgodovina
razvoja slovničnih pregledovalnikov za angleščino, ki so obenem utirali pot razvoju
tovrstnih orodij za slovenščino. Teoretičnemu uvodu v dano področje obravnave sledita
predstavitvi obeh slovničnih pregledovalnikov za slovenščino s podrobnejšimi opisi tako
zunanje kot tudi notranje zgradbe in delovanja obeh orodij ter njune praktične uporabnosti.
Ob koncu teoretičnega dela so navedene tudi posamezne sorodne raziskave o uporabi
slovničnih pregledovalnikov. Empirični del danega magistrskega dela se začne z
opredelitvijo posameznih raziskovalnih ciljev ter razlago uporabljenih metod in gradiva, s
pomočjo katerih je avtor poskušal uresničiti cilje dane raziskave. To mu je v večji meri
uspelo z izvedbo praktičnega poskusa, pri katerem je izbrana skupina udeležencev
prevajala dve besedili, pri čemer je prvo prevedla v angleščino in drugo v slovenščino.
Med prevajanjem je računalniški program snemal zaslone vseh udeležencev poskusa, kar je
avtorju omogočilo opazovanje uporabe slovničnih pregledovalnikov za slovenščino z
vidika omenjenih parametrov natančnosti, zanesljivosti in praktične uporabnosti. Izsledki
poskusa so bili obdelani s pomočjo v ta namen razvite tipologije posameznih kategorij
napak. Poleg tega je bila med obdelavo izsledkov poskusa preverjena tudi veljavnost
hipoteze, da uporabniki danih orodij za slovenščino pogosteje zaupajo predlaganim
popravkom pri prevajanju v tuji jezik kot pa pri prevajanju v materni jezik. Prav tako so
bile preverjene tudi druge predpostavke, temelječe na opažanjih, zabeleženih med
proučevanjem uporabe danih orodij. Vse postavljene predpostavke so bile potrjene v celoti
ali vsaj deloma.
Ključne besede: slovnični pregledovalnik, Besana, LanguageTool, slovenščina,
ocenjevanje

ABSTRACT
Grammar checkers for Slovenian: Review and use
This thesis attempts to answer some important questions on the precision, reliability and
practical usefulness of the existing grammar checkers for Slovenian, namely Besana and
LanguageTool. A brief history on the development of the grammar checkers for English,
which set the basis for the development of Slovenian grammar checkers, is presented as
well. The theoretical introduction into the area of research is followed by the examinations
of the analyzed grammar checkers for Slovenian. These are accompanied by detailed
descriptions of the external as well as the internal structure and operation of both tools,
followed by a review of their practical usefulness. The theoretical part concludes with
some of the related research on the use of grammar checkers. The empirical part of the
thesis is introduced by defining the individual research goals and by explaining the
methods and materials used to achieve the research objectives. The latter were largely
attained by conducting a controlled experiment, in the course of which a selected group of
participants translated two newspaper articles. The first text was translated into English
and the second one was translated into Slovenian. During the translation process, all the
participants’ computer screens were recorded by a computer program. Thus the author of
the thesis was able to examine the use of the grammar checkers for Slovenian in relation to
the parameters of precision, reliability and practical usefulness. The experiment results
were processed using a typology of individual error categories developed specifically for
this purpose. During the data processing, the validity of the hypothesis suggesting that the
users of the given grammar checkers trust the suggested error corrections more often when
translating into a foreign language compared to translating into their mother tongue was
assessed. Some other assumptions, based on the author’s observations, recorded when the
given tools were studied, were tested as well. All of the given assumptions were fully or at
least partially confirmed.
Keywords: grammar checker, Besana, LanguageTool, Slovenian, evaluation
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Uvod
V zadnjem času je mogoče opaziti vse večji napredek v razvoju računalniško podprtih
orodij za prevajanje in pisanje besedil, ki jih uporabljajo tako poklicni kot tudi drugi
uporabniki jezika. Med omenjena orodja spadajo tudi slovnični pregledovalniki, ki so
namenjeni odkrivanju slovničnih – v številnih primerih tudi slogovnih – napak v besedilih.
Omenjeni pregledovalniki v večini primerov pri odkritih napakah predlagajo tudi možne
popravke teh napak.
K uporabi tovrstnih pripomočkov se pogosto zatekajo tudi šolarji in študentje, ki ta orodja
v številnih primerih uporabljajo kot dopolnilo pomanjkljivemu slovničnemu in
pravopisnemu znanju (Wei in Davies 1997). Kljub vidnim izboljšavam danih orodij se
pojavlja vprašanje, v kolikšni meri lahko uporabnik tovrstnim orodjem zaupa, torej kako
natančni in zanesljivi so ti pripomočki ter v kolikšni meri je uporaba tovrstnih orodij
smiselna oziroma kdaj postane moteča.
V dani magistrski nalogi bom obravnaval obstoječe slovnične pregledovalnike za
slovenščino kot raziskovalno in tržno zanimiva orodja, ki nastajajo kot plod raziskav na
področju uporabnega računalniškega jezikoslovja. Ob tem se bom osredotočil predvsem na
iskanje odgovorov na vprašanja o natančnosti, zanesljivosti in praktični uporabnosti dveh
slovničnih pregledovalnikov, ki sta trenutno na voljo kot pomoč pri pisanju besedil v
slovenščini, to sta Besana in LanguageTool.
Pri svojem raziskovalnem delu bom poleg opazovanja orodij s stališča zgoraj omenjenih
parametrov preveril tudi veljavnost trditve, da uporabniki omenjenih slovničnih
pregledovalnikov pogosteje zaupajo slovničnim popravkom omenjenih orodij pri tvorjenju
besedila v tujem jeziku kot pa pri tvorjenju besedila v maternem jeziku. Dano
predpostavko bom poskušal empirično preveriti z izvedbo nadzorovanega poskusa na
izbrani ciljni skupini uporabnikov omenjenih orodij.

Pri poskusu pridobljene izsledke bom nato obdelal tako s kvantitativnimi kot tudi s
kvalitativnimi metodami, ki mi bodo omogočile primerjavo med slovničnima
pregledovalnikoma Besana in LanguageTool z vidika njune natančnosti, zanesljivosti in
praktične uporabnosti. Ob tem bom poskušal opredeliti posamezne kategorije napak in
1

odnos uporabnikov do predlaganih popravkov domnevnih in dejanskih napak, s čimer
želim osvetliti enega izmed možnih kvantitativnih načinov raziskovanja uporabe
slovničnih pregledovalnikov s stališča zgoraj omenjenih parametrov. Obenem bom na
podlagi pri poskusu pridobljenih izsledkov poskušal potrditi oziroma ovreči predhodno
navedeno hipotezo.
Dana magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu naloge
bom ob pregledu obstoječe literature najprej opisal zgodovino in razvoj slovničnih
pregledovalnikov skozi čas. Nato bom predstavil zasnovo, način delovanja in praktično
uporabnost obeh obravnavanih slovničnih pregledovalnikov za slovenščino, Besane in
LanguageToola. Ob tem se bom posebej posvetil tudi razlikam v zgradbi in načinu
delovanja med prvotnima in najnovejšima različicama danih orodij. Ob koncu teoretičnega
dela bom omenil tudi sorodne raziskave, ki so jih pri raziskovanju tega področja že izvedli
in so bile uporabljene kot smernice pri načrtovanju praktičnega poskusa.
V začetnem delu drugega, empiričnega dela magistrske naloge bom najprej predstavil
zgradbo praktičnega poskusa, pri katerem bom oba slovnična pregledovalnika opazoval z
vidika natančnosti, zanesljivosti in praktične uporabnosti. Ob tem bom pojasnil tudi izbiro
metode in gradiva, na katerih temelji sama izvedba poskusa, ter po posameznih korakih
opisal potek raziskovalnega dela. V nadaljevanju sledi analiza pridobljenih izsledkov z
vidika zgoraj omenjenih parametrov in preverjanje postavljene hipoteze. Razpravo o
ugotovitvah, izpeljanih iz analize izsledkov, bom smiselno vključil v posamezne dele
omenjene analize. V sklepnem delu magistrske naloge bom povzel najpomembnejše
ugotovitve opravljene raziskave ter predlagal posamezne smernice in možnosti za nadaljnje
raziskovanje obravnavanega področja.
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2 Zgodovina in razvoj slovničnih pregledovalnikov
Preden začnem raziskovati zgodovinsko ozadje slovničnih pregledovalnikov, bi rad
poudaril, da se bom pri opisovanju razvoja tovrstnih orodij osredotočil na orodja, ki so jih
razvili za angleščino, saj je to področje v slovenskem prostoru še precej novo in
neraziskano. Poleg tega je zgodovina angleških orodij za pregledovanje slovnice
pomembno vplivala tudi na razvoj tovrstnih programov za druge jezike (Helfrich in Music
2000: 1037). Razvoj slovničnih pregledovalnikov za slovenščino bom na kratko omenil pri
predstavitvi obeh obravnavanih pregledovalnikov.
Zgodovina slovničnih pregledovalnikov je tesno povezana z odkrivanjem novih razsežnosti
jezikoslovnega raziskovanja, k čemur je bistveno prispevalo proučevanje uporabe
računalnika za namene strojnega prevajanja (Kay 2004: xvii). Slednje področje je služilo
kot izhodišče za raziskovanje možnih uporab računalnika v jezikoslovju, zato bom na
kratko osvetlil pomembne mejnike na danem področju, ki so posledično spodbudili tudi
razvoj slovničnih pregledovalnikov.
Razvoj strojnega prevajanja je leta 1949 še posebej spodbudil ameriški matematik in
računalniški strokovnjak Warren Weaver s poslanico o prevajanju, v kateri je zapisal, da
bodo stroji nekoč zmožni prevajati (Kay 2004: xvii). Več kot desetletje pozneje je član
Sveta za samodejno obdelavo naravnega jezika ameriške Nacionalne akademije za znanost
(NAS) David Hays v zaključnem poročilu Sveta predlagal, naj se znanstveno raziskovanje
danega področja namesto na ozek, kratkoročni raziskovalni cilj, kot je strojno prevajanje,
osredotoči na proučevanje računalniške obdelave naravnega jezika (angl. Natural
Language Programming, NLP; Kay 2004: xvii).
Haysov predlog obenem označuje tudi rojstvo novega področja raziskovanja jezika, ki se
imenuje računalniško jezikoslovje (angl. Computational Linguistics). Namen tega
multidisciplinarnega področja je proučevati interakcije med računalnikom in naravnimi
jeziki, pri čemer izhodišče tovrstnega raziskovanja predstavljajo načini, na katere
računalniki obdelujejo naravne jezike (Mitkov 2004: ix). Izsledke raziskav na danem
področju je mogoče praktično uporabiti v okviru jezikovnih tehnologij, kot so na primer
strojno prevajanje, razpoznavanje in sinteza govora, luščenje informacij, samopovzemanje
dokumentov, slovnično pregledovanje besedil in številne druge (Kay 2004: xviii).
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Preden začnem opisovati razvoj programov za slovnično pregledovanje besedil, se mi zdi
smiselno najprej pojasniti razliko med slovničnimi pregledovalniki in črkovalniki.
Ameriški jezikoslovec Richard Nordquist slovnični pregledovalnik (angl. grammar
checker) v splošnem opredeli kot računalniški program, ki v besedilu prepozna primere
napačne rabe jezika in – do določene mere – tudi slogovne nepravilnosti (Grammar
Checker - Definition and Examples of Grammar Checkers). Ob tem je treba poudariti, da
se besedna zveza »napačna raba jezika« nanaša na nepravilnosti, ki jih program zazna na
skladenjski ravni, torej na ravni odnosov med posameznimi elementi povedi. Napak, ki
segajo preko meja povedi, ter pomenskih napak pa slovnični pregledovalniki za zdaj še
niso zmožni zaznati (Burston 1996: 106).

Helfrich in Music (2000), ki v okviru skupine za obdelavo naravnega jezika v podjetju
Microsoft sodelujeta pri razvoju slovničnih pregledovalnikov, kot njihovo temeljno
značilnost navajata še zmožnost predlaganja popravkov pri ustrezno zaznanih napakah.
Vsekakor se je treba zavedati, da slovnični pregledovalniki ne znajo prepoznati vseh
kategorij slovničnih napak, temveč odkrivajo le najbolj tipične med njimi (Pomoč in
nasveti za Word - Office.com; Holozan 2013).
Medtem ko slovnični pregledovalnik napake odkriva s pomočjo stavčne analize, ki jo
izvede nad skupino besed, pa je delovanje črkovalnika (angl. spell checker) omejeno na
preverjanje posameznih besed (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). Črkovalnik je
namreč razmeroma enostaven računalniški program, ki vsako besedo preveri s pomočjo
seznama pravilnih besed, ki so shranjene v njegovem slovarju. V primeru napačnega zapisa
besede uporabniku ponudi več možnih ustrezno zapisanih besed, ki vsebujejo podoben niz
znakov, kot ga vsebuje napačen vnos (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
Iz tega je razvidno, da črkovalnik deluje izključno na podlagi ujemanja posameznih besed,
kar je mogoče v računalniškem jeziku izraziti z enostavnimi algoritmi iskanja in ujemanja
(Trost 2004: 37; Voutilainen 2004: 228). Zato lahko trdimo, da preverjanje črkovanja v
besedilu poteka na povsem mehanski ravni, medtem ko slovnično pregledovanje poteka na
višji, zahtevnejši ravni obdelave naravnega jezika (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
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Slovnično preverjanje namreč vedno zajema skupino besed, ki so med seboj povezane na
različne načine in med katerimi glede na vrsto odnosa veljajo zapletene slovnične
zakonitosti, pri čemer ni mogoče zanemariti tudi številnih izjem (Burston 1996: 106).
Preverjanje teh zakonitosti posledično od razvijalca tovrstnih programov poleg
računalniškega predznanja zahteva predvsem dobro poznavanje slovnice in metod za njeno
formalizacijo (Burston 1996: ibid.). Glede na to, da je možnost preverjanja črkovanja
sestavni del obeh obravnavanih in tudi

večine drugih

obstoječih

slovničnih

pregledovalnikov, bom slovnični pregledovalnik v dani nalogi obravnaval kot program, ki
privzeto vključuje tudi možnost preverjanja črkovanja.
Če se vrnem k razvoju slovničnih pregledovalnikov, je treba izpostaviti dejstvo, da so se
prvi zametki programov za slovnično pregledovanje besedil razvili ravno iz črkovalnikov
(Ramirez Bustamante in Leon Sanchez 1996: 175). Slednji so na trg vstopili bodisi kot
dodatki k urejevalnikom besedil, kot je bil na primer v 80. letih prejšnjega stoletja najbolj
razširjeni urejevalnik WordStar s črkovalnikom SpellStar (1979), bodisi so nastopali kot
samostojni programi, kot je bil na primer Writer's Workbench (1982; Haswell 2005: 2).

Writer's Workbench je bil pravzaprav eden izmed prvih programskih paketov, ki je
vključeval orodji za preverjanje črkovanja in sloga, diction in style (The Writer’s
Workbench - O’Reilly Media). Orodje diction je namreč znalo analizirati besedilo in na
zaslon izpisati opozorila o možnih težavah pri rabi posamezne besede ali besedne zveze,
medtem ko je orodje style znalo s pomočjo statistične analize besedila na zaslon izpisati
statistične informacije o posameznih povedih kot na primer število povedi z vsebovanim
trpnikom (Naber 2003: 17).
V začetku 80. let se je skupaj s pojavom prvih osebnih računalnikov (IBM), ki so mu tesno
sledili tudi prvi urejevalniki besedil (WordStar, WordPerfect, Volkswriter, Word), znatno
povečalo tudi zanimanje za razvoj slovničnih pregledovalnikov (Ramirez Bustamante in
Leon Sanchez 1996: 175; Haswell 2005: 10–29). Temu je v prvi vrsti botrovala vse
pogostejša uporaba računalnika kot pripomočka za pisanje besedil, s čimer se je pojavila
tudi potreba po učinkovitem preverjanju pravopisne in slovnične ustreznosti elektronskih
besedil (Holozan et al. 1992: 1). Slovnične napake so se v tedanjem času pogosteje
pojavljale, saj uporabniki računalnika še niso bili navajeni brati besedil z zaslona in so zato
težje odkrivali tipkarske in druge pravopisne napake (Holozan et al. 1992: ibid.).
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Večje zanimanje za razvoj tovrstnih orodij je mogoče opaziti tudi v porastu števila
strokovnih del s področja razvoja in uporabe slovničnih pregledovalnikov, ki se je do
sredine 80. let kar potrojilo (Haswell 2005: 3). Pomemben prispevek tako k razvoju kot
tudi k izboljšavam začetnih pregledovalnikov je predstavljala tudi pospešena gradnja
korpusov – ogromnih zbirk elektronskih besedil – v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja
(Gorjanc 2005: 19). Razvijalci teh jezikovnotehnoloških orodij so lahko na ta način
združili klasične opise jezika s številnimi podatki o njihovem jezikovnem okolju ter s tem
izpolnili enega izmed temeljnih pogojev za uspešno obdelavo naravnega jezika (Gorjanc
2002: 21).
Na podlagi korpusov, označenih z oblikoskladenjskimi oznakami1, je namreč razvijalcem
slovničnih pregledovalnikov uspelo zgraditi statistične jezikovne modele, s pomočjo
katerih so lahko orodja iz vnesenih besedil sama izluščila posamezne skladenjske vzorce in
s tem tudi nekatera slovnična pravila (Atwell in Elliot 1987; Voutilainen 2004: 230).
Nastajanje tovrstnih zbirk besedil je razvijalcem obenem omogočilo tudi merjenje
učinkovitosti njihovih orodij, ki so ga ponavadi izvajali na korpusu tipičnih jezikovnih
napak (Tschichold et al. 1997: 7; Helfrich in Music 2000: 1038).

Leta 1985 je britansko podjetje Ovum, ki se ukvarja z analizami in svetovanjem na
področju računalništva, v svojem letnem poročilu zapisalo, da je preverjanje slovnice in
sloga postalo eno izmed 7 ključnih področij uporabnega računalniškega jezikoslovja
(Johnson 1985). Med najbolj znanimi slovničnimi pregledovalniki, ki so jih začeli razvijati
v 80. letih in so na trg prišli v zgodnjih 90. letih, so bili na primer Correct Grammar,
Critique, Grammatik in RightWriter (Haswell 2005: 43). Opozoriti je treba, da je bila
odločitev za uporabo določenega slovničnega pregledovalnika v tedanjem času (in verjetno
tudi danes) zelo pogojena z izbiro urejevalnika besedil.
V začetku 90. let se je namreč med Microsoft Wordom in Corel WordPerfectom vnel boj za
prevlado na trgu urejevalnikov besedil, ki se je izrazil tudi na ravni slovničnih
pregledovalnikov (Grammar Check Online History | Good Grammar Checker | Good

1

Oblikoskladenjske oznake (angl. part-of-speech oziroma POS tags ali morphosyntactic description oziroma
MSD) vsebujejo podatke o besedni vrsti in pomembnih slovničnih lastnostih posamezne besedne pojavnice v
korpusu (Marinčič 2008: 82).
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Grammar Checker). Ko je denimo Microsoft leta 1992 v svojem novem urejevalniku
besedil Word 5.0 uporabnikom ponudil novo možnost slovničnega pregledovanja, ki je
temeljila na slovničnem pregledovalniku CorrecText, je Corel kmalu zatem kupil slovnični
pregledovalnik Grammatik in ga do leta 1994 v celoti vključil v delovanje svojega
urejevalnika besedil WordPerfect (Vernon 2000: 330–331).
Naslednji pomemben korak na področju razvoja slovničnih pregledovalnikov je storil
Microsoft, ki je v času pred letom 1997 opustil razvoj CorrecTexta in začel razvijati lasten,
izboljšan slovnični pregledovalnik, ki ga je predstavil v novem urejevalniku Word 97
(McGee in Ericsson 2002: 457). Kljub omenjenemu vložku v razvoj lastnega slovničnega
pregledovalnika pa se orodje za pregledovanje slovnice in sloga v nadaljnjih različicah
Worda (2000, 2002, 2003 in 2007) s stališča natančnosti in zanesljivosti ni bistveno
izboljšalo (Vernon 2000: 331; Kies 2008).
Na ravni razvoja slovničnih pregledovalnikov je mogoče opaziti pomembne premike v
tehnologiji pregledovanja slovnice, ki je od leta 1982 (Writer's Workbench) od razmeroma
preprostega preverjanja rabe ločil, velike začetnice, ponavljanja besed ter ustreznosti
besednih zvez napredovala do prepoznavanja 25 različnih kategorij slovničnih napak in 85
kategorij slogovnih napak v letu 1989 (Critique; Grammar Check Online History | Good
Grammar Checker | Good Grammar Checker; Richardson in Braden-Harder 1988: 195).
Med kategorijami slovničnih napak, ki jih je Critique znal prepoznati in zanje predlagati
popravke, so bile na primer neujemanje osebka in povedka, napačna raba zaimkov,
napačna oblika glagola in napačna raba enakoglasnic (Naber 2003: 18).

Razvijalci najpogosteje uporabljanih slovničnih pregledovalnikov v orodjih Word in
WordPerfect so v času razvoja svojih orodij v 90. letih in po letu 2000 uporabnikom sicer
ponudili možnost pregledovanja v več kot 60 slovničnih in slogovnih kategorijah napak,
med njimi so bile na primer neustrezna negacija, razdrobljenost stavkov, neustrezna raba
veznikov v odvisnih stavkih, neustrezna raba ločil in številne druge (Vernon 2000: 338).
Kljub dodajanju mnogih uporabniku prijaznih možnosti pa na ravni njune učinkovitosti ni
bilo mogoče opaziti vidnega napredka (Vernon 2000: 338–339; Kies 2008).
Medtem ko so prvotni slovnični pregledovalniki delovali na podlagi ujemanja besed in
besednih zvez, so njihovi nasledniki že začeli uporabljati različne pristope k pregledovanju
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slovnice s pomočjo razčlenjevalnikov (angl. parser), verjetnostnih označevalnikov (angl.
statistics-based POS tagger) in sistemov pravil (angl. rule-based grammar checking;
Richardson in Braden-Harder 1988: ibid.; McGee in Ericsson 2002: 459; Naber 2003: 7).
Ob nenehnem spremljanju razvoja drugih tehnologij v uporabnem računalniškem
jezikoslovju so se tudi na področju slovničnih pregledovalnikov izoblikovali 3 pristopi, na
katerih temelji zasnova in način delovanja tovrstnih orodij (Naber 2003: ibid.):


Skladenjsko preverjanje slovnice (angl. syntax-based grammar checking): program
preverjanemu besedilu najprej priredi oblikoskladenjske oznake in nato besedilo
razčleni. To pomeni, da vsaki povedi glede na dane oznake določi možno drevesno
strukturo. Tiste povedi, pri katerih razčlenjevanje ne uspe oziroma uspe le s
pomočjo dodatnega pravila, program označi kot slovnično nepravilne (Jensen,
Heidorn in Richardson 1993).



Statistično preverjanje slovnice (angl. statistics-based grammar checking): ta
pristop uporabi oblikoskladenjsko označen korpus, na podlagi katerega program
izdela seznam nizov oblikoskladenjskih oznak. Nekateri nizi bodo statistično zelo
pogosti (v angleščini npr. determiner adjective noun), medtem ko se drugi ne bodo
nikoli pojavili (v angleščini npr. determiner determiner adjective). Statistično
pogoste nize program tako označi za pravilne in redko pojavljajoče se za slovnično
nepravilne (Atwell in Elliot 1987).



Preverjanje slovnice s pomočjo sistema pravil (angl. rule-based grammar
checking): program besedilo, ki mu pred tem priredi oblikoskladenjske oznake,
preveri na podlagi sistema pravil. Ta pristop je podoben statističnemu, le da v tem
primeru pravila razvijajo ročno (Park, Palmer in Washburn 1997).

Čeprav razvijalci programske opreme na področju uporabnega računalniškega jezikoslovja
v zadnjem času težijo k uporabi statističnih metod (Chen 2009), pa so nekateri razvijalci
slovničnih pregledovalnikov že pred tem odkrili prednosti kombiniranih pristopov, v
katerih statistično preverjanje slovnice dopolnjujejo s preverjanjem na podlagi sistema
pravil (Carlberger et al. 2004).
V zaključku zgodovinskega pregleda in razvoja tehnologije slovničnih pregledovalnikov se
mi zdi smiselno omeniti še nedavno raziskavo o orodjih za pomoč pri pisanju besedil, v
okviru katere so uredniki spletne strani TopTenReviews med drugim ocenjevali tudi
učinkovitost slovničnega pregledovanja omenjenih orodij. Med že uveljavljenimi orodji za
8

pregledovanje slovnice in sloga sta se kot trenutno najboljši izkazali orodji WordPerfect X6
in Word 2010, nekoliko slabše pa sta se odrezali orodji RightWriter in Writer's Workbench
8.6 (Writing Enhancement Software Review 2013 | Best Grammar Check Software |
Writing Software - TopTenREVIEWS). Zelo dobro sta se odrezala tudi novinca na trgu
tovrstnih orodij CorrectEnglish in Grammarly, ki storitve slovničnega pregledovanja
ponujata neposredno prek spleta, kar kaže na nove težnje v razvoju slovničnih
pregledovalnikov (Grammar Check Online History | Good Grammar Checker | Good
Grammar Checker).

9

3 Predstavitev slovničnega pregledovalnika Besana
Začetki slovničnega pregledovalnika Besana segajo v leto 1988, ko so se bodoči razvijalci
Besane – takrat še dijaki – v okviru svoje raziskovalne naloge iz računalništva ukvarjali z
avtomatskim prevajanjem za slovenščino (Amebis Besana - Kratka zgodovina Besane).
Kot stranski proizvod njihovega dela je nastalo prvo orodje za besedno analizo v
slovenščini imenovano Besana (akronim za BESedno ANAlizo).

Po nekaj letih je razvijalcem Besano uspelo nadgraditi v program za pregledovanje
slovnice in sloga ter izboljšati do te mere, da so jo lahko leta 1991 pod okriljem
novoustanovljenega podjetja Amebis začeli prodajati kot slovnični pregledovalnik (Amebis
Besana - Kratka zgodovina Besane). Po statističnih podatkih sodeč je bilo v Sloveniji leta
1995 zgolj 10 uporabnikov računalnika na 100 prebivalcev, zato je povsem razumljivo, da
je tudi prvotni različici Besane (1.0 in 2.0) uporabljalo le majhno število ljudi, približno 20
(Podovšovnik in Kramberger 2004: 87; Holozan 2013). Po navedbah glavnega razvijalca
programa je imela najnovejša različica Besane (3.34) v januarju 2013 nekaj 100
uporabnikov, med katerimi so tudi nekateri poklicni uporabniki jezika, kot so na primer
prevajalci (Holozan 2013).

Pomembno se mi zdi omeniti tudi dejstvo, da je delovanje tako prvotne kot vseh nadaljnjih
različic slovničnega pregledovalnika Besana pogojeno z veljavnostjo licence programa.
Uporabnik lahko licenco pridobi s sklenitvijo naročniškega razmerja, ki ga je mogoče
skleniti za najmanj eno leto. Program je mogoče tudi brezplačno preizkusiti v okviru
enomesečne brezplačne licence. Več informacij o preizkušanju in dostopu do programa,
sklepanju naročniškega razmerja in naročanju licenc je na voljo na spletni strani
http://besana.amebis.si/.
Zaradi večje preglednosti in jasnosti besedila želim opozoriti, da se bom na posamezne
različice slovničnih pregledovalnikov Besana in LanguageTool skliceval le v primeru, ko
bom poudarjal določene posebnosti omenjene različice. Izraza Besana in LanguageTool
bom v tem delu naloge uporabljal kot sopomenki za obravnavana slovnična
pregledovalnika, medtem ko se bom v empiričnem delu naloge pri uporabi izrazov Besana
in LanguageTool navezoval na del celotnega programskega paketa Amebis Besana, in sicer
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na programski dodatek Amebis Besana za Word, ter na LanguageToolov programski
dodatek k odprtokodnemu urejevalniku besedil Apache OpenOffice Writer.

3.1 Prvotna različica
Prvotna različica Besane (1.0), ki je delovala kot samostojen program, je bila napisana v
programskem jeziku C in je bila namenjena za uporabo v takrat najbolj razširjenem
operacijskem sistemu MS-DOS (Holozan 2012: 101). Podobno kot drugi programi je tudi
Besana v obdobju, preden so proizvajalci operacijskih sistemov v zgodnjih 90. letih
prejšnjega stoletja slednje začeli nadgrajevati z naprednimi grafičnimi uporabniškimi
vmesniki, delovala v tekstovnem načinu (History of the graphical user interface Wikipedia, the free encyclopaedia).
Njen prvotni namen je bil slovenskim uporabnikom urejevalnikov besedil olajšati pisanje
besedil z računalnikom (Holozan et al. 1992: 1). Poudariti je namreč treba, da so
uporabniki računalnika v tedanjem času veliko slovničnih in pravopisnih napak v besedilih
spregledali, saj je bilo branje besedila na zaslonu zanje precejšnja novost. Prav tako so se
uporabniki s pomočjo Besane lahko izognili napakam, ki so se pojavile zaradi poznejšega
popravljanja besedila. Uporabniki so na primer v besedilu pogosto zamenjali kakšen
samostalnik, pri čemer so pozabili spremeniti sklon predhodnega pridevnika (Holozan et
al. 1992: ibid.).
Preden začnem z opisovanjem zgradbe in načina delovanja prvotne različice programa
(1.0), bi rad opozoril, da bom se ob tem opiral na gradivo o različici Besane 2.0, ki pa se v
zgradbi in načinu delovanja bistveno ne razlikuje od prvotne različice programa (Peter
Holozan, elektronsko sporočilo avtorju, 6. 3. 2013.).
Poleg tega bom pri teh opisih obeh slovničnih pregledovalnikov ločeno obravnaval oba
vidika zgradbe in delovanja programa – zunanji in notranji. Zunanji vidik bo v tem primeru
obsegal vidne komponente in delo programa, ki ga lahko uporabnik opazuje na zaslonu,
medtem ko bo notranji vidik zajemal najpomembnejše sestavne dele programa in procese,
ki se skrivajo za zunanjo podobo programa v njegovem jedru. Omenjene opise bom
poskušal predstaviti na jezikoslovcu razumljiv način, zato bom ob tem izpustil
podrobnosti, ki se navezujejo izključno na računalniško plat izvedbe programa.
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3.1.1 Zasnova in zgradba
Na ravni zunanje zgradbe programa je prvotna različica slovničnega pregledovalnika
Besana delovala na podlagi sistema izbir (Holozan et al. 1992: 8). Glavna izbira oziroma
glavni meni je vseboval sedem možnosti (slika 1; Holozan et al. 1992: 11):


Datoteka



Med pregledovanjem



Pregled



Označevanje



Začni



Pomoč



Vnos besed

Slika 1: Glavni meni v prvotni različici (2.0) slovničnega pregledovalnika Besana (Holozan et
al. 1992: 11)

V nadaljevanju bom na kratko opisal pomembnejše možnosti, pri čemer bom tiste, ki se
neposredno

navezujejo

na

samo

delovanje

programa

(Pregled,

Začni,

Med

pregledovanjem), podrobneje razložil pri opisu delovanja prvotne različice Besane.
Datoteka je kot prva možnost v glavnem meniju uporabniku omogočala izbiro imena in
tipa datoteke, ki jo je želel pregledati, spreminjanje imen izhodnih datotek ter spreminjanje
in shranjevanje določenih nastavitev (Holozan et al. 1992: 11). Kot posebnost danega
programa lahko omenim še možnost začasnega izhoda, s katero so ustvarjalci Besane
program naredili prijaznejši za uporabo.
Takratni operacijski sistemi namreč še niso poznali navidezne večopravilnosti, kot jo
poznamo danes (DOS - Wikipedia, the free encyclopaedia). Ob vsakem izhodu iz
programa (npr. ker je uporabnik pozabil prepisati kakšno datoteko) je bilo tako potrebno
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slednjega zapreti in ga ob naslednji uporabi ponovno naložiti, kar je bilo zelo zamudno
opravilo (Holozan et al. 1992: 18). Besana je uporabniku z uporabo funkcije začasnega
izhoda omogočila, da je program ostal v delovnem pomnilniku, tako da je lahko uporabnik
opravil potrebne posege v operacijskem sistemu in se nato brez nepotrebnega čakanja hitro
vrnil v program (Holozan et al. 1992: ibid.).
Ena izmed glavnih izbir v programu, ki so jo v tedanjem času le redko vključevali v
slovnične pregledovalnike, saj je bila namenjena zahtevnejšim uporabnikom, je bila
funkcija Vnos besed (Holozan et al. 1992: 31). Z uporabo te možnosti je namreč uporabnik
lahko v posebni slovar vnašal programu neznane besede po posameznih besednih vrstah in
drugih kategorijah (tj. samostalnik, glagol, pridevnik, veznik, členek, predlog, prislov,
medmet, lastno ime in krajšava). Ob tem so ustvarjalci programa v navodilih za uporabo
uporabnike opozorili, da naj bodo pri vnašanju novih besed previdni, saj bi jim program pri
napačno vnesenih besedah napačno rabo teh besed v besedilu upošteval kot pravilno
(Holozan et al. 1992: ibid.).
Vnašanje novih besed je po besedah ustvarjalcev lahko tudi znatno upočasnilo delovanje
programa, saj se besede niso shranjevale v glavni slovar programa, temveč v ločen slovar
(Holozan et al. 1992: 32). Zato so uporabnikom svetovali, da jih pokličejo, če želijo dodati
večjo količino besed (npr. več kot 3000) iz določene stroke. Z dodajanjem besed v glavni
slovar so namreč ustvarjalci lahko pohitrili delovanje samega programa (Holozan et al.
1992: ibid.).
Ustvarjalci programa so uporabnikom vnašanje novih besed v slovar znatno olajšali z
nasveti v navodilih za uporabo, v katerih so med drugim razložili tudi razvrščanje
posameznih besed v ustrezne slovnične kategorije (Holozan et al. 1992: 35). Ker se lahko
pri določenih besednih kategorijah pojavijo tudi morebitnih dvoumnosti (npr. ločevanje
glagolnikov od samostalnikov, ločevanje deležnikov stanja od pridevnikov, ipd.), so
uporabnikom predlagali, naj uvrstitev besede v ustrezno besedno vrsto preverijo tudi v
slovenskem Pravopisu (Holozan et al. 1992: ibid.).
Neposredno popravljanje napak v pregledanem besedilu pri določenih tipih besedil v
prvotni različici Besane ni delovalo, zato so se ustvarjalci programa odločili v glavni meni
dodati izbiro Označevanje (Holozan et al. 1992: 49). S pomočjo te možnosti so uporabniki
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lahko na mesto pred napako v besedilu postavili določen znak, s čimer so si olajšali iskanje
napak pri urejanju pregledane datoteke v urejevalniku besedil, saj so lahko na ta način
napake hitro poiskali s pomočjo iskalne funkcije (angl. Find/Search). Uporabniki so ob tem
lahko izbirali med naslednjimi znaki: # , $ , * , _ , % in &. Prav tako so se uporabniki lahko
odločili, ali bodo označili vse potencialno napačne besede ali samo posamezne skupine
besed oziroma nizov (Holozan et al. 1992: ibid.).
Zadnja izbira v glavnem meniju Pomoč je tako kot v večini drugih programov uporabniku
ponudila ogled nasvetov in napotkov za uspešno uporabo programa (Holozan et al. 1992:
52). Za premikanje naprej po posameznih straneh pomoči je uporabnik moral pritisniti
funkcijsko tipko (F1), s katero koli drugo tipko pa je Pomoč zapustil.
O specifični notranji zgradbi Besane je pri njeni prvotni različici težko govoriti, saj
posamezni programski moduli oziroma notranje komponente programa niso bile strogo
ločene (Peter Holozan, elektronsko sporočilo avtorju, 6. 3. 2013.). Omembe vredno je
morda le to, da je bil slovar v tedanji različici programa v primerjavi z najnovejšo različico
precej krajši in bolj omejen.

3.1.2 Način delovanja
V okviru zunanjega delovanja prvotne različice Besane se je postopek preverjanja besedila
začel s tem, da je uporabnik v možnosti Datoteka izbral ime in tip datoteke, ki jo je želel
pregledati (Holozan et al 1992: 9). Pred začetkom preverjanja besedila je uporabnik v
glavni izbiri Pregled lahko določil, katere operacije naj program med analizo besedila
izvaja in kaj naj z rezultati analize stori (Holozan et al. 1992: 19).
Med posameznimi možnostmi glavne izbire Pregled, kot so bile na primer sprotno
izpisovanje napak in opomb o poteku preverjanja med analizo ter sprotno izločanje ločil, je
bila za uspešno slovnično in slogovno preverjanje besedila najpomembnejša skladenjska
analiza (Holozan et al. 1992: ibid.). S pomočjo te možnosti je namreč pregledovalnik lahko
uporabniku sporočil, kje se v besedilu skrivajo napake in za katero vrsto napake gre
(Holozan et al. 1992: 20). Če uporabnik te možnosti ni vključil, je program izvedel
preverjanje le na ravni črkovanja in se po koncu preverjanja vrnil v osnovni zaslon (Peter
Holozan, elektronsko sporočilo avtorju, 12. 3. 2013.).
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Prav tako je treba opozoriti, da je uporabnik napake lahko s pomočjo Besane pregledal in
jih popravljal le, če je poleg skladenjske analize vključil tudi možnost pregledovanje
besedila (Holozan et al. 1992: 27). Slednjo možnost je bilo priporočljivo izključiti v
primeru pregledovanja daljšega besedila, saj je program med pregledovanjem porabil
petkrat toliko pomnilniškega prostora, kot je bila dolžina pregledanega besedila (Holozan
et al. 1992: 45). V tem primeru je bilo smiselno uporabiti možnost izpis napak v datoteko,
v okviru katere je program neznane besede, napake skupaj s predhodno in naslednjo
besedo ter razlage napak zapisal v datoteko »NAPAKE$$.SLO« (v primeru izključene
možnosti stalna izhodna imena je program datoteko poimenoval enako kot uporabnikovo
besedilo in ji dodal končnico ».nap«; Holozan et al. 1992: 27).
Med uporabnimi možnostmi glavne izbire Pregled je smiselno izpostaviti še možnosti
enostavna statistika in štetje besed, ki sta uporabniku omogočali izpis seznama v besedilu
uporabljenih besednih vrst in besed po pogostosti (Holozan et al. 1992: 27–29). Program je
te sezname zapisal v datoteki »STATIST$.SLO« in »BESEDE$$.SLO«, pri čemer je pri
poimenovanju datotek veljajo enako pravilo kot pri datoteki »NAPAKE$$.SLO« (dodani
končnici sta bili v tem primeru ».sta« in ».bes«; Holozan et al. 1992: 28). Na podlagi teh
podatkov je lahko uporabnik prišel do okvirnih ugotovitev o slogu svojega pisanja, pri
čemer je treba poudariti, da so bile dane statistike zaradi različnih možnih interpretacij
določenih besed zgolj približne (Holozan et al. 1992: ibid.).
Uporabnik je preverjanje besedila (ob vključeni možnosti skladenjska analiza) sprožil z
izbiro možnosti Začni (Holozan et al. 1992: 30). Analizo je bilo mogoče vmes tudi začasno
prekiniti, pri čemer je uporabnik ob tem lahko pregledal delež že preverjenih besed po
posameznih kategorijah, ki jih bom navedel pri opisu notranjega delovanja programa
(Holozan et al. 1992: ibid.).
Med analizo besedila je program v zgornjem delu zaslona uporabnika izpisal, kolikšen del
besedila (v odstotkih) je že obdelal. Ob vključeni možnosti sproten izpis opomb v glavni
izbiri Pregled je program uporabnika s komentarji na zaslonu (npr. »iskanje: glavni
slovar«) obveščal, kaj v danem trenutku počne (Holozan et al. 1992: 20). Včasih je
program z obdelavo besedila končal že pred 100 %, saj pri nekaterih tipih besedil ni znal
natančno oceniti dolžine besedila (Holozan et al. 1992: 31). Po končani analizi besedila je
uporabnik v skladu s prej omenjenimi nastavitvami pregledovanja besedila s pritiskom na
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katero koli tipko vstopil v prvega izmed dveh načinov pregledovanja napak, ki se je
imenoval navadni pregled (Holozan et al. 1992: 43).
V tem načinu pregledovanja so uporabniki lahko besedilo videli podobno kot v običajnih
urejevalnikih besedil, saj je bil ta namenjen predvsem hitremu odkrivanju napak in
njihovemu označevanju ali neposrednemu popravljanju (Holozan et al. 1992: ibid.).
Program je namreč napačne besede osvetlil, tako da jih je uporabnik pri pregledovanju
besedila zlahka prepoznal. Ko se je uporabnik s pomočjo bližnjic (Ctrl+Levo) oziroma
(Ctrl+Desno) s kurzorjem postavil na osvetljeno besedo, ki je vsebovala napako, se je v
spodnjem delu zaslona izpisalo, katero vrsto napake je program pri dani besedi odkril
(slika 2; Holozan et al. 1992: ibid.).

Slika 2: Pregledovanje besedila v načinu navadnega pregleda (Holozan et al. 1992: 43)

Uporabnik je lahko nato dano besedo bodisi popravil bodisi označil. Z označevanjem
(pritisk na tipko (Space)) si je lahko uporabnik olajšal iskanje napak, potem ko je
pregledano besedilo odprl v urejevalniku besedil (Holozan et al. 1992: 49). Napačno
besedo je uporabnik v Besani lahko popravil tako, da je pritisnil tipko (Enter), vnesel
potrebne popravke in jih nato potrdil s ponovnim pritiskom na to tipko (Holozan et al.
1992: 10).
Poleg vnašanja popravkov v besedilo je lahko uporabnik v tem načinu pregledovanja s
pritiskom na funkcijsko tipko (F3) vnašal tudi nove besede, ki jih program še ni poznal
(Holozan et al. 1992: 31). Dodane besede je bilo priporočljivo še enkrat preveriti, saj se je
uporabnik pri njihovem vnašanju lahko tudi zmotil. Ob tem ni bilo treba opravljati
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ponovne analize celotnega besedila, saj je program ob pritisku na funkcijsko tipko (F5)
izvedel le analizo na novo dodanih besed (Holozan et al. 1992: 48). S pritiskom na
funkcijsko tipko (F9) je uporabnik lahko dostopal do možnosti sinonimi, ki je bila zelo
uporabna v primerih, ko se je uporabnik želel izogniti pretirani uporabi določenega izraza
ali pa je želel določen izraz nadomestiti z besedo slovenskega izvora (Holozan et al. 1992:
ibid.).
Drugi način pregledovanja napak (pregled analize), ki ga je uporabnik lahko izbral v
okviru glavne izbire Med pregledovanjem ali s pritiskom na funkcijsko tipko (F4), je bil v
prvi vrsti namenjen naprednim uporabnikom z boljšim poznavanjem slovničnih pravil
(Holozan et al 1992: 46). V tem načinu pregleda so lahko uporabniki namreč preverili,
katere možnosti je program med besedno analizo prepoznal kot možne interpretacije
uporabljene besede in katero možnost je izbral kot pravilno (slika 3; Holozan et al 1992:
ibid.).

Slika 3: Pregledovanje besedila v načinu pregled analize z označenimi izpadlimi in pravilnimi
možnostmi pri napačnem zanikanju (Holozan et al 1992: 46)

Zgornja slika se posredno že navezuje na notranje delovanje prvotne različice Besane, ki se
je začelo s tem, ko je uporabnik določil, katero besedilo (izbrati je bilo mogoče tudi več
besedil) naj program pregleda (Holozan et al. 1992: 12). Ob tem je program najprej
preveril, ali tip datoteke ustreza tipom besedilnih datotek, ki jih je tedanja različica Besane
znala prebrati (datoteke, ustvarjene v tedaj aktualnih urejevalnikih besedil ASCII, Write for
Windows, WordStar in WordStar 2000, WordPerfect, EXP2, DisplayWrite, Tex,
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FrameWork III, Word for Windows, Professional Write, Ami Pro, MS Works; Holozan et
al. 1992: 13).
Nato je program ocenil dolžino besedila in začel z njegovo obdelavo. V prvem koraku je
program besedilo razdelil na povedi in znotraj povedi na besede (Holozan 2013). Naslednji
korak je bil ključnega pomena, kajti takrat je program začel na podlagi sistema pravil
izvajati skladenjsko analizo vsake posamezne besede, pri čemer je upošteval tudi eno
besedo pred in za analizirano besedo (Holozan et al. 1992: 20, 23). Ob tem je program
besede oziroma nize znakov razvrščal v 7 kategorij (Holozan et al. 1992: 45–46):


neznane besede so bile tiste, ki jih program ni našel v slovarju in jih zato ni
prepoznal



izpadle besede so bile tiste, ki so pri skladenjski analizi izpadle (cf. skladenjska
analiza)



napačne besede so bile besede, ki so bile zapisane oziroma uporabljene na način, ki
ga je program prepoznal kot pogosto tipkarsko napako (npr. »življenski« namesto
»življenjski«)



sumljive besede so bile tiste, ki so bile v programu označene kot odsvetovane,
najpogosteje zaradi tujega izvora (npr. hrvatizem

»neumorno« namesto

slovenskega izraza »neutrudno«)


izločene besede so bile tiste, ki jih je uporabnik s pomočjo ukaza označil kot
komentar in jih program med analizo ni pregledal (če je bil npr. del besedila
napisan v tujem jeziku)



pravilne besede so bile vse tiste, ki niso spadale v zgoraj naštete kategorije



izpadla ločila so bila ločila, ki so bila sicer pravilno postavljena, vendar se je
mednje vrinila kakšna napaka (npr. odvečen presledek pred ali za ločilom)

Ob tem je treba omeniti, da je lahko uporabnik v okviru možnosti premiki v glavni izbiri
Med pregledovanjem določil, po katerih kategorijah napak se bo premikal med
pregledovanjem besedila v načinu navadnega pregleda (Holozan et al. 1992: 47). Dana
delitev napak na kategorije je bila prav tako zelo uporabna tudi v primeru označevanja
napak, saj je uporabnik lahko v okviru možnosti skupinsko označevanje v glavni izbiri
Označevanje izbral, katere kategorije napak želi v pregledanem besedilu označiti (Holozan
et al. 1992: 49).
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Razvrščanje besed v omenjene kategorije in s tem odkrivanje napak je potekalo po
podobnem načelu, kot ga uporablja eden izmed pristopov skladenjskega preverjanja
slovnice, ki bi ga v prevodu lahko imenovali omejitvena slovnica (angl. Constraint
Grammar; Peter Holozan, elektronsko sporočilo avtorju, 12. 3. 2013.). Podobno kot pri
omejitveni slovnici je tudi Besana po delitvi besedila na povedi in besede slednje tudi
razčlenila, pri čemer je pri neuspešnih razčlenitvah uporabljala 24 dodatnih pravil za
uspešno razčlenjevanje (Holozan et al. 1992: 21–26).
Za potrebe dane naloge sem ta pravila razdelil na 12 mehanskih in 12 slovničnih. Med temi
pravili je bilo 9 takšnih, ki jih je lahko uporabnik po potrebi izključil (Holozan et al. 1992:
24). Pri tej opredelitvi sem izhajal iz uvodnega razlikovanja med delovanjem črkovalnika
in slovničnega pregledovalnika, ki ga je mogoče opaziti tudi v drugih podobnih raziskavah
o slovničnih pregledovalnikih (Wei in Davies 1997; Burston 1996). Kot mehanska sem
tako opredelil naslednja pravila (v oklepaju so podani tudi primeri napačne rabe ter
podatek o tem, ali je potrebno preverjanje te napake vključiti posebej v okviru nastavitev
dodatne možnosti ali izločanje ločil v glavni izbiri Pregled; Holozan et al. 1992: 21–26):


mala začetnica pri lastnih imenih (npr. »matej«)



mala začetnica na začetku stavka (npr. »To je bilo včeraj. dobro se spomnim.«;
dodatne možnosti)



pika za krajšavo (npr. »npr«)



napačen zapis besede (npr. »Zda« namesto »ZDA«)



napačen zapis rimskih številk (npr. »mcmxcii« namesto »MCMXCII«)



napačna uporaba enote (npr. »Kupil je en l mleka.«; dodatne možnosti)



ponovitev besede (npr. »Prišel bo bo jutri«; dodatne možnosti)



velika začetnica sredi stavka (npr. »Včeraj je Šel v kino.«; dodatne možnosti)



odvečen presledek pred ločilom (npr. »zvečer , ko«; izločanje ločil)



odvečen presledek za ločilom (npr. »( tukaj je odvečen presledek)«; izločanje ločil)



ni presledka pred ločilom (npr. »tukaj(ni presledka)«; izločanje ločil)



ni presledka za ločilom (npr. »Ko napišete vejico,napišite tudi presledek.«;
izločanje ločil)
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Med slovnična je mogoče uvrstiti naslednja pravila (v oklepaju so podani tudi primeri
napačne rabe ter podatek o tem, ali je potrebno preverjanje te napake vključiti posebej v
okviru nastavitev dodatne možnosti v glavni izbiri Pregled; Holozan et al. 1992: 21–24):


manjka predlog pred mestnikom ali orodnikom (npr. »Rad se pogovarja svojih
otrocih.«)



napačen predlog pri lastnem imenu (npr. »Grem v Bled.«)



napačen vrstni red imena in priimka (npr. »Novak Janez«)



napačna oblika predloga (npr. »z programom«)



neujemanje glagola biti z opisnim deležnikom (npr. »To je bili včeraj.«)



neujemanje imena in priimka (npr. »Janezu Novak in Micki Hočevarju«)



neujemanje osebka (npr. »Ptica so odleteli.«; dodatne možnosti)



neujemanje pridevnika in samostalnika (npr. »v dve skupine« namesto »v dve
skupini«)



neujemanje s predlogom (npr. »pri velikemu hrastu« namesto »pri velikem hrastu«)



verjetno manjka vejica (gre za manjšo verjetnost; npr. »Le od takrat ko se bo začela
/.../«)



v stavku verjetno manjka vejica (gre za večjo verjetnost; npr. »Ko je prišel ga je
takoj ogovoril.«)



zanikanje s tožilnikom (npr. »Na mizo ni položil knjigo.«)

Slika 4: Rezultati skladenjske analize pri obdelavi testne datoteke »NOVIDEMO.SLO«
(Holozan et al. 1992: 21)

V okviru možnosti skladenjska analiza je program vse besede, ki se pri preverjanju niso
skladale z omenjenimi pravili, označil za izpadle (slika 4). Ob izpadlih besedah je nato
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vedno ponudil pojasnilo, ki pa po besedah ustvarjalcev programa ni bilo vedno ustrezno
(Holozan et al. 1992: 20).
Tovrstna pojasnila je bilo mogoče pripisati nepravilni delitvi besedila na povedi, ki je
lahko po nepotrebnem sprožila uporabo določenega pravila in posledično izpis
neustreznega pojasnila (Holozan et al. 1992: ibid.). Ob tem so ustvarjalci programa v
navodilih za uporabo opozorili tudi na dejstvo, da je lahko program našel kakšno napako
tudi v popolnoma pravilnem besedilu in tako sprožil »lažni alarm«. To je bila posledica
njihove odločitve, da je program pri pregledovanju besedil rajši poiskal kakšno napako več
kot pa manj (Holozan et al. 1992: ibid.).
Po končani analizi program preide v navadni pregled (ob vključeni možnosti
pregledovanje besedila), po koncu pregledovanja pa glede na predhodno določene
nastavitve v pregledano besedilo vstavi oznake, opravi statistično analizo besed po
besednih vrstah, izbriše pomožne datoteke in se vrne v osnovni zaslon (Holozan et al.
1992: 44).

3.2 Najnovejša različica
Najnovejša2 različica slovničnega pregledovalnika Besana (3.34) je napisana v
programskem jeziku C++. Najnovejša različica Besane se od prvotne razlikuje že v sami
grafični podobi, saj je prvotna različica približno do leta 2000, ko je dobila svoj prvi
grafični uporabniški vmesnik, delovala le v tekstovnem načinu (Holozan 2013).
Poudariti je treba tudi dejstvo, da so ustvarjalci Besane po letu 2000 (v različici 3.0) zanjo
razvili nov stavčni analizator in napisali nova slovnična pravila, s čimer se je korenito
spremenil tudi njen način delovanja (Holozan 2013). Slednje spremembe bom podrobneje
pojasnil pri opisu delovanja najnovejše različice Besane.
Spremembe v načinu delovanja so verjetno vplivale tudi na novo opredelitev namena
Besane, ki sedaj vključuje odkrivanje tako slovničnih kot tudi slogovnih napak v
slovenskih besedilih ter predlaganje popravkov omenjenih napak (Amebis Besana Datoteka s pomočjo). V splošnem je dani slovnični pregledovalnik namenjen vsem, ki
2

Čeprav je trenutno najnovejša različica Besane 4.1, se pri opisih Besane z besedno zvezo »najnovejša
različica« sklicujem na različico 3.34, na katero se nanašajo izsledki praktičnega poskusa. Novosti, ki jih
prinaša različica 4.1, so na kratko opisane v poglavju Prednosti in slabosti slovničnih pregledovalnikov.
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uporabljajo računalnik kot pripomoček za pisanje besedil (Amebis Besana - Datoteka s
pomočjo).

3.2.1 Zasnova in zgradba
Slovnični pregledovalnik Besana je sedaj vključen v programski paket Amebis Besana, ki
ga sestavljajo štirje programi, in sicer Čarovnik za vzdrževanje licence, Amebis Besana
Pregibnik, Amebis Besana Mini in Amebis Besana za Word. Program Čarovnik za
vzdrževanje licence je namenjen preverjanju in podaljšanju veljavnosti licence ter
naročanju dodatnih licenc za uporabo programa (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
Amebis Besana Pregibnik je program za pregibanje besed, ki razširja uporabnost danega
programskega paketa in ga bom podrobneje opisal ob koncu tega vsebinskega sklopa.
Besano lahko v njeni polni funkcionalnosti slovničnega in slogovnega pregledovanja
besedila uporabljamo kot samostojen program (Amebis Besana Mini) ali v obliki
programskega dodatka urejevalniku besedil Word (Amebis Besana za Word), zato bom
največ pozornosti pri obravnavi programskega paketa Amebis Besana posvetil ravno tema
programoma (Holozan 2012: 101). Poleg tega bom v prid večji preglednosti besedila
posamezne nazive programov v nadaljevanju po njihovi prvi omembi uporabljal brez
dodatne oznake o lastniku programa (torej Besana Mini, Besana za Word, Besana
Pregibnik, Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer, ipd.).
Pri opisu zunanje zgradbe slovničnega pregledovalnika Besana se bom osredotočil
predvsem na grafično podobo samostojnega programa Besana Mini, saj dodatek Besana za
Word deluje v okviru grafičnega vmesnika v urejevalniku besedil Word, ki ga večina
uporabnikov računalnika že dobro pozna. Posamezne možnosti, ki pomembno vplivajo na
uspešno uporabo programa Besana za Word, bom podrobneje pojasnil pri opisu zunanjega
delovanja najnovejše različice Besane v okviru Besane za Word.
Grafično podobo programa Besana Mini predstavlja njegovo glavno okno, ki obsega
naslednje elemente (slika 5; Amebis Besana - Datoteka s pomočjo):


orodno vrstico (sestavljata jo vrstica z gumbi in kazalnik napredka)



vsebino trenutne poprave
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statusno vrstico (v njej so podane naslednje informacije: opis izbrane funkcije ali
napake, nasvet za napako, zanesljivost diagnoze napake v odstotkih in število
napak v popravi)

Slika 5: Glavno okno programa Besana Mini (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo)

Pri uporabi vrstice z gumbi lahko uporabnik izbira med naslednjimi možnostmi, ki jih bom
v nadaljevanju na kratko predstavil (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo):


Prikaži prejšnjo popravo



Spremljaj odložišče



Prikaži naslednjo popravo



Vedno na vrhu



Prekinitev preverjanja



Omogoči zvok



Označi prejšnjo napako



Nastavitve



Označi naslednjo napako



Pomoč



Ponovno preveri

Možnosti, ki se neposredno navezujejo na samo delovanje programa (Prekinitev
preverjanja, Ponovno preveri, Označi prejšnjo napako, Označi naslednjo napako,
Spremljaj odložišče), bom podrobneje razložil pri opisu delovanja najnovejše različice
Besane.
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Možnosti Prikaži prejšnjo popravo (Alt+Levo) oziroma Prikaži naslednjo popravo
(Alt+Desno) uporabniku omogočata pregledovanje besedila, ki jih je s pomočjo Besane
Mini že obdelal. Slednja jih namreč samodejno shranjuje v zgodovino popravljenih besedil,
v kateri je lahko shranjenih do 10 zadnjih poprav (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
Z izbiro možnosti Vedno na vrhu lahko uporabnik vključi oziroma izključi možnost, da se
glavno okno programa postavi nad vsa druga okna in ga lahko uporabnik uporablja tako,
da klikne na območje glavnega okna. Na ta način lahko uporabnik hkrati upravlja z
urejevalnikom besedil in Besano Mini (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
Možnost Omogoči zvok uporabniku omogoča vklop oziroma izklop zvočnega opozorila ob
zaključku pregledovanja besedila (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). Naprednejši
uporabnik lahko ob tem v Nadzorni plošči sam nastavi vrsto zvočnega signala, ki ga želi ob
posameznem dogodku slišati (npr. ko program najde eno ali več napak v besedilu oziroma
ko v besedilu ne najde nobene napake). Zadnji gumb v orodni vrstici (Pomoč) pa
uporabniku ponudi ogled posameznih tem pomoči, v katerih so razložene posamezne
nastavitve v programu ter opisani nasveti in napotki za uspešno uporabo programa
(Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
Posebno pozornost je treba posvetiti tudi možnosti Nastavitve, v okviru katerih si lahko
naprednejši uporabniki po meri prilagajajo posamezne nastavitve programa. Slednje lahko
uporabnik ureja pod naslednjimi zavihki (slika 6; Amebis Besana - Datoteka s pomočjo):


Pravopisniki



Uporabniški vmesnik



Odstavki



Jezikovno jedro



Videz



Verzija
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Slika 6: Posamezne Nastavitve programa Besana Mini

V zavihku Pravopisniki lahko uporabnik za vsak nameščeni pravopisnik nastavi, na katere
slovnične napake naj ga program opozarja (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
Pravopisnik je namreč del programa, ki uporabniku omogoča vklop oziroma izklop
preverjanja posameznih slovničnih in slogovnih napak za posamezni jezikovni modul
(Peter Holozan, elektronsko sporočilo avtorju, 19. 2. 2013.). Poleg slovenskega obstajata
tudi angleški in nemški pravopisnik, ki pa ju razvijalci Besane uporabljajo zgolj v testne
namene in zato nista prosto dostopna (Peter Holozan, elektronsko sporočilo avtorju, 20. 2.
2013.).
Ob pritisku na posamezni pravopisnik lahko uporabnik s pomočjo gumba Nastavi …
določi, katere slovnične in slogovne napake naj program v besedilu odkriva (Amebis
Besana - Datoteka s pomočjo). Ta možnost je ključnega pomena za uspešno delovanje
programa, saj lahko uporabnik v okviru te možnosti določi, na podlagi katerih pravil bo
program preverjal besedilo (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). Spreminjanje teh
privzetih postavk se priporoča samo v primeru, ko program pogosto napačno javlja
določeno vrsto napake, saj lahko uporabnik tako izklopi posamezna pravila, ki mu zaradi
lažnih alarmov otežujejo uspešno pregledovanje besedila. Ob tem je pomembno, da
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uporabnik besedilo znova preveri (gumb Ponovno preveri ali funkcijska tipka (F5)) z
novimi nastavitvami (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).

Slika 7: Pravila za slovnično in slogovno preverjanje v programu Besana Mini

Zavihek Odstavki uporabniku omogoča, da nastavi vrsto preloma, s katero je v besedilu za
pregled najpogosteje zaznamovan konec odstavka. S tem uporabnik programu omogoči
ustrezno postavljanje meja med odstavki in posledično uspešnejšo obdelavo besedila
(Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
V zavihku Videz lahko uporabnik določi vrsto dejanja, s katerim program opozori na
odkrite slovnične napake, nastavi vrsto pisave v glavnem oknu programa ter pri popravkih
vključi oziroma izključi možnost samodejnega zagona Besane vsakič, ko se uporabnik
prijavi v računalnik (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). Ob najdenih slovničnih
napakah v besedilu program glede na predhodne nastavitve izvede eno izmed naslednjih 3
dejanj (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo):
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Odpri glavno okno: program odpre glavno okno, v katerem se pokažejo rezultati
pregledovanja. Okno ostane na zaslonu, dokler ga uporabnik ne zapre ali pomanjša.



Pokaži kratko obvestilo: ob opravilni vrstici se prikaže majhen balonček z
obvestilom, ki po nekaj sekundah izgine. Če uporabnik klikne na balonček, se
odpre glavno okno z rezultati pregleda.



Ne naredi ničesar: program tudi v primeru, ko najde eno ali več napak, ne izvede
nobenega dejanja.

V sklopu zavihka Uporabniški vmesnik lahko uporabnik vključi oziroma izključi vnos
posebnih znakov (npr. šumniki, znaki za denarne valute, ipd.), izbere jezik uporabniškega
vmesnika (če program to omogoča) ter ponovno vključi vsa opozorila programa, med
katera spada tudi opozorilu o poteku licence (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
V zavihku Jezikovno jedro lahko uporabnik vključi oziroma izključi možnost nalaganja
slovarja v glavni pomnilnik (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). Ker program
omenjeni slovar uporablja pri preverjanju besedil, lahko uporabnik na ta način pospeši
obdelavo besedil. Opozoriti je treba, da se s tem poveča poraba pomnilnika, ki se izrazi v
počasnejšem zagonu programa (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). Ob pritisku na
zavihek z nazivom Verzija program izpiše različico programa, ki jo uporabnik trenutno
uporablja. Ta zavihek omogoča tudi obisk spletne strani, s katere lahko uporabnik prenese
najnovejšo različico programa (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
Preden se posvetim notranji zgradbi najnovejše različice slovničnega pregledovalnika
Besana, želim izpostaviti še program Besana Pregibnik, ki v okviru danega programskega
paketa uporabniku ponuja dodatno slovnično pomoč. Ta program je več kot dobrodošel za
vse uporabnike jezika, ki imajo težave s pregibanjem besed z zahtevnejšim sklanjatvenim
oziroma spregatvenim vzorcem, kot so npr. otrok, gospa, tla in še nekatere druge (Amebis
Besana - Datoteka s pomočjo). Besana Pregibnik namreč omogoča pregibanje vseh besed
in njihovih pojavnih oblik, ki jih ima Besana shranjene v svojem slovarju (Amebis Besana
- Datoteka s pomočjo).
Program vsebuje zelo enostaven uporabniški vmesnik s podobnimi možnostmi, kot jih
ponuja tudi Besana Mini, zato se jim ne bom posebej posvečal. Pregibanje posameznih
besed s pomočjo danega programa uporabnik izvede tako, da v vnosno polje programa
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vpiše besedo, ki jo želi pregibati, in pritisne na gumb Pregibaj (Amebis Besana - Datoteka
s pomočjo). Ob tem je treba omeniti, da program ustrezno prepozna besedo v kateri koli
izmed njenih pojavnih oblik (npr. grem – iti; slika 8), vendar pod pogojem, da je beseda
shranjena v Besaninem slovarju (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).

Slika 8: Primer spreganja glagola iti v vseh časih in naklonih v programu Besana Pregibnik
(Amebis Besana - Datoteka s pomočjo)
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Če si uporabnik želi prihraniti vpisovanje posamezne besede, lahko prav tako kot v
programu Besana Mini besedo prenese z uporabo možnosti Kopiraj (bližnjica (Ctrl+C), pri
čemer mora imeti vključeno možnost Spremljaj odložišče), ali uporabi tehniko Povleci in
spusti (angl. Drag&Drop; Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). Pri slednji tehniki
uporabnik z miškinim kazalcem označi del besedila, ki ga želi prenesti, nato se z miškinim
kazalcem postavi nad označeno besedilo, pritisne na levo miškino tipko in besedilo prenese
do okna programa ter tipko spusti (Premikanje in kopiranje datotek z načinom »povleci in
spusti«).
Notranja zgradba najnovejše različice Besane se od prvotne razlikuje predvsem v jasni
razdelitvi programa na posamezne komponente. Jedro programa tvori stavčni analizator, ki
je zgrajen iz 3 sestavnih delov (Holozan 2013):


Rezalnik: del programa, ki besedilo »razreže« oziroma postavi meje med povedmi
in – na ravni povedi – med besedami.



Označevalnik: del programa, ki besedam dodeli njihove možne oblikoskladenjske
oznake.



Analizator: del programa, ki na podlagi statističnih izračunov izbere najbolj
verjetno oblikoskladenjsko oznako besede in ob tem opravi tudi analizo povedi na
podlagi sistema pravil.

Pomemben del programa je tudi slovar, ki po besedah glavnega razvijalca Besane vsebuje
dobrih 215.000 slovenskih lem – osnovnih oblik besed – in oblikoskladenjske podatke o
vseh njihovih pojavnih oblikah (Holozan 2013).

3.2.2 Način delovanja
V okviru zunanjega delovanja najnovejše različice programa Besana se bom osredotočil na
postopke pri preverjanju slovnice in sloga besedil s pomočjo programa Besana Mini in
dodatka Besana za Word v slovenski jezikovni različici urejevalnika besedil Word 2007.
Uporabnik lahko slovnično in slogovno preverjanje besedila v programu Besana Mini
sproži na dva načina. V prvem načinu mora uporabnik besedilo, ki ga želi preveriti,
prenesti na odložišče v katerem koli programu, ki omogoča delo z odložiščem (Amebis
Besana - Datoteka s pomočjo). Odložišče je namreč prostor, kamor uporabnik lahko
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začasno shrani podatke, ki jih je kopiral ali premaknil iz določenega mesta in jih namerava
uporabiti nekje drugje (Kaj je odložišče?).
Ob tem je treba poudariti, da mora uporabnik za preverjanje besedil na tovrsten način
vključiti možnost Spremljaj odložišče (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). To pomeni,
da vsakič ko uporabnik s pomočjo osnovnih funkcij v okolju Windows (npr. pritisk na
gumb Izreži oziroma Kopiraj ali uporaba bližnjic (Ctrl+X) oziroma (Ctrl+C)) v odložišče
prenese del besedila, program to besedilo slovnično in slogovno preveri (Amebis Besana Datoteka s pomočjo). Besana vsako besedilo vedno najprej postavi v vrsto za preverjanje –
če v preverjanje prejme več besedil – in nato besedila pregleda v enakem vrstnem redu, kot
jih je sprejela v pregled. Ob tem lahko uporabnik s pomočjo kazalnika napredka spremlja,
kolikšen del besedila je Besana že obdelala (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
V drugem načinu uporabnik besedilo za pregled z miškinim kazalcem označi, povleče nad
glavno okno programa Besana Mini in nato spusti (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
Ob tem mora program, iz katerega želi uporabnik prenesti besedilo, omogočati delovanje
tehnike Povleci in spusti. Preverjanje besedila nato poteka po enakem postopku kot pri
prejšnjem načinu pregledovanja besedila.
Medtem ko Besana obdeluje besedilo, bo uporabnik v področju za obvestila v opravilni
vrstici (ponavadi v desnem spodnjem kotu zaslona) opazil ikono tega programa, ki bo
izmenično utripala v zeleni in rdeči barvi (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). S
pritiskom na gumb Prekinitev preverjanja lahko uporabnik med preverjanjem prekine
pregledovanje vseh besedil. Možnost Ponovno preveri (F5) pa uporabniku omogoča, da
ponovno pregleda pravkar obdelano besedilo, kar je uporabno predvsem v primeru, če
uporabnik v okviru možnosti Nastavitve v zavihku Pravopisniki vključuje oziroma
izključuje preverjanje na podlagi posameznih pravil (Amebis Besana - Datoteka s
pomočjo).
Ob koncu preverjanja Besana uporabnika obvesti o številu napak v pregledanem besedilu.
Če program v besedilu ne najde nobene napake, potem v omenjenem področju za obvestila
utripa zelena ikona, v nasprotnem primeru – ob odkritih napakah – pa rdeča ikona (Amebis
Besana - Datoteka s pomočjo). Obenem se v tem primeru v skladu s privzetimi postavkami
v možnosti Nastavitve prikaže glavno okno programa, ki pa ne postane aktivno, zato da
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uporabnika ne moti pri njegovem delu. Pri obeh obvestilih lahko uporabnik zasliši tudi
zvočni signal, če ima ob tem vključeno možnost Omogoči zvok (Amebis Besana - Datoteka
s pomočjo).

Besana na napake, ki jih je med preverjanjem besedila odkrila, opozori z ustaljenimi
lektorskimi oziroma korekturnimi znamenji (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
Uporabnik se lahko po napakah premika s pomočjo možnosti Označi prejšnjo napako
(Ctrl+P) oziroma Označi naslednjo napako (Ctrl+N), pri čemer se pri vsaki napaki v
orodni vrstici programa izpiše opis izbrane napake, nasvet (če obstaja), zanesljivost analize
pri odkriti napaki v odstotkih ter zaporedna številka napake in število vseh napak v dani
popravi (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
V primerih z visoko verjetnostjo napake (npr. »z otroci«, kjer je verjetnost napake 90 %)
Besana prečrta napačno črko in nad njo izpiše ustrezno črko, medtem ko v primerih z nižjo
verjetnostjo napake napačno rabo besede podčrta in nad njo izpiše ustreznejšo rešitev (npr.
»je videti« namesto »izgleda«; slika 9).

Slika 9: Primer poprave v programu Besana Mini (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo)
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V primeru manjkajoče vejice program na slednjo natančno opozori pri vezniku, ki vejico
zahteva, ali pa pri naslednji osebni glagolski obliki (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).
To pomeni, da program sicer ni znal ustrezno določiti mesta manjkajoče vejice, vendar je
bolj ali manj verjetno (verjetnost je v odstotkih podana v statusni vrstici), da vejica v tem
delu besedila manjka (Holozan 2012: 105). Poleg lektorskih oznak Besana pri večini napak
ponudi tudi razlago in predlog možnega popravka za dano napako (Amebis Besana Datoteka s pomočjo). Čeprav Besana Mini sama predlaga možne popravke, ta program ne
omogoča neposrednega popravljanja besedila. Popravke mora uporabnik v tem primeru
vnesti v okviru dejanskega urejevalnika besedil, v katerem dano besedilo ureja (Amebis
Besana - Datoteka s pomočjo).
Programski dodatek Besana za Word uporabniku omogoča slovnično in slogovno
pregledovanje v okviru delovanja Besane v urejevalniku besedil Word (različica 2003 ali
novejša). Ob tem je treba opozoriti, da dodatek deluje le v primeru, če je omenjeni
urejevalnik besedil ustrezno nameščen na uporabnikovem računalniku (Amebis Besana Datoteka s pomočjo).
Besana za Word dopolnjuje delovanje slovenskega črkovalnika, ki je v danem urejevalniku
besedil večinoma (vsaj v slovenskih jezikovnih različicah urejevalnika) že vgrajen v
program (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo). Delovanje črkovalnika in slovničnega
pregledovalnika ni odvisno od jezikovne različice urejevalnika besedil, kar pomeni, da je
mogoče slednji orodji za slovenščino uporabljati tudi v angleški oziroma v večini drugih
jezikovnih različic urejevalnika besedil Word (Amebis Besana - Datoteka s pomočjo).

Preverjanje besedil z uporabo programskega dodatka Besana za Word v skladu s privzetimi
nastavitvami urejevalnika besedil Word praviloma poteka samodejno, če je jezik vnosa v
urejevalniku privzeto nastavljen na slovenščino in je preverjanje slovnice omogočeno
(Pomoč in nasveti za Word - Office.com). To lahko uporabnik razbere v spodnjem levem
delu okna urejevalnika, kjer je v danem primeru z oznako slovenščina zapisan privzeti
jezik danega dokumenta. Če jezik danega dokumenta ni nastavljen na slovenščino, lahko
uporabnik to spremeni tako, da v orodni vrstici urejevalnika pod zavihkom Pregled pritisne
gumb Nastavi jezik (Pomoč in nasveti za Word - Office.com). V oknu, ki se odpre, lahko
uporabnik izbere možnost Samodejno zaznaj jezik ali – kar je še bolj priporočljivo –
slovenski jezik izbere iz seznama in pritisne gumb V redu.
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Pred tem mora uporabnik preveriti, ali je možnost ne preverjaj črkovanja in slovnice v
danem oknu odznačena, kajti v nasprotnem primeru program preverjanja črkovanja in
slovnice ne izvaja (Pomoč in nasveti za Word - Office.com). To možnost je smiselno
uporabiti v primeru, ko je del besedila zapisan v drugem jeziku. Omenjeni del besedila
uporabnik z miškinim kazalcem označi in po zgornjem postopku vključi omenjeno
možnost, s čimer Besani pove, da lahko preverjanje označenega dela besedila enostavno
preskoči in se s tem izogne nepotrebni analizi besedila (Pomoč in nasveti za Word Office.com).

Pomembno je opozoriti, da samodejno preverjanje slovnice in sloga v skladu z omenjenimi
nastavitvami poteka le takrat, ko uporabnik v urejevalniku besedil ustvari nov, prazen
dokument, v katerega začne pisati ali vanj besedilo prenese z možnostjo kopiranja oziroma
z uporabo tehnike povleci in spusti (Pomoč in nasveti za Word - Office.com). Če želi
uporabnik z Besano za Word preveriti obstoječi dokument z besedilom, potem mora po
odprtju tega dokumenta v Wordu sam sprožiti preverjanje besedila bodisi s pritiskom na
funkcijsko tipko (F7) bodisi z izbiro možnosti Preverjanje črkovanja in slovnice, do katere
lahko dostopa v orodni vrstici urejevalnika pod zavihkom Pregled (Pomoč in nasveti za
Word - Office.com).
Tudi Besana za Word pri pregledovanju besedila podobno kot Besana Mini podčrta
morebitne slovnične in slogovne napake, pri čemer za slovnične napake uporabi zeleno, za
napake v črkovanju pa rdečo barvo (Pomoč in nasveti za Word - Office.com). Če
uporabnik želi domnevno napako popraviti oziroma videti njeno razlago, lahko to doseže z
desnim klikom na podčrtano besedo, s pritiskom na funkcijsko tipko (F7) ali z uporabo
prej omenjene možnosti Preverjanje črkovanja in slovnice pod zavihkom Pregled (Pomoč
in nasveti za Word - Office.com). Nato se odpre okno, v katerem je možna napaka
označena z zeleno barvo, pod njo pa je bodisi predlagana pravilna rešitev bodisi razlaga
omenjene slovnične napake (slika 10; Pomoč in nasveti za Word - Office.com).
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Slika 10: Primer poprave s programskim dodatkom Besana za Word (Amebis Besana Datoteka s pomočjo)

Uporabnik lahko nato izbere, ali bo predlagano rešitev upošteval (Spremeni), prezrl (Prezri
enkrat) ali nadaljeval s pregledovanjem napak (Naslednja poved; Pomoč in nasveti za
Word - Office.com). Ob tem lahko uporabnik preverjanje na podlagi danega slovničnega
pravila tudi izključi (Prezri pravilo), kar je smiselno uporabiti predvsem v primeru
velikega števila lažnih alarmov. Zelo uporabna je tudi možnost Razloži, ki uporabniku
ponudi možno razlago in primer popravka zaznane napake (Pomoč in nasveti za Word Office.com).

Tovrstne nastavitve, ki sem jih omenil pri opisu Pravopisnikov v programu Besana Mini,
lahko napredni uporabnik spreminja tudi v okviru Besane za Word (Pomoč in nasveti za
Word - Office.com). To stori tako, da v levem zgornjem kotu urejevalnikovega okna
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pritisne gumb Microsoft Office in nato izbere Wordove možnosti. Nato v meniju na levi
strani okna izbere Preverjanje, kjer v tretjem razdelku Med popravljanjem črkovanja in
slovnice pri napisu Slog pisanja pritisne na gumb Nastavitve. Ob tem se odpre okno, v
katerem lahko uporabnik izključi preverjanje na podlagi posameznih pravil, pri čemer
lahko izbere tudi eno izmed 3 vnaprej določenih ravni pregledovanja (Pomoč in nasveti za
Word - Office.com):


Slovnica in slog: privzeta nastavitev, pri kateri je vključena večina pravil, razen
določenih, ki lahko pri preverjanju sprožajo preveč lažnih alarmov.



Slovnica in slog (strogo): nastavitev, pri kateri so vključena vsa pravila z izjemo
štirih, ki še niso dovolj zanesljiva za natančno odkrivanje dane kategorije napake,
za katero so zasnovana (npr. preverjanje povratnega svojilnega zaimka).



Samo slovnica: nastavitev, pri kateri so vključena enaka pravila kot pri nastavitvi
Slovnica in slog z izjemo pravil, ki se navezujejo izključno na slog pisanja (npr.
preverjanje nadomestljivih oziroma pogovornih besed).

V okviru menija Preverjanje lahko napredni uporabnik določa tudi številne druge
možnosti, povezane z načinom preverjanja črkovanja in slovnice, med katerimi se mi zdi
pomembno izpostaviti privzeto vključeno možnost Preverjaj slovnico med vnosom (Pomoč
in nasveti za Word - Office.com). Če uporabnik to možnost izključi, potem Besana za
Word slovničnih in slogovnih napak ne preverja sproti, temveč jih analizira šele takrat, ko
uporabnik sam sproži pregledovanje besedila. Ta nastavitev pomembno vpliva na sam
način pregledovanja v okviru Besane za Word, kar bom podrobneje razložil ob koncu
danega vsebinskega sklopa.
Notranje delovanje najnovejše različice Besane v okviru programov Besana Mini in
Besana za Word se skoraj ne razlikuje, zato naslednji opis procesov, ki v jedru Besane
odvijajo med samim potekom pregledovanja, velja za oba programa. V trenutku, ko
Besana prejme besedilo, najprej zažene rezalnik, ki v besedilu določi meje med povedmi in
znotraj povedi tudi med posameznimi besedami (Holozan 2013).
Nato označevalnik začne z oblikoskladenjskim označevanjem, pri katerem ob pomoči
slovarja posameznim besednim oblikam dodeli vse njihove možne oblikoskladenjske
oznake (Holozan 2013). Ob tem je treba omeniti, da program pri preverjanju posameznih
besed v slovarju upošteva tudi regularne izraze, ki določajo zapis URL ali elektronskih
35

naslovov, kemijskih formul, datumov, ipd. (Holozan 2013). Če program iskane besede ne
najde v slovarju, potem uporabi hevristična pravila za ugibanje, v okviru katerih preverja,
ali se neznana beseda konča na katero izmed tipičnih končnic (npr. -ski za pridevnike
moškega spola, -ost za samostalnike ženskega spola, ipd.; Holozan 2013).

Prav tako program pri neznanih besedah preverja, ali se za en znak razlikujejo od katere
izmed besednih oblik, ki so shranjene v slovarju (po tem načelu deluje tudi večina
črkovalnikov). Če je ta pogoj izpolnjen, potem program ponudi enega ali več predlogov
podobnih besed kot nadomestilo za možno zatipkano besedo (Holozan 2013). Ob tem je
treba opozoriti, da lahko uporabnik v okviru možnosti Nastavitve v zavihku Pravopisniki v
programu Besana Mini sam nastavi in izbira med 5 različnimi stopnjami ugibanja pri
neznanih besedah. Pri privzeti stopnji ugibanja program namreč ugiba podobne besede le
pri malih začetnicah sredi stavka in neznanih besedah na začetku povedi (Holozan 2013).
Ko so vsem besednim oblikam dodeljene njihove možne oblikoskladenjsko oznake,
analizator na podlagi statističnih izračunov in sistema pravil izbere najbolj verjetno
oblikoskladenjsko oznako in ob tem opravi analizo celotne povedi (Holozan 2013). Ob tem
je treba poudariti, da pri statističnih metodah programi ponavadi v besedilu najprej
označijo vse leme in jim šele nato dodajo oblikoskladenjske oznake, medtem ko Besanin
statistični analizator že pri ugibanju posamezne analize povedi hkrati opravi tudi analizo
posamezne besede in ob tem izbere njeno oblikoskladenjsko oznako. Po končani analizi
program besedilo s popravki izpiše na zaslon (Holozan 2013).
Iz danega opisa notranjega delovanja najnovejše različice Besane je razvidno, da so
razvijalci Besane njeno delovanje v primerjavi s prvotno različico temeljito izboljšali z
združevanjem prednosti dveh pristopov preverjanja, ki temeljita na statistični verjetnosti in
sistemu pravil. Ta pristop je zelo podoben tistemu, ki sem ga omenil že pri pregledu
zgodovine slovničnih pregledovalnikov (Carlberger et al. 2004). Besanin novi sistem pravil
je zgrajen iz 80 pravil, kar je skoraj štirikrat več v primerjavi z naborom pravil v prvotni
različici Besane. Na podlagi teh pravil je mogoče razbrati, katere kategorije slovničnih in
slogovnih napak lahko Besana odkriva (Peter Holozan, elektronsko sporočilo avtorju, 20.
2. 2013.). Seznam tovrstnih napak je dostopen na spletni strani http://www.amebis.si
/amebis-besana-napake.
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Ob koncu opisa delovanja Besane bi rad poudaril, da se načeloma uporaba slovničnega
pregledovalnika Besana v okviru programa Besana Mini bistveno ne razlikuje od njene
uporabe v urejevalniku besedil Word, saj so na prvi pogled razlike vidne le na ravni
uporabniškega vmesnika. Kljub temu je mogoče pomembno razliko med omenjenima
načinoma uporabe opaziti na ravni notranjega delovanja Besane v določenih primerih, saj
na njeno delovanje vplivajo tudi posamezne nastavitve samega urejevalnika besedil
(Holozan 2013).
Pri pisanju besedil v Wordu namreč Besana privzeto sproti odkriva slovnične napake, kar
pri nedokončanih povedih pomeni manjšo natančnost analize napak v primerjavi z analizo
pri dokončanih povedih (Holozan 2013). V slednjem primeru stavčni analizator izbira med
neprimerno manjšo množico verjetnih interpretacij posameznih besed kot pri
nedokončanih povedih, zato je za večjo zanesljivost pregledovanja v okviru Besane za
Word smiselno izključiti zgoraj omenjeno možnost Preverjaj slovnico med vnosom in
pregled besedila opraviti šele po koncu pisanja (Pomoč in nasveti za Word - Office.com).
Nasprotno kot v Besani za Word pregledovanje besedila v Besani Mini vedno temelji na
predpostavki, da gre za dokončano besedilo, kar posledično poveča tako hitrost kot tudi
natančnost opravljene analize (Holozan 2013).

3.3 Praktična uporabnost
V okviru pojma praktične uporabnosti sem pri obeh obravnavanih slovničnih
pregledovalnikih opazoval posamezne dejavnike, ki vplivajo tako na odločitev
posameznika o uporabi tovrstnih orodij kot tudi na njihovo dejansko rabo. Ob tem se nisem
želel omejiti na posamezne profile različnih uporabnikov, temveč sem na podlagi dejanskih
lastnosti tovrstnih programskih paketov opisal njihove prednosti in slabosti.
Med pomembnejšimi dejavniki pri odločanju za uporabo in dejanski rabi orodij za
slovnično pregledovanje želim izpostaviti cenovni vidik uporabe, sistemske zahteve
tovrstnih programov, zahtevnost rokovanja z njimi in njihovo dejansko učinkovitost, torej
natančnost in zanesljivost posameznih popravkov. Podatke o dejanski učinkovitosti
obravnavanih slovničnih pregledovalnikov bom pridobil in predstavil šele po obdelavi
izsledkov praktičnega poskusa, zato se bom v nadaljevanju tega vsebinskega sklopa
posvetil drugim zgoraj omenjenim dejavnikom.
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S stroškovnega vidika je uporaba najnovejše različice slovničnega pregledovalnika Besana
(4.1) primerljiva z uporabo sorodnih slovničnih pregledovalnikov za angleščino
Grammarly (139,95 dolarjev pri prvi uporabi, pri čemer je licenco treba vedno znova
podaljšati za obdobje 1 ali 3 mesecev ali 1 leta) in CorrectEnglish (120 dolarjev pri prvi
uporabi, pri čemer je licenco treba obnavljati letno), pri čemer se cena pri poslovnih
uporabnikih Besane niža sorazmerno s številom licenc (How do I cancel my subscription? :
Grammarly Support | Q&A Forum & Support Desk; CorrectEnglish® Complete ::
CorrectEnglish® Writing and Editing Tools :: Vantage Online Store; Amebis Besana Cenik).
Tudi pri Besani je licenco za uporabo programa treba obnavljati na letni ravni, pri čemer je
cena licence za poslovne uporabnike oziroma pravne osebe 115,20 evrov, za fizične osebe
69,96 evrov ter 29,94 evrov za študente do 25. leta starosti (Amebis Besana - Cenik). Poleg
tega je treba omeniti, da je podobno kot pri prodaji druge tovrstne programske opreme tudi
Besano mogoče brezplačno preizkusiti za obdobje 1 meseca (Amebis Besana).

Ob pregledu sistemskih zahtev programskega paketa Amebis Besana 3.34 (osebni
računalnik s procesorjem Intel Pentium Pro ali združljivim, operacijski sistem Microsoft
Windows XP ali novejši, 220 MB prostora na trdem disku, 128 MB delovnega pomnilnika,
povezava z internetom; uporabniški vmesnik Besana za Word zahteva programski paket
Microsoft Office 2003 ali novejši) je mogoče tudi brez poglobljenega računalniškega
predznanja trditi, da je dani programski paket z vidika porabe računalniških virov
razmeroma nezahteven (Amebis Besana - Prenos).
Podobno velja tudi za samo uporabo slovničnega pregledovalnika Besana v okviru
programskega dodatka za Word, ki ga večina uporabnikov pisarniških paketov verjetno
razmeroma dobro pozna. Tudi uporabniški vmesnik samostojnega programa Amebis
Besana je precej preprost in pregleden, medtem ko njegova navodila za uporabo tudi
računalniško manj veščemu uporabniku omogočajo, da se razmeroma hitro nauči
učinkovitega rokovanja s programom.
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4 Predstavitev slovničnega pregledovalnika
LanguageTool
Slogovni in slovnični pregledovalnik (angl. Style and Grammar Checker) LanguageTool je
leta 2003 v okviru svoje diplomske naloge na Tehnični fakulteti Univerze v Bielefeldu v
Nemčiji razvil Daniel Naber. LanguageTool je zasnovan kot odprtokodni program, zato pri
njegovem razvoju – še posebej pri pisanju jezikovno odvisnih pravil – sodelujejo tudi
številni drugi programerji iz različnih jezikovnih okolij.

Na

tem

mestu

želim

izpostaviti

prvo

pomembno

razliko

med

slovničnima

pregledovalnikoma Besana in LanguageTool, saj je slednji označen kot odprtokodni in s
tem pod licenco LGPL (angl. Lesser General Public License) prosto dostopen na spletni
strani http://www.languagetool.org/ (Naber 2003: 3). To pomeni, da za orodje
LanguageTool v primerjavi z lastniško programsko opremo (med katero spada tudi
Besana) veljajo manj stroge omejitve glede načina uporabe, kopiranja, spreminjanja kode
in distribucije (Vse o Odprti kodi - COKS - Center odprte kode Slovenije).
Teoretično to pomeni, da je dano orodje dostopno najširšemu možnemu krogu
uporabnikov, ki lahko s svojimi izkušnjami in znanjem pomembno prispevajo k
izboljšavam tega orodja (Vse o Odprti kodi - COKS - Center odprte kode Slovenije). Kljub
temu je treba omeniti, da v praksi odprtokodno programsko opremo najpogosteje
uporabljajo posamezniki z naprednim znanjem računalništva, saj sta nameščanje in
uporaba tovrstne programske opreme za povprečnega uporabnika računalnika prezahtevna
(Primožič 2005: 33). Pomembno je opozoriti, da sodelovanje pri razvoju odprtokodne
programske opreme v celoti temelji na prostovoljni osnovi, kar pomeni, da lahko
pomanjkanje zanimanja za projekt povzroči zastoj v razvoju ali celo opustitev projekta
(Primožič 2005: 34).

Druga pomembna razlika med Besano in LanguageToolom se navezuje na ciljno skupino
uporabnikov obeh slovničnih pregledovalnikov. Treba je namreč poudariti, da je bil
LanguageTool primarno zasnovan za preverjanje slovnice in sloga v angleščini, medtem ko
je bila podpora za druge jezike sekundarnega pomena (Naber 2003: 3, 38). Zagotavljanje
podpore za slovenski jezik se je tako vzpostavilo šele leta 2007, ko je razvijalec Martin
Srebotnjak začel snovati prva odprtokodna pravila za preverjanje sloga in slovnice v
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slovenskih besedilih (LanguageTool Changelog). Pri vseh nadaljnjih primerjavah obeh
slovničnih pregledovalnikov je zato smotrno upoštevati dejstvo, da je Besana že od svojih
zgodnjih začetkov v letu 1988 namenjena izključno pregledovanju besedil v slovenščini,
medtem ko je LanguageTool podlago za tovrstno delovanje prejel šele leta 2007.

4.1 Prvotna različica
Avtor slovničnega pregledovalnika LanguageTool je program sicer v osnovi napisal v
programskem jeziku Perl, vendar se je nato odločil, da bo zaradi lažjega vzdrževanja in
dodajanja razširitev program implementiral v programskem jeziku Python (Naber 2003:
20). Program je bil primarno namenjen preverjanju slovnice in sloga v angleških besedilih,
vendar je njegova prvotna različica vsebovala tudi podporo za nemški jezik (Naber 2003:
3). Obenem je treba poudariti, da je avtor program že v izhodišču zasnoval tako, da
omogoča razmeroma enostavno dodajanje podpore za druge jezike (Naber 2003: 38).

4.1.1 Zasnova in zgradba
Prvotna različica slovničnega pregledovalnika LanguageTool je bila zasnovana tako, da jo
je bilo mogoče vgraditi v odprtokodni urejevalnik besedil KWord (slika 11), ki je bil del
pisarniškega paketa KDE (K Desktop Environment, slov. K namizno okolje; Naber 2003:
41). LanguageTool je bilo mogoče uporabljati tudi preko spletnega vmesnika (angl. web
frontend), ki je služil kot testno okolje za prikaz delovanja in preizkušanje programa
(Naber 2003: 47). Omeniti je treba, da je pisarniški paket KDE tedaj deloval le v okviru
operacijskih sistemov Unix in Linux, medtem ko je bilo mogoče ta spletni vmesnik
uporabljati tudi v takrat najbolj razširjenih operacijskih sistemih Windows in Mac (Naber
2003: 23).

Slika 11: Glavno okno urejevalnika besedil KWord (Naber 2003: 45)
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Urejevalnik besedil KWord je po svoji grafični zasnovi zelo podoben urejevalniku besedil
Word, zato njegovi zunanji zgradbi ne bom namenjal posebne pozornosti, temveč se bom
pri opisovanju zunanje zgradbe prvotne različice LanguageToola posvetil grafični podobi
spletnega vmesnika za LanguageTool. Zasnova spletnega vmesnika je bila povsem
preprosta, saj je bila sestavljena zgolj iz polja za vnašanje besedila, ki ga je uporabnik želel
preveriti, 4 možnosti za vključevanje določenih nastavitev preverjanja in gumba, s katerim
je uporabnik sprožil preverjanje besedila (slika 12; Naber 2003: 47).

Slika 12: Spletni vmesnik prvotne različice programa LanguageTool (Naber 2003: 47)

Posamezne nastavitve preverjanja besedila, ki jih je bilo mogoče vključiti v okviru
spletnega vmesnika, bom podrobneje opisal pri zunanjem delovanju prvotne različice
LanguageToola, zato bom na tem mestu nadaljeval z opisom notranje zgradbe dane
različice. Jedro programa je bilo skrito v pregledovalniku besedila (TextChecker), ki na
podlagi sistema pravil pri vseh povedih, oblikoskladenjskih oznakah in besednih zvezah
preveril njihovo ujemanje s pravili (Naber 2003: 20). Pregledovalnik so sestavljale 3
komponente, ki so po načinu delovanja podobne sestavnim delom najnovejše različice
Besane (Naber 2003: 20–22):


Rezalnik (SentenceSplitter): del programa, ki je v besedilu prepoznal meje
posameznimi povedmi in – znotraj povedi – med besedami.
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Drobilec povedi (Chunker): del programa, ki je besedilo, označeno z
oblikoskladenjskimi oznakami, »razdrobil« na posamezne besedne zveze (angl.
chunks) in jim podobno kot pri označevanju dodelil ustrezne oznake.



Označevalnik (Tagger): del programa, ki posameznim besedam na podlagi
verjetnostnih izračunov dodelil ustrezne oblikoskladenjske oznake.

Pomemben sestavni del označevalnika je bil slovar, iz katerega sta tako označevalnik kot
tudi drobilec povedi črpala podatke o oblikoskladenjskih oznakah za posamezne besede in
besedne zveze (Naber 2003: 22). Slovar je bil zgrajen iz besednih seznamov, ki temeljijo
na prosto dostopni leksikalni podatkovni zbirki WordNet (Daniel Naber, elektronsko
sporočilo avtorju, 25. 3. 2013.).

4.1.2 Način delovanja
V okviru zunanjega delovanja prvotne različice LanguageToola je lahko uporabnik
pregledovanje besedila v urejevalniku besedil KWord sprožil tako, da je besedilo
enostavno kopiral v okno urejevalnika ali začel s pisanjem v praznem dokumentu, pri
čemer je moral uporabnik v orodni vrstici urejevalnika v okviru glavne izbire Tools pod
možnostjo Spellcheck preveriti, da je možnost preverjanja črkovanja Autospellcheck
vključena (Naber 2003: 24).
LanguageTool je v KWordu deloval kot programski dodatek, ki je delovanje črkovalnika
dopolnil s svojo funkcionalnostjo preverjanja slovnice in sloga (Naber 2003: 41). Kot
zanimivost lahko omenim, da LanguageTool v svoji prvotni različici ni neposredno
omogočal preverjanja črkovanja, temveč je tovrstno funkcionalnost zagotovil s
povezovanjem programa z odprtokodnim črkovalnikom ISpell, ki je bil privzeto vgrajen v
KWord (Naber 2003: 16, 25).
Podobno kot Besana za Word je tudi KWord domnevne napake v črkovanju podčrtal z
rdečo, slovnične in slogovne napake pa z modro barvo (Naber 2003: 44). Uporabnik je
lahko razlago napake in predlog možnega popravka poiskal z desnim klikom na podčrtano
besedo, pri čemer se je odprl meni, v katerem je izbral možnost LanguageTool. Nato se je
odprlo novo okno, ki je v zgornjem delu prikazalo poved, v kateri je bila domnevna napaka
izpisana z rdečo barvo, v spodnjem pa je program ponudil razlago oziroma popravek dane
napake (slika 13; Naber 2003: 45). Uporabnik je lahko s pritiskom na popravek napačno
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besedo nadomestil s pravilno, pri čemer je program dano poved ponovno preveril, in s
pritiskom na gumb OK je uporabnik popravke potrdil, s pritiskom na gumb Cancel (slov.
Prekliči) pa preklical (Naber 2003: ibid.).

Slika 13: Primer poprave v urejevalniku besedil KWord (Naber 2003: 46)

Ob tem je treba omeniti tudi pomembno možnost Configure (slov. Nastavi), v okviru
katere je uporabnik lahko podobno kot pri Besani za Word izključil preverjanje na podlagi
posameznih pravil (Naber 2003: ibid.). Zelo uporabna možnost znotraj okna Configure je
bila tudi False friends (slov. Lažni prijatelji), v okviru katere je program med posameznimi
besedami in besednimi zvezami prepoznaval lažne prijatelje (to so pari besed v dveh
različnih jezikih, ki imajo sicer podoben zapis ali izgovorjavo, vendar nosijo različen
pomen, npr. become (slov. postati) – bekommen (slov. prejeti); Naber 2003: 12) Ta
možnost je v prvotni različici LanguageToola delovala samo za jezikovno kombinacijo
angleščina-nemščina (Naber 2003: 50).
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Pregledovanje besedila s pomočjo spletnega vmesnika prvotne različice LanguageToola je
bilo zelo preprosto, k čemur nakazuje tudi njegova zunanja zgradba. Uporabnik je besedilo
enostavno vnesel v polje za preverjanje in pritisnil gumb Check Text (slov. Preveri
besedilo; Naber 2003: 47). Pred tem je uporabnik lahko s pomočjo 4 dodatnih možnosti
določil, naj program (Naber 2003: ibid.):


pri izpisu pregledanega besedila pokaže tudi oblikoskladenjske oznake posameznih
besed,



preverja tudi lažne prijatelje (za materne govorce nemščine ),



preverja nekatere možne slogovne napake,



opozori na dolge povedi (povedi z več kot 30 besedami).

Program je besedilo po preverjanju izpisal na zaslon, pri čemer je domnevni napaki, ki je
bila obarvana z rdečo, sledila razlaga oziroma predlog možnega popravka v modri barvi.
Poleg tega je program pod pregledanim besedilom navedel tudi število odkritih napak
(slika 14; Naber 2003: ibid.). Za razliko od KWorda spletni vmesnik programa
LanguageTool ni omogočal sprotnega popravljanja napak, kar je tudi razumljivo, saj je bil
ta v prvi vrsti namenjen preizkušanju delovanja omenjenega orodja (Naber 2003: ibid.).

Slika 14: Primer pregledanega besedila v spletnem vmesniku prvotne različice
LanguageToola (Naber 2003: 48)

Na ravni notranjega delovanja ni bilo temeljnih razlik med delovanjem prvotne različice
programa LanguageTool v okviru urejevalnika besedil KWord in spletnega vmesnika, zato
nadaljnji opis velja za obe obliki programa. Preverjanje besedila je v prvotni različici
LanguageToola potekalo tako, da je rezalnik v besedilo takoj zatem, ko je program prejel
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besedilo v obdelavo, postavil meje med povedmi in besedami, pri čemer si je pomagal s
posameznimi regularnimi izrazi in seznamom kratic (Naber 2003: 20).
Nato je označevalnik posameznim povedim in besedam na podlagi verjetnosti in uporabe
enostavnih pravil za izločanje posameznih možnosti določil posamezne oblikoskladenjske
oznake (Naber 2003: ibid.). Zatem je označeno besedilo pregledal drobilec povedi in
povedi s pomočjo pravil razdelil na posamezne besedne zveze, s čimer je lahko
pregledovalnik (TextChecker) v besedilu že zaznal prve možne slovnične napake (Naber
2003: 29).
Po končanem oblikoskladenjskem označevanju in drobljenju povedi je pregledovalnik na
podlagi sistema pravil preveril, ali se katera izmed povedi, njihovih oblikoskladenjskih
oznak in besednih zvez ujema z vzorcem napake, ki so jih vsebovala posamezna pravila
(Naber 2003: 20). Tovrstno ujemanje je pregledovalnik označil kot domnevno napako, pri
čemer je po končanem preverjanju (upoštevana so bila vsa pravila razen izključenih) vse
domnevne napake prejel v obliki seznama napak in niza v XML zapisu, ki ga je nato
grafični vmesnik programa ustrezno izpisal na zaslon (Naber 2003: 21).
Tako dani opis notranjega delovanja prvotne različice slovničnega pregledovalnika
LanguageTool kot tudi avtor programa potrjujeta, da obravnavano orodje deluje v okviru
pristopa k preverjanju slovnice na podlagi sistema pravil (Naber 2003: 3). Prvotna različica
programa je tako vsebovala 54 slovničnih, 5 slogovnih in 4 neposredno v programsko kodo
vgrajena pravila ter 84 parov lažnih prijateljev za jezikovni par angleščina-nemščina
(Naber 2003: 50). Ob tem je treba omeniti, da so enostavnejša pravila napisana v
označevalnem jeziku XML, medtem ko so zahtevnejša pravila napisana v programskem
jeziku Java, ki je hkrati tudi jezik najnovejše različice programa. Seznam omenjenih pravil
in lažnih prijateljev je naveden v Prilogi zgoraj omenjene diplomske naloge (Naber 2003:
64–69).

4.2 Najnovejša različica
Prvotno različico programa, ki jo je avtor programa leta 2003 predstavil v svoji diplomski
nalogi, je nato leta 2005 objavil v prenovljeni obliki (različica 0.7), napisani v
programskem jeziku Java (LanguageTool Changelog). Po zadnjih podatkih je najnovejša
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različica programa LanguageTool (2.0) omogočala podporo za 29 jezikov, med katerimi je
od leta 2007 tudi slovenščina (LanguageTool Supported Languages).

4.2.1 Zasnova in zgradba
Najnovejšo različico slovničnega pregledovalnika LanguageTool je mogoče uporabljati v
obliki samostojnega programa LanguageTool (2.0) ali programskega dodatka k
odprtokodnima pisarniškima paketoma Apache OpenOffice ali LibreOffice (Holozan 2012:
102). S pomočjo vstavka za spletni brskalnik Mozilla Firefox je mogoče slovnično in
slogovno pregledovanje besedila v okviru LanguageToola izvajati tudi med brskanjem po
spletnih straneh in vnašanju besedila v besedilna polja spletnih strani (LanguageTool Style
and Grammar Checker).
Pri opisu zunanje zgradbe najnovejše različice LanguageToola se bom osredotočil na
grafično podobno samostojnega programa. LanguageToolov programski dodatek k
urejevalnikoma besedil OpenOffice Writer oziroma LibreOffice Writer namreč deluje v
okviru omenjenih urejevalnikov, ki sta po zasnovi podobna urejevalniku besedil Word,
zato njune zgradbe ne bom posebej obravnaval, temveč bom posamezne pomembnejše
možnosti pregledovanja z omenjenim programskim dodatkom opisal v okviru zunanjega
delovanja najnovejše različice LanguageToola.
Grafični vmesnik najnovejše različice LanguageToola predstavlja razmeroma preprosto
glavno okno programa, ki je razdeljeno na dva dela (LanguageTool Readme). Zgornji del
okna omogoča vnašanje besedila, ki ga uporabnik želi preveriti, v spodnjem delu okna pa
program bodisi izpiše rezultate preverjanja besedila bodisi prikaže oblikoskladenjsko
označeno besedilo. V glavnem meniju program ponuja 2 izbiri (slika 15; LanguageTool
Readme):


Datoteka



Pomoč

46

Slika 15: Glavno okno najnovejše različice samostojnega programa LanguageTool

V okviru glavne izbire Datoteka lahko uporabnik izbira med 6 možnostmi (v oklepaju so
podane bližnjice; LanguageTool Readme):


Odpri … (Ctrl + O): Odpre besedilno datoteko po uporabnikovi izbiri.



Preveri besedilo na odložišču (Ctrl + Y): Slovnično in slogovno pregleda besedilo,
ki ga je uporabnik prenesel v odložišče.



Označi besedilo (Ctrl + T): Vneseno besedilo oblikoskladenjsko označi, pri čemer
vsakemu elementu besedila v sivi barvi sledi njegov dvojnik.



Naloži datoteko s pravili …: Uporabnik lahko naloži datoteko s pravili, na podlagi
katerih naj poteka preverjanje besedila. Pravila morajo biti zapisana v ustreznem
formatu na način, ki je opredeljen na spletni strani za razvoj danega orodja
http://www. languagetool.org/development/.



Možnosti …: Pomembna nastavitev, ki uporabniku omogoča vklop oziroma izklop
preverjanja na podlagi posameznih pravil. Ob tem lahko uporabnik določi tudi svoj
materni jezik, kar pri pregledovanju besedila pomembno vpliva na ustrezno
zaznavanje lažnih prijateljev.



Skrij v sistemski pladenj (Ctrl + D): Začasno skrije glavno okno programa, do
katerega je sedaj možno dostopati ob pritisku na njegovo ikono v vrstici za
obveščanje opravilne vrstice.



Izhod (Ctrl + Q): Ta možnost uporabniku omogoča, da program zapusti.

Omeniti je treba tudi možnost izbire jezika besedila, v okviru katere lahko uporabnik
izbere enega izmed 29 jezikov, ki jih program podpira. Do te možnosti lahko dostopa v
spodnjem delu glavnega okna, pri čemer lahko vključi možnost Samodejno zaznaj jezik, v
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okviru katere poskuša program sam prepoznati jezik vnesenega besedila. V glavni izbiri
Pomoč lahko uporabnik s pritiskom na možnost O razširitvi dostopa do podatkov o
lastniku programa in vzdrževalcih, ki zagotavljajo podporo za posamezne jezikovne
module (LanguageTool Readme).

Ob prenovi programa, ki je sedaj napisan v programskem jeziku Java, se njegove notranje
komponente niso bistveno spreminjale, kar velja tudi za način notranjega delovanja
programa (Daniel Naber, elektronsko sporočilo avtorju, 18. 2. 2013.). V nadaljevanju se
bom posledično podrobneje posvetil uporabi najnovejše različice LanguageToola na ravni
njegovega zunanjega delovanja, pri notranjem delovanju pa bom izpostavil le posamezne
pomembnejše statistike v zvezi s številom pravil za določene jezikovne module.

4.2.2 Način delovanja
V

naslednjem

opisu

zunanjega

načina

delovanja

slovničnega

pregledovalnika

LanguageTool se bom osredotočil na posamezne postopke in nastavitve pri preverjanju
besedila v okviru slovenskih jezikovnih različic samostojnega programa LanguageTool in
programskega dodatka k urejevalniku besedil OpenOffice Writer. Urejevalniku besedil
LibreOffice Writer se pri opisovanju zunanjega delovanja najnovejše različice
LanguageToola ne bom posvečal, saj je ta po svoji zasnovi in delovanju zelo podoben
OpenOffice Writerju, poleg tega pa je bil slednji uporabljen pri empiričnem poskusu dane
raziskave in ga je zato smotrno podrobneje predstaviti.
Slovnično in slogovno pregledovanje v najnovejši različici samostojnega programa
LanguageTool poteka tako, da uporabnik besedilo bodisi sam vnese oziroma kopira v
zgornji del glavnega okna programa bodisi odpre želeno besedilno datoteko (možnost
Odpri ali bližnjica Ctrl + O) in pritisne na gumb Preveri besedilo (LanguageTool Readme).
Uporabnik lahko v glavni izbiri Datoteka pod možnostjo Preveri besedilo na odložišču
pregleda tudi besedilo, ki ga je prenesel na odložišče. Pred preverjanjem mora uporabnik
preveriti, da je jezik pregledovanja pod možnostjo Jezik besedila ustrezno nastavljen na
slovenščino (LanguageTool Readme).
Program vneseno besedilo obdela in izsledke obdelave izpiše v spodnjem delu okna, pri
čemer vsako domnevno napako označi z zaporedno številko, ki ji sledi številka vrstice in
stolpca, v kateri se je napaka pojavila (slika 16; LanguageTool Readme). Naslednja vrstica
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vsebuje razlago napake, pri čemer je pomembno omeniti, da lahko uporabnik v primeru
velikega števila lažnih alarmov za dano napako preverjanje na podlagi pravila, ki je
sprožilo izpis dane napake, izključi s pritiskom na napis (izključi). Slednje lahko uporabnik
določi tudi okviru glavne izbire Datoteka pod možnostjo Možnosti (LanguageTool
Readme).

Slika 16: Primer poprave v najnovejši različici samostojnega programa LanguageTool

Zadnja vrstica v oknu z izsledki obdelave vsebuje sobesedilo domnevne napake, ki je
odebeljena in označena s svetlo rdečo barvo. Poleg omenjenih sporočil program s sivo
barvo v zgornjem delu okna z izsledki obdelave ob začetku pregledovanja besedila izpiše
napis Začetek preverjanja v slovenski …, v spodnjem delu okna pa navede število odkritih
morebitnih napak in čas preverjanja besedila (LanguageTool Readme).
LanguageToolov programski dodatek omogoča slovnično in slogovno preverjanje besedil
v okviru delovanja LanguageToola v urejevalniku besedil OpenOffice Writer, pri čemer je
priporočljivo uporabiti različico 3.4.1 ali novejšo, saj se pri predhodnih lahko pojavijo
težave z zagonom urejevalnika (LanguageTool Style and Grammar Checker).

Opozoriti je treba, da mora uporabnik omenjeni programski dodatek pred uporabo ustrezno
namestiti (navodila za nameščanje so dostopna na spletni strani danega pregledovalnika) in
OpenOffice Writer ponovno zagnati. Pomembno je tudi omeniti, da LanguageToolov
programski dodatek ustrezno deluje le v slovenski jezikovni različici urejevalnika
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OpenOffice Writer, ki privzeto vsebuje tudi podporo za preverjanje črkovanja v slovenskih
besedilih (OpenOffice.org 3.3 Writer Guide).
Slovnično in slogovno preverjanje besedila v urejevalniku besedil OpenOffice Writer
podobno kot v Wordu poteka samodejno, vendar pod pogojem, da je možnost Preveri
slovnico vključena (OpenOffice.org 3.3 Writer Guide). To lahko uporabnik preveri tako,
da v orodni vrstici urejevalnika pod izbiro Orodja izbere možnost Črkovanje in slovnica ali
pritisne funkcijsko tipko (F7). Ob tem se odpre okno LanguageToolovega programskega
dodatka, v katerem lahko uporabnik dano nastavitev po potrebi vključi (OpenOffice.org
3.3 Writer Guide). Do posameznih nastavitev programskega dodatka lahko uporabnik
dostopa v okviru zgoraj omenjene izbire pod možnostjo Skladnja (LanguageTool), v
okviru katere lahko uporabnik preveri izbran del besedila (Preveri besedilo) ali celoten
dokument (Ponovno preveri dokument) ter v okviru možnosti Prilagodi podobno kot v
samostojnem programu LanguageTool določa preverjanje na podlagi posameznih pravil
(OpenOffice.org 3.3 Writer Guide).

Samodejno preverjanje besedila v OpenOffice Writerju za razliko od Worda deluje ne
glede na to, ali uporabnik besedilo za pregled kopira oziroma začne pisati v nov dokument
ali odpre obstoječ dokument z besedilom (OpenOffice.org 3.3 Writer Guide). Po potrebi
lahko uporabnik pregledovanje besedila s pomočjo programskega dodatka sproži tudi s
pritiskom na funkcijsko tipko (F7) ali z uporabo ene izmed zgoraj omenjenih možnosti
(Črkovanje in slovnica ali Preveri besedilo; OpenOffice.org 3.3 Writer Guide).
Podobno kot Word tudi OpenOffice Writer domnevne napake v črkovanju podčrta z rdečo,
pri čemer za domnevne slovnične in slogovne napake v nasprotju z Wordom uporabi
modro barvo (OpenOffice.org 3.3 Writer Guide). Ob desnem kliku na podčrtano besedo
program uporabniku ponudi možno razlago odkrite napake in večinoma predlaga tudi
možne popravke (OpenOffice.org 3.3 Writer Guide).
Do načina popravljanja napak lahko uporabnik dostopa tudi na enega izmed zgoraj
omenjenih načinov sprožanja pregledovanja besedila (OpenOffice.org 3.3 Writer Guide).
Ob tem se odpre LanguageToolov programski dodatek, v katerem je pod razdelkom Ni v
slovarju navedena poved z modro obarvano domnevno napako, pod njo pa program ponudi
predlog popravka dane napake (slika 17; OpenOffice.org 3.3 Writer Guide). Uporabnik
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lahko predlagani popravek zaznane napake sprejme (Spremeni), zavrne (Prezri enkrat) ali
pa v primeru lažnega alarma lahko preverjanje na podlagi danega pravila izključi (Prezri
pravilo). S pritiskom na gumb (Razloži) lahko uporabnik od programa zahteva dodatno
razlago, ki mu je lahko v pomoč pri popravljanju odkrite napake, lahko pa mu tudi pomaga
prepoznati lažni alarm (OpenOffice.org 3.3 Writer Guide).

Slika 17: Primer poprave s pomočjo LanguageToolovega programskega dodatka v
urejevalniku besedil OpenOffice Writer

Pri tovrstnem popravljanju napak v okviru danega okna je smiselno omeniti še gumb
Možnosti, s katerim lahko uporabnik vključi posamezne pomembne nastavitve v zvezi s
črkovanjem ter slovničnim in slogovnim pregledovanjem besedila (OpenOffice.org 3.3
Writer Guide). V oknu, ki se odpre, lahko uporabnik določi tudi posamezne slovarje, ki naj
jih program pri preverjanju upošteva, kar je uporabno pri pregledovanju besedila z
določenega tematskega področja (OpenOffice.org 3.3 Writer Guide). Poleg tega je za večjo
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natančnost analize besedila smiselno izključiti možnost Preverjaj slovnico med tipkanjem,
kar sem že omenil pri Besani za Word.
Ob koncu opisa zunanjega delovanja najnovejše različice slovničnega pregledovalnika
LanguageTool želim omeniti še posamezne pomembnejše statistične podatke, ki se
navezujejo na uspešno notranje delovanje omenjene različice programa. Za dano raziskavo
je pomembno predvsem število pravil za slovenščino, ki trenutno obsega 85 XML in 1
Java pravilo, pri čemer je treba omeniti tudi to, da trenutna podpora za slovenščino ne
vsebuje nobenega para lažnih prijateljev (LanguageTool Supported Languages).
Kot zanimivost lahko omenim, da je trenutno na najvišjem mestu med jeziki glede na
število XML pravil francoščina z 2.218 tovrstnimi pravili, medtem ko ima angleščina kljub
temu, da je bila dolgo časa prvotni jezik preverjanja, le 912 XML pravil. Slednjo je vseeno
treba pohvaliti, saj ima med vsemi podprtimi jeziki najdaljši seznam lažnih prijateljev –
306 parov (LanguageTool Supported Languages).

4.3 Praktična uporabnost
Eden izmed ključnih dejavnikov praktične uporabnosti, ki sem ga izpostavil že v uvodnem
delu predstavitve slovničnega pregledovalnika LanguageTool, je cenovni vidik uporabe
tovrstnih orodij. Obravnavana slovnična pregledovalnika se bistveno razlikujeta ravno v
tem oziru, saj je LanguageTool kot odprtokodni program prosto dostopen na spletu,
medtem ko je uporaba programskega paketa Amebis Besana plačljiva (Naber 2003: 3;
Amebis Besana - Cenik).
Ta podatek LanguageToolu sicer daje določeno prednost pred Besano – vsaj glede na
domnevno širši krog možnih uporabnikov –, vendar je ob tem treba poudariti sistemske
zahteve določene programske izvedbe omenjenega odprtokodnega orodja. Za uporabo
samostojne različice programa LanguageTool je namreč kot edina sistemska zahteva
naveden programski paket Java Runtime Environment, ki pa je prosto dostopen in v
splošnem prisoten na večini osebnih računalnikov. Odsotnost drugih sistemskih zahtev pri
uporabi orodja v tej obliki prav tako kaže, da je to orodje razmeroma enostavno in
nezahtevno pri porabi računalniških virov.
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Na tem mestu je treba opozoriti na uporabo LanguageToola kot programskega dodatka, ki
za uspešno delovanje zahteva enega izmed odprtokodnih urejevalnikov besedil OpenOffice
Writer 3.4.1 ali LibreOffice Writer 3.5.4. Omenjena urejevalnika besedil sta z vidika
grafičnega vmesnika sicer podobna urejevalniku besedil Word, vendar še zdaleč nista tako
razširjena, kot je slednji. Poleg tega sta oba Writerja v primerjavi z Wordom precej bolj
nestabilna, kar je pri odprtokodni programski opremi razmeroma pogost pojav (Primožič
2005: 34).
Grafični vmesnik samostojnega programa LanguageTool je v primerjavi z Besano sicer
enostavnejši za uporabo, saj vsebuje manj glavnih izbir in gumbov kot slednja, vendar je
tudi manj pregleden. Domnevnih napak namreč ne označi znotraj besedila, temveč jih
izpiše v spodnjem delu glavnega okna, kar lahko ob velikem številu napak vodi v slabšo
preglednost. Rokovanje s programskim dodatkom LanguageTool v okviru urejevalnikov
besedil OpenOffice Writer in LibreOffice Writer je podobno uporabi programskega
dodatka Besana za Word, zato je tudi raven zahtevnosti uporabe omenjenih urejevalnikov
besedil za povprečnega uporabnika pisarniških paketov razmeroma nizka.

53

5 Sorodne raziskave o slovničnih pregledovalnikih
Med pregledom literature o raziskavah s področja delovanja in uporabe slovničnih
pregledovalnikov sem ugotovil, da so avtorji omenjenih raziskav pogosto proučevali
možnosti uporabe slovničnih pregledovalnikov bodisi kot pomoč pri učenju tujega jezika
(angl. Computer-assisted language learning, CALL) bodisi kot pomoč pri učenju slovnice
maternega jezika (Tschichold et al. 1997; Jacobs in Rogers 1999; McAlexander 2000;
Burston 2001; Lawley 2003; Senra Silva 2010). Ob tem je treba poudariti, da so avtorji
omenjenih raziskav večinoma obravnavali slovnične pregledovalnike za najbolj razširjene
svetovne jezike, kot sta na primer angleščina in francoščina, nekaj pozornosti pa je bilo
namenjeno tudi pregledovalnikom za švedščino, norveščino in španščino.
Predmet raziskav je bila pogosto tudi dejanska učinkovitost posameznih slovničnih
pregledovalnikov, ki so jo raziskovalci preverjali z uporabo različno uspešnih metod in
pristopov (Burston 1996; Haist 1999; Vernon 2000; Johannessen, Hagen in Lane 2002;
Starlander in Popescu-Belis 2002; Burston 2008; Kies 2008; Chen 2009; Holozan 2012). V
nadaljevanju bom na kratko predstavil 3 raziskave, ki so služile kot smernice pri
oblikovanju in izbiri metod lastnega raziskovalnega dela, saj so bili njihovi raziskovalni
cilji podobni mojim. Ob tem se bom osredotočil na tiste vidike raziskovalnega dela, ki sem
jih v okviru posamezne raziskave prepoznal kot pomembna izhodišča za lastno raziskavo.

5.1 Burston 1996
Avtor v dani raziskavi z naslovom A Comparative Evaluation of French Grammar
Checkers ocenjuje natančnost in priklic 4 tedaj aktualnih slovničnih pregledovalnikov za
francoščino (Le Correcteur 101, GramR, Hugo Plus in French Proofing Tools for Word;
Burston 1996: 104). Ob tem se mi zdi smiselno najprej razložiti pojma natančnosti in
priklica, ki se v tovrstnih raziskavah najpogosteje uporabljata kot objektivni merili za
določanje učinkovitosti orodij za slovnično preverjanje besedila.
Natančnost (angl. precision) je mogoče opredeliti kot razmerje med ustrezno zaznanimi
napakami in vsemi zaznanimi napakami, medtem ko je priklic (angl. recall) opredeljen kot
razmerje med zaznanimi napakami in vsemi obstoječimi napakami v besedilu (Domeij,
Knutsson in Severinson Eklundh 2002: 263). Vrednosti omenjenih meril se v večini
primerov izražajo v odstotkih.
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Kot podlago za ocenjevanje učinkovitosti omenjenih orodij je raziskovalec uporabil 30
esejev v francoščini z različnih tematskih področij, ki jih je napisalo 10 študentov 2. letnika
z avstralske univerze Monash (nematerni govorci francoščine) in so skupno vsebovali
približno 6.000 besed (Burston 1996: 107). Čeprav so študentje dane eseje pred oddajo pri
pouku še enkrat revidirali, je avtor v njih odkril 164 napak, med katerimi je bilo dve tretjini
mehanskih in tretjina slovničnih napak (Burston 1996: 108). Nato je raziskovalec dana
besedila preveril s pomočjo omenjenih slovničnih pregledovalnikov, pri čemer je jasno
izpostavil, katere kategorije napak obravnavana orodja lahko odkrivajo in katere so izven
njihovega dosega (Burston 1996: 106–107).
Pri obdelavi izsledkov preverjanja je raziskovalec določil 4 parametre uspešnosti
slovničnih pregledovalnikov pri zaznavanju napak in predlaganju njihovih popravkov
(Burston 1996: 108–109). Prvi parameter je predstavljal najzanesljivejši popravek, ki ga je
orodje ponudilo kot edinega oziroma prvega na seznamu predlogov možnih popravkov. Pri
drugem parametru je orodje od uporabnika zahtevalo, da bodisi izbere enega izmed
predlogov popravkov bodisi na podlagi konkretnega nasveta sam vnese popravek. Tretji
parameter je pomenil najmanj zanesljiv popravek, pri katerem je uporabnik prejel splošno
obvestilo o možni napaki brez dejanskih navodil, kaj naj v tem primeru stori, medtem ko
so bili v četrtem parametru zbrani vsi napačni popravki domnevnih napak. Poleg
omenjenih parametrov je avtor raziskave pri obdelavi izsledkov zabeležil tudi število
lažnih alarmov in nezaznanih napak (Burston 1996: 109).
Izsledki dane raziskave so pokazali, da je bil pri zaznavanju in odpravljanju slovničnih
napak v obravnavanih francoskih besedilih s 95 % priklicem in 82 % natančnostjo najbolj
uspešen slovnični pregledovalnik Le Correcteur 101 (Burston 1996: ibid.). Dobro se je
odrezal tudi v okviru pisarniškega paketa Office delujoče orodje French Proofing Tools for
Word, ki pa od uporabnika zahteva več sodelovanja pri popravljanju odkritih napak
(Burston 1996: ibid.).

5.2 Wei in Davies 1997
Avtorja raziskave z naslovom Do Grammar Checkers Work? sta v okviru raziskovalnega
dela s področja razvoja programske opreme za pomoč pri učenju tujega jezika pod
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drobnogled vzela učinkovitost pete različice slovničnega pregledovalnika za angleščino
Grammatik (Wei in Davies 1997).
V raziskavo sta vključila 17 študentov (nematerni govorci angleščine) različnih študijskih
smeri, ki so v okviru tečaja učenja angleščine za akademske namene napisali 17 esejev
oziroma seminarskih nalog, ki so v skupnem obsegale dobrih 17.000 besed (Wei in Davies
1997). Dana besedila so študentje po koncu pisanja preverili še s pomočjo Grammatika, pri
čemer sta raziskovalca zvočno posnela komentarje študentov med pregledovanjem besedila
(Wei in Davies 1997). Preden so študentje s preverjanjem besedil sploh začeli, sta
raziskovalca kopirala njihove nepopravljene različice besedil, na podlagi katerih sta
pozneje lahko opazovala učinke preverjanja besedila z omenjenim programom. Prav tako
sta posnela tudi pogovor med posameznim študentom in raziskovalcem o težavah, na
katere je študent med pregledovanjem naletel. Po koncu preizkusa sta izvedla še intervjuje,
v katerem so študentje lahko izrazili svoje mnenje glede uporabnosti obravnavanega orodja
(Wei in Davies 1997).
Ob upoštevanju dejstva, da je obravnavani program zasnovan za materne govorce
angleščine, sta raziskovalca domnevala, da bodo predlogi popravkov pri maternem in
nematernem govorcu angleščine sprožili različne odzive (Wei in Davies 1997). Zato sta
raziskovalca v drugem delu raziskave podrobneje preučila vzorca dveh s programom
pregledanih besedil, zbranih iz študentskih sestavkov, pri čemer je enega napisal nematerni
in drugega materni govorec angleščine (Wei in Davies 1997).
Ob pregledu kvalitativnih izsledkov opisanega raziskovalnega dela je mogoče ugotoviti, da
študentje v splošnem niso bili zadovoljni z učinkovitostjo programa, ki je sicer ustrezno
odkrival in popravljal mehanske napake, vendar je odpovedal na ravni slovničnih napak
(nejasni nasveti, nenatančno opredeljene napake; Wei in Davies 1997). Zanimiva je tudi
ugotovitev drugega dela raziskave, da je nematerni govorec angleščine delovanje programa
pohvalil, medtem ko je materni govorec program označil za neuporabnega. Avtorja
raziskave sta ugotovila, da se vzroki za tovrstne odzive študentov na eni strani skrivajo v
tem, da študentje ne poznajo vseh uporabnih možnosti programa, na drugi pa sta opazila,
da imajo študentje napačno predstavo o zmožnostih danega programa, saj se ne zavedajo
njegovih omejitev (Wei in Davies 1997).
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5.3 Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002
Avtorji so v raziskavi z naslovom Different Ways in Evaluating a Swedish Grammar
Checker predstavili 3 različne načine ocenjevanja slovničnih pregledovalnikov na primeru
orodja za pregledovanje švedskih besedil Granska, pri čemer so posebno pozornost
namenili dopolnjevanju kvantitativne metode merjenja natančnosti in priklica s
kvalitativnim proučevanjem uporabniške izkušnje pri pregledovanju besedila z omenjenim
orodjem (Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: 262).
V okviru prvega načina ocenjevanja natančnosti in priklica slovničnega pregledovalnika
Granska so raziskovalci dano orodje preizkusili s pomočjo korpusa delno lektoriranih
švedskih besedil, ki so bila razdeljena po 5 različnih besedilnih vrstah in so skupaj
obsegala 200.000 besed (Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: 263). Sodeč po
izsledkih preverjanja danega korpusa, ki je vseboval 418 skladenjskih napak, je
obravnavani slovnični pregledovalnik pri preverjanju dosegel 52 % priklic in 53 %
natančnost (Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: ibid.).
Dane izsledke so raziskovalci primerjali z izsledki sorodne raziskave o natančnosti in
priklicu slovničnega pregledovalnika za švedščino v urejevalniku besedil Word, pri čemer
so ugotovili, da je natančnost slednjega orodja v primerjavi z Gransko sicer višja, vendar je
njegov priklic nižji (Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: 264). Ta zanimivi
podatek kaže na različne pristope k razvoju tovrstnih orodij, ki se izrazijo na ravni
razmerja med priklicem in natančnostjo, kar bom podrobneje razložil v nadaljevanju.
Pri drugem načinu ocenjevanja Granske so raziskovalci proučevali odziv uporabnika na
predlagane popravke, pri čemer so se posebej osredotočili na ravnanje uporabnika v
primeru lažnih alarmov, napačnih diagnoz napak in različnih možnih predlogov popravkov
(Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: ibid.). V tem delu raziskave je sodelovalo
5 veščih piscev s predhodnimi izkušnjami uporabe slovničnih pregledovalnikov, ki so
morali s pomočjo Granske in neimenovanega orodja za slovnično preverjanje pregledati
besedilo z napakami, ki jih je znalo prepoznati vsaj eno izmed obeh orodij (Domeij,
Knutsson in Severinson Eklundh 2002: ibid.).

Pred navajanjem izsledkom tega dela raziskave so se raziskovalci dotaknili pomembnega
vprašanja, ki je ključnega pomena pri razvoju slovničnega pregledovalnika in je tesno
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povezano s profilom ciljnega uporabnika (Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002:
ibid.). Vprašanje je namreč, ali je za uporabnike pri pregledovanju besedila s tovrstnim
orodjem pomembnejša večja natančnost ali večji priklic. Med danima parametroma vlada
obratno sorazmerje, kar pomeni, da se z večjo natančnostjo zmanjša priklic in obratno
(Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: ibid.). Pri večji natančnosti je orodje sicer
zanesljivejše pri postavljanju diagnoze zaznane napake, vendar odkrije manj napak,
medtem ko pri večjem priklicu orodje manj natančno določa diagnozo napake, vendar je
zmožno zaznati večje število napak (Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: ibid.).

Pri obdelavi izsledkov drugega dela raziskave so raziskovalci ugotovili, da uporabniki pri
pregledovanju besedila med različnimi predlogi popravkov, ki jim jih orodje ponudi,
razmeroma hitro izberejo pravilno možnost, kar nakazuje na večjo potrebo po visokem
priklicu (Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: 265. To potrjuje tudi ugotovitev,
da uporabniki pogosto potrebujejo le zaznavo napake, ki jo znajo nato hitro sami popraviti.
Pri odzivu uporabnikov na lažne alarme je vredno omeniti, da znajo uporabniki hitro
razločevati med pravimi in lažnimi alarmi na mehanski ravni, medtem ko jih je pri
zahtevnejših kategorijah slovničnih napak orodje pogosto zavedlo, da so sprejeli napačne
popravke (Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: ibid.).
Iz predstavitve tretjega načina ocenjevanja je razvidno, da so se raziskovalci v tem delu
raziskave ukvarjali z vprašanjem, v kolikšni meri lahko slovnični pregledovalnik med
revizijo besedila uporabniku pomaga pri zaznavanju, diagnosticiranju in odpravljanju
napak (Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: ibid.). Proces revizije so
raziskovalci kvalitativno in do določene mere tudi kvantitativno proučevali s pomočjo
protokolov glasnega razmišljanja (angl. think-aloud protocol, TAP), pri čemer so vse
komentarje 11 udeležencev poskusa zvočno posneli. Udeleženci poskusa so bili vešči pisci,
ki so morali – enkrat brez slovničnega pregledovalnika in drugič z njim – lektorirati uradno
pismo s 37 umetno vstavljenimi napakami, ki jih je orodje znalo zaznati (Domeij,
Knutsson in Severinson Eklundh 2002: ibid.).
Kvantitativni izsledki zadnjega dela raziskave so pokazali, da so udeleženci poskusa ob
uporabi slovničnega pregledovalnika med revizijo omenjenega besedila v povprečju vnesli
popravke v 85 % primerov vseh napak, brez pregledovalnika pa zgolj v 60 % primerov
(Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002: ibid.). Udeleženci poskusa so popravke v
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besedilo ob uporabi omenjenega orodja vnašali zaradi 4 razlogov (Domeij, Knutsson in
Severinson Eklundh 2002: ibid.):


ker jim je orodje pomagalo odkriti napake, ki so jih spregledali med prvo revizijo,



ker je orodje ustrezno zaznalo in opredelilo napake, ki jih sami niso znali
diagnosticirati,



ker je orodje ponudilo ustrezne popravke napak, ki jih sami med prvo revizijo niso
znali popraviti,



ker je orodje zaznalo, diagnosticiralo in popravilo določene napake, ki jih pred tem
niso poznali.

V 15 % primerov udeleženci poskusa kljub predlogom orodja popravkov v besedilo niso
vnesli. Vzrok za to so bila navodila, ki jih je orodje ponudilo pri popravljanju zaznanih
napak in so bila bodisi nezadostna, tako da uporabnik ni prejel dovolj informacij za vnos
ustreznih popravkov, bodisi neustrezna, pri čemer je uporabnik v dani situaciji predlagani
popravek ocenil kot napačen oziroma neuporaben (Domeij, Knutsson in Severinson
Eklundh 2002: ibid.).
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6 Preverjanje natančnosti, zanesljivosti in praktične
uporabnosti orodij Besana in LanguageTool
V začetnem delu danega poglavja bom naprej poskušal jasno opredeliti svoj raziskovalni
problem ter osvetliti posamezne vidike in pristope, na podlagi katerih bom ta problem
obravnaval. Odgovore na posamezna raziskovalna vprašanja bom poskušal pridobiti s
pomočjo praktičnega poskusa, katerega zasnovo bom opisal v nadaljevanju tega poglavja.
Nato bom navedel in pojasnil posamezne korake načrtovanja in priprave na izvedbo
poskusa. Ob tem bom najprej določil ciljno skupino udeležencev poskusa ter vsa orodja in
postopke, potrebne za izvedbo omenjenega poskusa. Ob koncu danega poglavja bom na
kratko izrazil svoja pričakovanja glede izsledkov poskusa v navezavi na posamezne
parametre obdelave izsledkov, medtem ko bom v samem zaključku poglavja opisal tudi
dejanski potek izvedbe poskusa.

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Na podlagi pregleda literature o slovničnih pregledovalnikih je mogoče hitro ugotoviti, da
so bile doslej opravljene številne raziskave v povezavi z učinkovitostjo tovrstnih orodij, ki
so jo večinoma merili s pomočjo parametrov natančnosti in zanesljivosti (cf. Sorodne
raziskave o slovničnih pregledovalnikih). Obravnavana jezika sta bila v večini primerov
angleščina in francoščina, medtem ko je za primer slovenščine zaradi bistveno manjše
raziskanosti obravnavanega področja mogoče najti le eno podobno raziskavo, ki pa je
omejena na proučevanje učinkovitosti postavljanja vejic s pomočjo slovničnih
pregledovalnikov za slovenščino (Holozan 2012).
Poleg tega se mi zdi smiselno izpostaviti dejstvo, da so bili pri proučevanju slovničnih
pregledovalnikov v nemalo raziskavah v ospredju nematerni govorci določenega jezika,
kar odpira nova vprašanja o učinkovitosti rabe tovrstnih orodij z vidika različnih ravni
jezikovnega znanja posameznega uporabnika. To je bil eden izmed glavnih razlogov, ki me
je

spodbudil

k

oblikovanju

hipoteze,

da

uporabniki

obravnavanih

slovničnih

pregledovalnikov pri prevajanju v tuji jezik pogosteje zaupajo predlaganim popravkom kot
pri prevajanju v materni jezik.
Z veliko gotovostjo je mogoče namreč trditi, da so določeni nematerni govorci jezika pri
izražanju v tujem jeziku pogosto manj suvereni kot pa pri izražanju v maternem jeziku.
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Posledično so verjetno tudi bolj dojemljivi za sprejemanje popravkov, ki jim jih predlaga
navidezno verodostojna avtoriteta, za katero marsikateri manj izkušen uporabnik domneva,
da je jezikovno nezmotljiva.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega se bom v dani magistrski nalogi osredotočil na
dejansko uporabo slovničnih pregledovalnikov v slovenskem prostoru, pri čemer bom
obstoječi orodji za slovenščino, Besano in LanguageTool, ob izvedbi praktičnega poskusa
opazoval z vidika natančnosti, zanesljivosti in praktične uporabnosti. V okviru preverjanja
veljavnosti hipoteze in proučevanja omenjenih orodij z vidika prvih dveh parametrov
(natančnosti in zanesljivosti) bom pri poskusu pridobljene izsledke obdelal s
kvantitativnimi metodami, medtem ko bom pri opazovanju s stališča tretjega parametra
(praktične uporabnosti) uporabil kvalitativne metode obdelave izsledkov. Ta metodološki
pristop bom na kratko obrazložil ob koncu naslednjega podpoglavja.

6.2 Zgradba poskusa
Poskus bo sestavljen iz dveh delov, pri čemer bo vsak del trajal 45 minut. V prvem delu
bodo morali udeleženci poskusa prevesti okoli 150 besed dolgo, tematsko manj zahtevno
besedilo iz slovenščine v angleščino. V drugem delu pa bodo morali udeleženci poskusa
prevesti besedilo s približno enako dolžino in stopnjo zahtevnosti, vendar z drugačno
vsebinsko tematiko, iz angleščine v slovenščino.
Pred samim začetkom poskusa bom udeležence razdelil v dve številčno enaki skupini, kar
bom udeležencem omenil pri podajanju ustnih navodil. Obe skupini bosta v prvem delu
poskusa dano besedilo iz slovenščine v angleščino prevajali v programu Word 2010. Ob
tem bodo imeli udeleženci poskusa na voljo v slovnični pregledovalnik za angleščino, ki je
že vgrajen v omenjenem programu.
V drugem delu poskusa bo prva skupina udeležencev pri prevajanju izbranega besedila iz
angleščine v slovenščino imela na razpolago slovnični pregledovalnik Besana v obliki
programskega dodatka k urejevalniku besedil Word, druga pa slovnični pregledovalnik
LanguageTool v obliki programskega dodatka k urejevalniku besedil OpenOffice Writer.
Ob tem se mi zdi pomembno poudariti, da se tema dane magistrske naloge navezuje
predvsem na slovnične pregledovalnike za slovenščino, zato omenjeni pregledovalnik za

61

angleščino v dani nalogi ne bo deležen tako poglobljene obravnave kot tovrstni orodji za
slovenščino, Besana in LanguageTool.
Pri obeh delih poskusa bom s pomočjo ustrezne programske opreme – brez njihove
vednosti – snemal zaslone vseh udeležencev poskusa. Na ta način bom dobil vpogled tako
v dejansko rabo posameznega slovničnega pregledovalnika kot tudi v sam prevajalski
proces posameznega udeleženca poskusa. Pri pregledu posnetkov bom namreč lahko
opazoval, katere napake je posamezno orodje zaznalo in katere spregledalo, katere
popravke je zanje predlagalo ter kako so se udeleženci pri prevajanju obeh besedil odzivali
na zaznave napak in predloge popravkov posameznega slovničnega pregledovalnika.
Iz opisa zasnove tega praktičnega poskusa je torej razvidno, da izsledke dane raziskave
predstavljajo posnetki prevajalskih procesov vseh udeležencev poskusa. Zgoraj navedena
vprašanja razkrivajo nekatera ključna izhodišča posameznih parametrov obdelave
omenjenih izsledkov, ki jih bom nazorneje pojasnil v nadaljevanju. V okviru parametra
natančnosti obravnavanih orodij bom torej s pomočjo že omenjenih meril natančnosti in
priklica opazoval razmerje med številom ustrezno zaznanih napak in številom vseh
zaznanih napak ter razmerje med številom zaznanih napak in številom vseh obstoječih
napak v besedilu.

Parameter zanesljivosti bom za potrebe dane naloge opredelil kot razmerje med ustrezno
predlaganimi popravki in vsemi predlaganimi popravki, pri čemer bodo za ustrezno
predlagane popravke veljali tudi tisti, ki uporabnika posredno pripeljejo do pravilne
rešitve. Parameter praktične uporabnosti bom za razliko od prej omenjenih parametrov
proučeval s pomočjo kvalitativnih opažanj, ki jih bom zabeležil med pregledom posnetkov
in se bodo v splošnem nanašala na rokovanje udeleženca poskusa s posameznim orodjem
za slovnično pregledovanje, deloma pa tudi na delovanje obeh orodij.

Pri preverjanju veljavnosti zgoraj postavljene hipoteze pa bom znova posegel po
kvantitativni metodi obdelave izsledkov, ki bo temeljila na določanju razmerja med
številom posredno in neposredno upoštevanih predlaganih popravkov ter številom vseh
predlaganih popravkov pri posameznem jeziku. Ta metodološki pristop, ki sem ga v
zadnjih treh odstavkih danega podpoglavja poskušal na kratko obrazložiti, bom temeljito
opisal in nazorneje pojasnil v poglavjih Razvoj in uporaba tipologije posameznih kategorij
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napak za obdelavo izsledkov poskusa in Analiza izsledkov. V slednjem poglavju bom pri
poskusu pridobljene izsledke predstavil in jih poskušal tudi ustrezno interpretirati.

6.3 Načrtovanje in priprava na izvedbo poskusa
V prvem koraku načrtovanja izvedbe poskusa bom izbral ciljno skupino udeležencev
poskusa. Ciljno skupino bodo sestavljali študentje 1. letnika dodiplomskega študijskega
programa Medjezikovno posredovanje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v
Ljubljani, z jezikovno kombinacijo slovenščina-angleščina-nemščina. Odločitev za izbiro
tovrstne ciljne skupine temelji na naslednjih predpostavkah, ki lahko pomembno vplivajo
na izsledke poskusa:


ciljna skupina ima v primerjavi s študenti višjih letnikov iste študijske smeri manj
pravopisnega in slovničnega znanja (za ustrezno preverjanje parametra natančnosti
in zanesljivosti je v tem primeru pomembno pridobiti čim večji vzorec napak)



ciljna skupina ima v primerjavi s študenti višjih letnikov iste študijske smeri manj
izkušenj s prevajanjem besedil iz maternega jezika v tuji jezik in obratno (to
predstavlja dejavnik, ki lahko dodatno pripomore k povečanju števila napak)



ciljna skupina je seznanjena z načinom uporabe funkcije Preverjanje črkovanja in
slovnice v klasičnih urejevalnikih besedil, kot sta na primer Word in OpenOffice
Writer (ta podatek zagotavlja večjo verjetnost, da se bodo uporabniki tudi dejansko
posluževali funkcionalnosti slovničnih pregledovalnikov)



vsi člani ciljne skupine so materni govorci slovenščine

Glede prostora in termina za izvedbo poskusa se bom dogovoril z asistentom Juretom
Janetom, ki na Oddelku za prevajalstvo poučuje predmet Pismenost za informacijsko
družbo (PID). Udeležba pri predmetu je obvezna za vse študente 1. letnika študijskega
programa Medjezikovno posredovanje, zato bom asistenta prosil, da mi za izvedbo
poskusa odstopi 2 učni uri (dvakrat po 45 minut), pri katerih bi poučeval študente z
jezikovno kombinacijo slovenščina-angleščina-nemščina. Glede na to, da je v 1. letniku
danega študijskega programa v posamezni študijski skupini približno 18 študentov in da je
kljub obvezni udeležbi pri predmetu ponavadi prisotnih malo več kot 50 % študentov, bom
asistenta prosil tudi, da na dan poskusa zaradi zagotavljanja zadostnega števila udeležencev
poskusa 2 študijski skupini združi v eno.
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Prvo izmed orodij, ki je nujno potrebno za uspešno izvedbo poskusa, je delujoč osebni
računalnik. Ta pogoj torej neposredno vpliva na izbiro ustreznega prostora za izvedbo
poskusa. Računalniške učilnice na Filozofski fakulteti v Ljubljani so večinoma zelo
zasedene, kar lahko predstavlja težavo pri iskanju ustreznega termina za izvedbo poskusa.
Predmet PID, v okviru katerega bo poskus potekal, se izvaja v računalniški učilnici 018,
kar reši težavo s časovnim usklajevanjem izvedbe poskusa.
Pri časovnem okviru poskusa je treba omeniti, da bom poskus verjetno izvedel ob koncu
zimskega semestra. To pomeni, da bodo udeleženci poskusa zaradi obiskovanja vaj pri
predmetu Uvod v študij slovenskega jezika verjetno pridobili nekaj več pravopisnega in
slovničnega znanja. Kljub temu bodo izpit pri danem predmetu opravljali šele ob koncu
letnega semestra, zato menim, da omenjeno védenje ne bi smelo bistveno vplivati na
izsledke poskusa.
Prva resnejša metodološka težava se pojavi pri številu udeležencev poskusa. Sestavljanje
reprezentativnega vzorca pri kvantitativnih raziskavah načeloma zahteva čim večje število
udeležencev, vendar je iz opisov sorodnih raziskav s področja slovničnih pregledovalnikov
razvidno, da je mogoče tovrstne raziskave izvajati tudi na manjših skupinah (cf. Burston
1996; Wei in Davies 1997; Domeij, Knutsson in Severinson Eklundh 2002). Poleg tega
bom moral zaradi tehničnih omejitev število udeležencev poskusa v danem primeru
prilagoditi številu delujočih računalnikov v računalniški učilnici 018. Število vseh možnih
udeležencev poskusa bo v tem primeru 23.

Nadaljnji korak v pripravi na izvedbo poskusa je izbira ustreznih besedil, na podlagi
katerih bodo udeleženci v skladu z zasnovo poskusa opravili po en prevod v angleščino in
slovenščino. Temu koraku se bom podrobneje posvetil v naslednjem podpoglavju, zato
bom nadaljeval z naslednjim pomembnim korakom priprave, ki vključuje nalaganje in
nameščanje vseh potrebnih programskih paketov na osebne računalnike v računalniški
učilnici 018. Med omenjene programske pakete spadajo:


slovnični pregledovalnik Amebis Besana, različica 3.34 (glavni razvijalec
programa: Peter Holozan, lastnik programa: podjetje Amebis)



odprtokodni slovnični pregledovalnik LanguageTool, različica 2.0 (izvirni avtor in
glavni razvijalec programa: Daniel Naber; jezikovna podpora za slovenščino:
Martin Srebotnjak)
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odprtokodni pisarniški paket Apache OpenOffice s podporo za slovenski jezik,
različica 3.4.1 (izdajatelj programske opreme: Apache Software Foundation)



snemalnik zaslona SnagIt, različica 11.0.0 (lastnik programa: TechSmith)

Poleg naštetih programskih paketov bom za izvedbo poskusa uporabil tudi pisarniški paket
Office 2010, ki je na danih računalnikih že nameščen. Nameščanje omenjenih programskih
paketov bo potekalo v sodelovanju s tehnikom Oddelka za prevajalstvo Blažem Lovšinom,
ki bo zagotavljal strokovno pomoč tudi med samo izvedbo poskusa.
V skladu s časovnim načrtom priprave na poskus bom omenjeno računalniško učilnico za
uspešno izvedbo poskusa pripravil neposredno pred začetkom poskusa. Zaradi
zagotavljanja enakih pogojev za vse udeležence poskusa in izključevanja možnih motečih
dejavnikov bom računalnike kot ključna orodja za izvedbo poskusa vnaprej pripravil s tem,
da bom na vsakem računalniku odprl ustrezno število dokumentov v urejevalnikih besedil
Word in OpenOffice Writer. Obe skupini udeležencev poskusa bosta prvo (slovensko)
besedilo sicer prevajali v Wordu, nato pa bo prva skupina drugo (angleško) besedilo
prevajala v Wordu, druga pa v Writerju.
Čeprav sem pri opisu zgradbe poskusa navedel, da bosta skupini udeležencev poskusa
številčno enaki, bo zaradi lihega števila računalnikov prva skupina imela enega udeleženca
več, kar pa po mojem mnenju ne bo bistveno vplivalo na izsledke poskusa. To pomeni, da
bom ob upoštevanju predpostavk iz predhodnega odstavka na računalnikih moral odpreti
35 Wordovih in 11 Writerjevih dokumentov. Ob tem je treba poudariti, da bom moral v 23
Wordovih dokumentih spremeniti jezik dokumenta na »angleščino«, saj je jezik dokumenta
in s tem tudi jezik možnosti Preverjanje črkovanja in slovnice pri obeh omenjenih
urejevalnikih besedil na danih računalnikih privzeto nastavljen na »slovenščino«.
Pri pripravi računalnikov bom izvedbo poskusa poskušal olajšati tudi s tem, da bom vse
odprte dokumente ustrezno shranil (primera imen shranjenih datotek: 1_BESEDILO 1.doc
in 1_BESEDILO 2.doc/.odf, pri čemer številka pred imenom datoteke pomeni zaporedno
številko udeleženca poskusa). Prav tako bom kot pomoč udeležencem pri prevajalskem
procesu na vsakem računalniku poskušal odpreti tudi slovar za učence angleščine kot
tujega jezika Longman Dictionary of Contemporary English (5. izdaja) in brezplačni
angleško-slovenski slovar na spletni strani http://www.pons.si.
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Po odpiranju omenjenih besedilnih dokumentov in slovarjev bom na vsakem računalniku
zagnal tudi snemalnik zaslona SnagIt. Ob tem bo prikrivanje njegovega delovanja
ključnega pomena, kajti v nasprotnem primeru ga lahko udeleženci poskusa odkrijejo, kar
bi posledično lahko privedlo do popolnoma popačenih izsledkov. To težavo mi je uspelo
rešiti s tem, da sem edini kazalnik delovanja danega snemalnika zaslona, ki je utripajoča
ikona v vrstici za obvestila v opravilni vrstici, s pomočjo nastavitev opravilne vrstice skril,
tako da ga ob rabi računalnika za potrebe poskusa zelo verjetno ne bo mogoče odkriti.
V zadnjem koraku načrtovanja in priprave na izvedbo poskusa bom sestavil kratko
prevodno navodilo, ki ga bom priložil izbranima besediloma za prevod, ter ustno navodilo
s predstavitvijo svojega raziskovalnega dela v okviru magistrske naloge ter posameznimi
tehničnimi napotki glede same izvedbe poskusa. Vsebino omenjenih navodil bom
podrobneje predstavil v podpoglavju Izvedba poskusa.

6.4 Gradivo
Eden izmed pomembnejših vmesnih korakov pri načrtovanju in pripravi na izvedbo
poskusa obsega tudi izbiro ustreznega gradiva, ki bo predstavljal izhodiščno točko
prevajalskega procesa, v okviru katerega bodo imeli udeleženci poskusa priložnost
uporabljati obravnavana slovnična pregledovalnika. Ustrezna izbira gradiva je ključnega
pomena za uspešno izvedbo poskusa, saj je število pravopisnih in slovničnih napak, ki jih
bodo udeleženci poskusa storili, v veliki meri pogojeno tako s pravopisno in slovnično kot
tudi s slogovno in pomensko zahtevnostjo izvirnega besedila.
Ob tem je pomembna tudi dolžina besedila, ki jo je prav tako kot druge kriterije treba
prilagoditi ravni znanja povprečnega udeleženca poskusa. Na tem mestu je treba poudariti,
da izbrana ciljna skupina udeležencev poskusa ob upoštevanju stopnje izobrazbe zelo
verjetno še nima izkušenj s prevajanjem besedil bodisi v tuji bodisi v materni jezik. Kljub
temu se zdi v tem primeru smiselno izpostaviti dejstvo, da so bili kljub omejitvi vpisa
sprejeti na študij na dani študijski smeri, kar deloma potrjuje njihove jezikovne in
prevajalske predispozicije.
Upoštevajoč zgornje predpostavke sem se pri iskanju ustreznih besedil v slovenščini in
angleščini omejil na besedila z vsebinsko splošnejšo tematiko, ki so bila pravopisno in
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slovnično zahtevnejša, slogovno in pomensko pa manj zahtevna. Po tehtnem premisleku
sem se začel zavedati, da je slednja izjava morda nekoliko protislovna, saj je mogoče trditi,
da se slovnična zahtevnost pogosto izrazi prav na ravni sloga in pomena. Nastalo težavo
sem zato sklenil rešiti s pomočjo ustreznega prevodnega navodila, katerega vsebino bom
natančneje razložil ob koncu danega poglavja.
Po pregledu številnih časopisnih člankov ter člankov s slovenske in angleške jezikovne
različice spletne enciklopedije Wikipedija sem besedili, primerni za uporabo v
načrtovanem poskusu, našel v zbirki besedil, ki sem jih v 1. in 3. letniku svojega
dodiplomskega študija Medjezikovno posredovanje obravnaval pri določenih prevajalskih
predmetih (Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje I in III; cf. Priloge: Izvirno
besedilo_SLO/AN).
Obe besedili je glede na njune besediloslovne značilnosti mogoče opredeliti kot
publicistični, saj gre v primeru slovenskega besedila za kratko zgodbo, objavljeno v reviji
slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways, v primeru angleškega besedila pa gre za
članek, objavljen v spletni izdaji britanskega časopisa The Guardian. S tematskega vidika
se vsebini besedil razlikujeta do te mere, da se njuna nabora besedišča ne prekrivata, saj
slovensko besedilo govori o izkušnjah treh Slovencev s kolesarjenjem po ZDA, angleško
pa opisuje Slovenijo oziroma Ljubljano s stališča tujega obiskovalca.

K izbiri omenjenih besedil se mi zdi pomembno pripomniti, da sem tako slovensko kot tudi
angleško izvirno besedilo prilagodil za potrebe danega poskusa, tako po dolžini (približno
150 besed na besedilo) kot tudi po vsebini (cf. Priloge: Prilagojeni izvirni
besedili_SLO/AN+Navodila za poskus). To pomeni, da sem določene dele besedila v obeh
izvirnikih izbrisal, spremenil ali dodal, s čimer sem poskušal vzpostaviti ustrezno razmerje
med zahtevnostjo besedila na ravni prevajanja (splošnejše besedišče, poenostavljen slog) in
na ravni slovnice (težje pravopisne in slovnične zagate). Obenem sem s tem želel
poskrbeti, da bodo udeleženci poskusa pri prevajanju obeh besedil storili čim večje število
pravopisnih in slovničnih napak, kar bi mi zagotovilo ustrezno reprezentativnost izsledkov.
S pomočjo tovrstnega postavljanja slovničnih pasti sem torej želel povečati verjetnost, da
bodo udeleženci poskusa na omenjenih mestih zagrešili napake, kar obenem poveča
verjetnost, da bodo udeleženci dejansko uporabili posamezni slovnični pregledovalnik. Pri
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iskanju tovrstnih slovničnih pasti za primer prevajanja v angleščino sem si pomagal s
seznamom 20 najpogostejših kategorij napak v rabi jezika, ki je že bil uporabljen pri eni
izmed sorodnih raziskav o učinkovitosti slovničnih pregledovalnikov (cf. Kies 2008;
Connors in Lunsford 1992: 398). Poleg tega sem kot vir možnih slovničnih zagat uporabil
tudi zapiske pri določenih prevajalskih predmetih na magistrski ravni (Prevajalski seminar
I in II - prevajanje iz slovenščino v angleščino).
Kot primere posameznih t.i. umetno vstavljenih slovničnih pasti lahko za primer prevajanja
v angleščino navedem raba ustreznega člena oziroma določila (slov.: »dati nasvet«; angl.:
»give some advice«), zapis števila (slov.: »2.800«; angl.: »2,800«), zapis enote (slov.:
»90 %«; angl.: »90%« raba začetnice pri zapisu prislovnega določila časa (slov.:
»avgust«; angl.: »August«) in še nekatere druge (cf. Priloge: Izvirno besedilo_SLO in
Prilagojeno izvirno besedilo_SLO).
Tovrstne slovnične pasti sem za primer prevajanja v slovenščino iskal pri vajah iz
dodiplomskega predmeta Uvod v študij slovenskega jezika ter pri določenih prevajalskih
predmetih na magistrski ravni (Prevajalski seminar I in II - prevajanje iz angleščine
slovenščino). Nekatere primere zgoraj omenjenih pasti, kot so na primer zapis števila in
enote ter raba začetnice pri zapisu prislovnega določila, sem uporabil tudi za potrebe
prevajanja v slovenščino, medtem ko sem nekatere primere – sklanjanje lastnega imena
(angl.: »talking to Russell«; slov.: »pogovor z Russllom«) in zapis imena kraja (angl.:
»Bydgoszcz«; slov.: »Bidgošč«) – dodal na novo (cf. Priloge: Izvirno besedilo_AN in
Prilagojeno izvirno besedilo_AN).

6.5 Pričakovane ugotovitve
Ob upoštevanju spoznanj, pridobljenih s pregledom literature, in tehtnem razmisleku o
verjetnosti v nadaljevanju navedenih postavk pričakujem:
1. da bodo izsledki poskusa potrdili postavljeno hipotezo
2. da je Besana kot orodje za slovnično pregledovanje bistveno natančnejša in
zanesljivejša od LanguageToola
3. da na ravni praktične uporabnosti ne bo opaziti večjih razlik med obema orodjema
4. da bodo vsi udeleženci poskusa pri prevajanju v večji ali manjši meri uporabljali
možnost Preverjanje črkovanja in slovnice (F7)
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5. da bodo nekateri udeleženci poskusa predloge popravkov posameznega orodja
pogosteje upoštevali neposredno, drugi pa pogosteje posredno
6. da bo v prevodih, ki bodo ob koncu prevajanja vsebovali večje število zaznanih napak
kljub končnemu pregledu s strani udeleženca poskusa mogoče odkriti bistveno več
napak v primerjavi s tistimi prevodi, ki bodo ob koncu prevajanja vsebovali le majhen
delež zaznanih napak
7. da bo čas prevajanja pri posameznem udeležencu poskusa primerljiv s povprečnim
časom prevajanja vseh udeležencev
8. da se bodo le redki udeleženci poskusa izognili določenim slovničnim in pravopisnim
pastem v angleščini in slovenščini, kot sta na primer zapis števila (angl.: »2.800«;
slov.: »2,800«) in zapis prislovnega določila časa (angl.: »50s«; slov.: »50. leta«)

6.6 Izvedba poskusa
Preden začnem z opisovanjem dejanske izvedbe in poteka samega poskusa, želim
izpostaviti dva navidezno manj pomembna dogodka v pripravi na izvedbo poskusa, ki pa
sta v določeni meri vseeno vplivala na samo izvedbo oziroma na pridobljene izsledke.
Pri pripravi računalnikov sem namreč tik pred začetkom poskusa ugotovil, da mi zaradi
pomanjkanja časa ne bo uspelo ustrezno shraniti vseh dokumentov. Namesto tega sem v
vse Wordove dokumente, pripravljene za prevajanje v angleščino, zapisal naslov
»BESEDILO 1«, s čimer sem želel nakazati, da je treba prvo (slovensko) besedilo prevesti
v ta dokument, drugo (angleško) besedilo pa v drugi odprti dokument. Poleg tega sem to
razložil tudi pri podajanju ustnih navodil, katerih vsebino bom pojasnil v nadaljevanju,
zato sem domneval, da udeleženci ne bi smeli imeti težav s prevajanjem besedil v
ustreznem urejevalniku besedil in shranjevanjem teh prevodov.
V okviru drugega dogodka mi zaradi časovne stiske ni uspelo aktivirati licenc za Besano
na vseh računalnikih, zato sem obdelal le tiste, ki so bili namenjeni prevajanju z Besano.
Težavo, ki se je pojavila kot posledica obeh dogodkov, bom na kratko omenil ob koncu
tega podpoglavja, natančnejša razlaga pa bo sledila v začetku poglavja Analiza izsledkov.
Pri opisu dejanske izvedbe poskusa bom najprej na kratko razložil vsebino ustnih navodil,
s
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besedili_SLO/AN+Navodila za poskus). V tem koraku izvedbe poskusa sem se 21
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udeležencem poskusa najprej predstavil in jim razložil izmišljeni namen izvedbe poskusa.
Prav tako pa sem začasno zamolčal tudi podatek o snemanju njihovih zaslonov, s čimer
sem želel čim manj vplivati na same izsledke poskusa. V nadaljevanju sem udeležencem
pojasnil, da je njihova naloga ob tem, da prvo besedilo na listu, ki sem ga pred začetkom
poskusa razporedil po mizah glede na število računalnikov (cf. Priloge: Prilagojeno izvirno
besedilo SLO/AN), prevedejo v angleščino, drugo besedilo pa v slovenščino.

Na tem mestu sem izrecno poudaril, da morajo prvo (slovensko) besedilo prevajati v prvi
odprti dokument z naslovom »BESEDILO 1«, drugo (angleško) pa v drugi odprti
dokument. Čeprav vsebina prvotnega ustnega navodila navaja, da sta oba dokumenta že
shranjena, sem moral ta podatek zaradi zgoraj omenjenega pomanjkanja časa v danem
trenutku prilagoditi. To pomeni, da sem udeležence opozoril, naj dokumenta shranijo pod
svojo vpisno številko s pripisom BESEDILO 1 oziroma BESEDILO 2.
Nato sem udeležence poskusa razdelil na dve skupini in jim pojasnil tudi, da bo druga
skupina udeležencev drugo besedilo prevajala v urejevalnik besedil Writer, ki je po
zasnovi in delovanju podoben Wordu, v primeru težav pri rokovanju s tem orodjem pa so
se lahko obrnili name. Nadaljeval sem z ustno razlago prevodnega navodila, ki sem ga
zapisal tudi na liste z besedili za prevod (cf. Priloge: Prilagojeno izvirno besedilo
SLO/AN). Dano prevodno navodilo je vsebovalo informacije o tem, na katere vidike
prevajanja naj bodo udeleženci poskusa posebej pozorni, s katerimi viri si lahko pri
prevajanju pomagajo in koliko časa imajo na voljo za izdelavo prevodov obeh besedil.
Pred koncem podajanja ustnih navodil sem udeležencem poskusa ob zavedanju, da se
moram v čim večji meri izogniti nepotrebnim vplivom na izsledke poskusa, zgolj namignil,
da si lahko pri prevajanju pomagajo z uporabo možnosti Preverjanje črkovanja in slovnice
(F7). Nato sem v naslednjem koraku izvedbe poskusa udeležence pozval, naj začnejo s
prevajanjem danih besedil in jih med tem opazoval, s čimer sem želel preprečiti morebitno
izmenjavo informacij med posameznimi udeleženci poskusa. Ob tem je treba omeniti, da je
eden izmed udeležencev zamudil, zato je začel prevajati približno 25 minut pozneje kot
ostali udeleženci poskusa. Kljub zamudi sem se odločil, da omenjenemu udeležencu
navodil ne bom še enkrat razlagal, saj so bili bistveni napotki za izdelavo prevodov
zapisani na listu.
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Vsi udeleženci poskusa so s prevajanjem končali po preteku 60 minut, zato sem poskus
zaključil pred prvotno pričakovanim časom. V zadnjem koraku izvedbe poskusa sem
udeležence presenetil z novico, da sem v tem času, ko so izdelovali svoje prevode, s
pomočjo orodja SnagIt snemal njihove zaslone. Ob tem sem jim pojasnil, da jih moram
zaradi varovanja osebnih podatkov prositi za dovoljenje za objavo teh izsledkov, pri čemer
sem jim zagotovil, da bom pridobljene posnetke uporabil izključno v raziskovalne namene.
Vsi udeleženci poskusa so soglasno privolili v objavo izsledkov.

Nato sem jih prosil naj s pritiskom na kombinacijo tipk (Shift) + (F10) prekinejo snemanje
in posnetke shranijo pod svojo vpisno številko. Ob koncu poskusa sem se udeležencem
zahvalil za sodelovanje ter nato posamezne posnetke in prevode prenesel z računalnikov na
prenosni disk, kamor sem jih shranil za nadaljnjo obdelavo. Preden dano poglavje
zaključim z navedbo posameznih tehničnih podrobnosti poskusa, želim na kratko omeniti
še težavo, o kateri sem govoril v drugem in tretjem odstavku tega podpoglavja.
Ta težava se navezuje na dejstvo, da nekateri udeleženci poskusa drugega (angleškega)
besedila niso prevajali v tiste dokumente (in s tem v urejevalnike besedil), ki sem jih
vnaprej pripravil, temveč so s prevajanjem nadaljevali v prvem dokumentu ali pa odprli
nov dokument v napačnem urejevalniku besedil. To sem ugotovil pri prenašanju posnetkov
in prevodov na prenosni disk, zato bom o neposrednih posledicah te težave lahko
spregovoril šele po obdelavi izsledkov v poglavju Analiza izsledkov.
Kratek pregled tehničnih podrobnosti poskusa:


Datum in ura izvedbe: 15. 1. 2013, od 11.20 do 12.30



Prostor izvedbe: Računalniška učilnica 018, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani



Število udeležencev: 21



Profil udeležencev: 1. letnik dodiplomskega študija Medjezikovno posredovanje,
združeni skupini A in A1 (jezikovna kombinacija SLO-AN-NE)



Število posnetkov: 21



Število izdelanih prevodov glede na jezik in format dokumenta:
o prevodi v angleščino: 18 Wordovih in 3 OpenOfficeovih dokumentov
o prevodi v slovenščino: 15 Wordovih in 7 OpenOfficeovih dokumentov
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7 Razvoj in uporaba tipologije posameznih kategorij
napak za obdelavo izsledkov poskusa
V tem poglavju bom predstavil enega izmed možnih načinov za kvantitativno obdelavo
izsledkov, pridobljenih pri raziskavah o slovničnih pregledovalnikih z vidika parametrov
natančnosti in zanesljivosti ter z vidika odnosa uporabnikov do predlaganih popravkov. Ta
metodološki pristop sem v okviru dane raziskave razvil in uporabil za analizo izsledkov
zgoraj omenjenega praktičnega poskusa.
Pri razvoju tipologije posameznih kategorij napak, s katero sem želel obdelati pri poskusu
pridobljene posnetke, sem se osredotočil na doslednost, sistematičnost, natančnost in
jasnost posameznih opredeljenih kategorij. S tem sem želel zagotoviti, da bo omenjeno
tipologijo mogoče uporabiti tudi v nadaljnjih sorodnih raziskavah o slovničnih
pregledovalnikih. Ob tem želim opozoriti, da sem pred začetkom obdelave izsledkov razvil
le ogrodje tipologije napak, torej temeljne kategorije in podkategorije, medtem ko sem
posamezne vrste napak dodajal postopoma in po potrebi med samo analizo izsledkov.
Pomembno se mi zdi poudariti, da sem z dano tipologijo želel proučiti tako objektivni kot
tudi subjektivni vidik uporabe slovničnih pregledovalnikov. V okviru empirično
izmerljivih parametrov sem se tako osredotočil na natančnost in zanesljivost obravnavanih
orodij, pri čemer me je posredno zanimala tudi primerjava teh izsledkov pri obeh
obravnavanih jezikih in posameznih orodjih. Z vidika opazovanja uporabniških odzivov pa
je treba izpostaviti dejstvo, da na poskus vplivajo različni dejavniki, kot so izbor besedila,
jezikovna znanja udeležencev, okoliščine izvedbe in drugi, ki jih je razmeroma težko
objektivno ocenjevati. Zato sem v to tipologijo vključil le tiste vidike, ki sem jih lahko bolj
ali manj natančno in zanesljivo ovrednotil (npr. (ne)posredno upoštevanje popravkov).

Zasnova dane tipologije napak izhaja iz opredelitve posameznih raziskovalnih ciljev, ki
sem jih podrobneje razložil ob koncu podpoglavja Zgradba poskusa. Ob tem sem se
odločil, da bom pri opazovanju izsledkov z vidika omenjenih parametrov ohranil v
uvodnem delu naloge opisano razlikovanje na ravni mehanskih in slovničnih napak,
medtem ko sem v skladu s posameznimi parametri in pričakovanimi ugotovitvami med
temeljne kategorije opazovanja uvedel Zaznavo napak, Zanesljivost nasvetov in popravkov
ter Odnos do nasvetov in popravkov (cf. Preglednici 1 in 2):
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Preglednica 1: Delitev temeljnih kategorij in podkategorij obdelave izsledkov
Mehanske napake
Slovnične napake
Ustrezno zaznane
Napačno zaznane
Zaznava napak
Nezaznane
Pravilen popravek
Uporaben nasvet
Napačen vir napake
Nejasen nasvet
Zanesljivost nasvetov in popravkov Pravilen popravek (sprejet) Napačen vir napake
Napačen popravek (sprejet) Uporaben nasvet (sprejet)
Napačen nasvet (sprejet)
Končni pregled napak
Posredno upoštevanje
Odnos do nasvetov in popravkov
Neposredno upoštevanje
Preglednica 2: Razlage podkategorij po sklopih posameznih kategorij
Zaznava napak
Ustrezno zaznane mehanske/slovnične napake
Napačno zaznane mehanske/slovnične napake
Nezaznane mehanske/slovnične napake

Orodje v dani enoti besedila prepozna ustrezno
vrsto mehanske/slovnične napake.
Orodje v dani enoti besedila, ki ne vsebuje
napak, prepozna določeno vrsto
mehanske/slovnične napake (lažni alarm).
Orodje v dani enoti besedila ne prepozna
obstoječe mehanske/slovnične napake.

Nasveti in popravki (mehanske napake)
Pravilen popravek
Napačen popravek
Napačen VIR napake

Pravilen popravek (sprejet)
Napačen popravek (sprejet)

Orodje predlaga pravilen popravek za ustrezno
zaznano mehansko napako.
Orodje zaradi napačne zaznave mehanske
napake (lažni alarm) predlaga napačen
popravek.
Orodje zazna obstoj določene mehanske napake,
vendar poda predlog popravka za napačno vrsto
napake.
Sprejme pravilen popravek za ustrezno zaznano
mehansko napako (popravi sam ali s pomočjo
orodja).
Sprejme napačen popravek zaradi napačnega
vira napake ali napačne zaznave (popravi sam
ali s pomočjo orodja).

Nasveti in popravki (slovnične napake)
Uporaben nasvet

Nejasen nasvet
Napačen nasvet
Napačen VIR napake
Uporaben nasvet (sprejet)

Orodje poda uporaben nasvet, ki omogoča
pravilno popravljanje ustrezno zaznane
slovnične napake.
Orodje poda nejasen nasvet, ki oteži pravilno
popravljanje ustrezno zaznane slovnične
napake.
Orodje zaradi napačne zaznave slovnične
napake (lažni alarm) poda napačen nasvet.
Orodje zazna obstoj določene slovnične napake,
vendar poda nasvet za napačno vrsto napake.
Sprejme uporaben nasvet za ustrezno zaznano
slovnično napako (popravi sam ali s pomočjo
orodja).
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Nasveti in popravki (slovnične napake)
Napačen nasvet (sprejet)

Sprejme napačen nasvet zaradi napačnega vira
napake ali napačne zaznave (popravi sam ali s
pomočjo orodja).

Odnos do nasvetov in popravkov
Neupoštevanje popravkov (neznana beseda)
Ni končnega pregleda napak (število primerov)
Posredno upoštevanje mehanskih/slovničnih
popravkov
Neposredno upoštevanje mehanskih/slovničnih
popravkov

Ne upošteva predloga popravka za neznano
besedo (lastno ime, kraj, ipd.).
Ne pregleda zaznanih napak ob koncu
prevajanja (v kolikšnem številu primerov?).
Posredno upošteva predlog popravka za
ustrezno zaznano mehansko/slovnično napako,
pri čemer sam vnese popravek.
Neposredno upošteva predlog popravka za
ustrezno zaznano mehansko/slovnično napako,
pri čemer orodje vnese popravek.

Opomba: Vse razlage v 3. osebi ednine se navezujejo na uporabnika orodja.
Preden se posvetim dejanskemu pristopu k razvrščanju posameznih napak po omenjenih
sklopih, se mi zdi smiselno podati tri pojasnila k danima preglednicama. Najprej želim
izpostaviti dejstvo, da opredelitve temeljnih kategorij in podkategorij z izjemo posameznih
vrst napak veljajo za celotno obdelavo izsledkov, ki se navezuje tako na angleške kot tudi
na slovenske primere napak. Poleg tega želim omeniti, da podkategorije Neupoštevanje
popravkov (neznana beseda) nisem vključil v osnovno razdelitev v Preglednici 1, ker sem
to podkategorijo opredelil na poznejši stopnji obdelave. Poleg tega sem se s tem želel
izogniti popačenju obdelanih izsledkov zaradi slabše ali pogosto napačne zaznave lastnih
imen, ki je šibka točka večine tovrstnih orodij (Holozan 2013).
Prav tako želim v navezavi na Preglednico 1 opozoriti, da sem vse podkategorije pri
kategoriji Zaznava napak razdelil po posameznih vrstah mehanskih in slovničnih napak, ki
sem jih v okviru posameznega jezika skupaj z dejanskimi primeri napak natančneje
opredelil v prilogah dane magistrske naloge (cf. Priloge: Vrste posameznih mehanskih in
slovničnih napak_SLO; Vrste posameznih mehanskih in slovničnih napak_AN).
Podrobnejša razlaga o vrstah teh napak in njihovem postopnem dodajanju sledi ob koncu
danega podpoglavja.

Iz Preglednic 1 in 2 je razvidno, da se podkategorije posameznih temeljnih kategorij med
seboj v veliki meri prekrivajo, s čimer sem želel zagotoviti čim večjo enotnost in
doslednost pri obdelavi izsledkov. Predmet obravnave na obeh opazovanih ravneh so
namreč napake, edina vidnejša razlika pri tovrstni obravnavi pa se skriva v načinu zaznave
napak na posamezni ravni. Oba slovnična pregledovalnika mehansko napako (npr. napačen
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zapis besede) označita takoj, ko uporabnik konča s pisanjem dane besede in pritisne
preslednico, medtem ko slovnično napako (npr. manjkajočo vejico) načeloma podčrtata
šele potem, ko uporabnik dokonča poved, torej ko novo enoto besedila zaključi s končnim
ločilom in nadaljuje s pisanjem.
Slednji podatek predstavlja dobro izhodišče za podrobnejšo razlago o samem pristopu k
razvrščanju posameznih primerov napak. Med obdelavo izsledkov sem se torej pri
uvrščanju primerov napak v posamezne podkategorije opiral na predpostavke, ki so
podobne predpostavki iz prejšnjega odstavka in deloma izvirajo iz zakonitosti delovanja
posameznega slovničnega pregledovalnika, deloma pa iz potrebe po poenotenju
posameznih načel za dosledno obdelavo izsledkov.
V omenjenem primeru različnega načina zaznave napak na posamezni ravni opazovanja
sem lahko ustrezno zaznano mehansko napako zabeležil takoj po uporabnikovem pritisku
na preslednico, medtem ko sem moral pri beleženju slovničnih napak vedno počakati na
konec povedi, saj je program uporabnika šele tedaj opozoril na obstoječo slovnično
napako. Če je uporabnik to slovnično napako popravil, še preden je dokončal poved, potem
te napake nisem zabeležil.
Prav tako si nisem zapisoval slovničnih napak, ki so se izrazile šele na pomenski ravni, saj
tovrstnih napak trenutni slovnični pregledovalniki še niso zmožni zaznati. V navezavi na
slednjo predpostavko je treba omeniti, da v okviru podkategorij Nezaznane
mehanske/slovnične napake nisem beležil napak, ki jih tovrstna orodja še ne zmorejo
zaznati, temveč zgolj tiste, ki so v okviru njihovega dosega. Ob tem sem na novo uvedel
tudi določene vrste napak, ki bi jih bilo teoretično mogoče odkriti z razvojem dodatnih
pravil za slovnično preverjanje. Poleg tega želim opozoriti, da Word ne upošteva v dani
nalogi uporabljene delitve na mehanske in slovnične napake, saj določene mehanske
napake (npr. odvečen dvojni presledek) označuje kot slovnične in obratno.
Ena izmed pomembnejših predpostavk za razvrščanje posameznih napak se navezuje na
delovanje funkcije Samopopravki, ki je načeloma privzeto vključena (to velja tudi za
poskus) v obeh urejevalnikih besedil. Ta funkcija med vnašanjem besedila v dokument
samodejno popravlja črkovanje zatipkanih besed ter vstavlja simbole ali daljše dele
besedila, s čimer lahko uporabniku znatno olajša pisanje besedila (Pomoč in nasveti za
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Word - Office.com). Samopopravki delujejo v okviru urejevalnika in so neodvisni od
delovanja slovničnega pregledovalnika, zato popravkov, ki jih so bili izvedeni v okviru te
možnosti, nisem upošteval niti pri beleženju zaznave mehanskih napak niti pri odnosu do
popravkov. Večina udeležencev poskusa teh popravkov namreč sploh ni opazila.
V skladu z zadnjo med pomembnejšimi predpostavkami sem v okviru podkategorij
Pravilen/napačen popravek in Uporaben/nejasen/napačen nasvet beležil popravke in
nasvete pri vseh označenih napakah ne glede na to, ali je uporabnik popravek ali nasvet
dejansko tudi prebral (odprl v načinu pregleda s pritiskom na funkcijsko tipko (F7) ali
desnim klikom na podčrtano besedo). Ob tem sem izhajal iz naknadno pridobljenega
spoznanja, da so bili nekateri udeleženci poskusa zaradi vidno slabše informacijske
pismenosti manj vešči pri rokovanju z urejevalnikom besedil, zato so pogosto pozabili na
možnost Preverjanje črkovanja in slovnice ali pa je niso znali ustrezno uporabiti.
V prid lažjemu razumevanju predstavljene tipologije bom poskušal njeno uporabo jasneje
ponazoriti z dejanskimi primeri razvrščanja napak v posamezne podkategorije. V prvem,
enostavnem primeru se je udeleženec poskusa med prevajanjem v slovenščino zatipkal in
namesto besede »pričakovati« zapisal »špričakovati«. Program je dano napako takoj zaznal
in podčrtal, udeleženec pa je nato z desnim klikom na podčrtano besedo prišel do
ustreznega predloga popravka ter z levim klikom napačno zapisano besedo zamenjal z
ustreznim zapisom.

Ta kratki izsek prevajalskega procesa sem v skladu z dano tipologijo obdelal v 4
zaporednih korakih:
1. Udeleženec poskusa je napačno zapisal besedo, torej gre za mehansko napako (vrsta
napake: »napačen zapis besede (zatipkano)«).
2. Program je to mehansko napako zaznal, ustreznost zaznave pa potrjuje predlog
popravka.
3. Program je za to ustrezno zaznano mehansko napako podal pravilen predlog popravka
(druga možnost bi bila, da program zaradi napačnega vira napake poda napačen
predlog popravka).
4. Udeleženec je predlog popravka sprejel, torej lahko v zadnjem koraku zabeležim, da je
bil pravilen predlog popravka sprejet, kar pomeni, da je udeleženec neposredno
upošteval predlog popravka za dano mehansko napako.
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Med težavne primere obdelave sodijo tisti primeri, pri katerih se je bilo treba odločiti med
uvrstitvijo v eno izmed navidezno podobnih podkategorij Napačne zaznave napake in
Napačnega vira napake. Udeleženec poskusa je denimo pozabil zapisati piko pri navedbi
datuma v slovenščini (primer: »Ljubljana, 17[.] september 2004«; krepki tisk označuje
mesto napake, oglati oklepaji pa vsebujejo manjkajoče znake). Program je obstoj te
mehanske napake sicer zaznal, vendar jo je opredelil kot »neujemanje s pridevnikom«. Na
podlagi tega je mogoče trditi, da je program ustrezno zaznal, da v dani enoti besedila
obstaja določena vrsta napake, vendar je ob tem napačno določil vir te napake. Iz tega
sledi, da v danem primeru ne gre za Napačno zaznavo mehanske napake, temveč za
Ustrezno zaznavo in Napačen vir napake.
Kot primer Napačne zaznave napake lahko navedem primer, pri katerem je program v dani
enoti besedila »Morda je to zato, ker je bolj univerzitetno mesto kot pa prestolnica, saj kar
okoli 27 % populacije predstavljajo študentje.« podčrtal krepko označeni zaimek in kot
razlog za podčrtavo navedel, da pred danim zaimkom manjka vejica. Ob podrobnejšem
pregledu nasveta je mogoče ugotoviti, da program na podlagi določenega pravila v
podredjih pred »kar« predvideva vejico. V tem primeru gre za očitno Napačno zaznavo
slovnične napake in posledično za Napačen nasvet, kar bom v skladu z žargonom tovrstnih
raziskav imenoval lažni alarm. Vzorčni preglednici, ki sem ju uporabljal pri obdelavi
izsledkov poskusa, sta navedeni v prilogah dane magistrske naloge (cf. Primer preglednice
za obdelavo izsledkov_SLO; Primer preglednice za obdelavo izsledkov_AN).

Ob koncu danega podpoglavja se mi zdi pomembno poudariti tudi izvor in dodajanje
posameznih vrst napak. V začetnem delu obdelave izsledkov sem torej opredelil le tiste
vrste napak, za katere sem domneval, da se bodo pojavile med samo obdelavo izsledkov.
Te prvotne vrste napak za primer slovenščine sem deloma povzel po pravilih za
razčlenjevanje besedila v prvotni različici Besane (2.0), deloma pa po slovničnih pasteh, ki
sem jih omenil pri opisovanju gradiva (cf. Holozan et al. 1992: 21–26). Za primer
angleščine sem posamezne vrste napak prav tako črpal iz primerov napačne rabe jezika,
opisanih v podpoglavju Gradivo, medtem ko je bilo mogoče nekatere vrste pravopisnih in
slovničnih pasti opazovati v obeh smereh, tako pri prevajanju v angleščino kot tudi pri
prevajanju v slovenščino. Te pasti sem posledično uvrstil med primere napak pri obeh
jezikih.
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Med samo obdelavo izsledkov sem pri obeh obravnavanih jezikih postopoma odkrival
nove vrste napak, ki sem jih sproti dodajal k obstoječim vrstam napak, zato so primeri teh
napak večinoma zapisani ob koncu posameznih sklopov (cf. Priloge: Vrste posameznih
mehanskih in slovničnih napak_SLO; Vrste posameznih mehanskih in slovničnih
napak_AN; npr. »Napačna raba veznika (ki/kateri)«; »Napačna oblika glagola«; »Wrong
question tag usage«; »Superfluous compound hyphen«).
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8 Analiza izsledkov
Razpravo o obdelanih izsledkih poskusa bom začel s ponovnim navajanjem uvodoma
postavljene hipoteze in kratko razlago posameznih parametrov, ki temeljijo na opredelitvi
raziskovalnih ciljev in na podlagi katerih sem opazoval izsledke opisanega praktičnega
poskusa. V vsakem vsebinskem sklopu bom predstavil tudi posamezne statistične podatke,
ki se nanašajo na omenjene parametre opazovanja in sem jih pridobil pri obdelavi
izsledkov s pomočjo v predhodnem poglavju obrazložene tipologije napak.
Ob tem je treba poudariti, da bom v okviru parametra praktične uporabnosti obravnavana
slovnična pregledovalnika ovrednotil s pomočjo kvalitativnih opažanj, zabeleženih med
samo obdelavo izsledkov, in na podlagi ugotovitev posameznih sorodnih raziskav o
slovničnih pregledovalnikih. V nadaljevanju bom v zaporednem vrstnem redu potrdil ali
ovrgel veljavnost drugih pričakovanih ugotovitev o izsledkih poskusa, pri čemer se bom
prav tako opiral na lastne interpretacije omenjenih statističnih podatkov.
Ob koncu danega poglavja bom na podlagi pregledane literature in izsledkov empiričnega
poskusa poskušal prepoznati ter navesti določene prednosti in slabosti obeh slovničnih
pregledovalnikov. Ob tem bom poskušal osvetliti tudi nekatere ključne lastnosti danih
orodij, ki jih bo treba za izboljšanje njihove učinkovitosti in praktične uporabnosti dodatno
nadgraditi.

8.1 Preverjanje veljavnosti hipoteze
Pred ponovno navedbo izhodiščne hipoteze želim izpostaviti tri dejavnike, ki so v večji ali
manjši meri vplivali na udeležence poskusa in na obdelavo v tem procesu pridobljenih
izsledkov. Prvi dejavnik izhaja iz dejstva, da so udeleženci na dan poskusa pisali kolokvij
pri predmetu Nemške jezikovne vaje, kar je utegnilo vplivati na manjšo zbranost,
natančnost in učinkovitost udeležencev poskusa pri prevajanju besedil.
Drugi dejavnik se nanaša na napako, ki sem jo storil pri prilagajanju besedil za potrebe
poskusa, ko sem pri glagolu »sloveti« v 2. povedi 2. odstavka slovenskega besedila za
prevod napačno uporabil ednino namesto množine (»ZDA kot nevarna država slovi«
namesto »slovijo«). Če bi se tej napaki izognil, bi udeleženci poskusa zelo verjetno storili
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več napak v kategoriji ujemanja osebka s povedkom, s čimer bi lahko z večjo gotovostjo
potrdili ali ovrgli uspešno zaznavanje tovrstnih napak.

Ob tem se mi zdi smiselno omeniti tudi zanimivost iz obdelave izsledkov, da nobeden
izmed slovničnih pregledovalnikov obeh obravnavanih urejevalnikov besedil te vrste
napake ne zazna, če je edninski samostalnik, kot je na primer naziv države ali organizacije,
zapisan z besedo (npr. »The United States of America«, »The United Nations«) in ne s
kratico (npr. »The USA«, »The UN«). Pri kratičnem zapisu Word namreč dano napako
ustrezno zazna in zanjo predlaga pravilen popravek, medtem ko je Writer tudi v tem
primeru ne zazna.
V okviru tretjega dejavnika želim pojasniti posledice že omenjene težave, ki se navezuje na
prevajanje besedil v ustreznih urejevalnikih in aktiviranje licenc za Besano na vseh pri
poskusu uporabljenih računalnikih. Dejanski vpliv te težave je razviden iz dejstva, da so
trije udeleženci poskusa angleška besedila prevajali brez delujočega preverjanja črkovanja
in slovnice za slovenščino, zato sem moral te primere prevodov v slovenščino izločiti iz
končne obdelave izsledkov (zaporedne številke udeležencev 5, 7 in 13). Poleg tega je eden
izmed udeležencev prevod v angleščino nepričakovano opravil v urejevalniku besedil
Writer. Te podatke sem pri obdelavi vseeno ohranil, saj v primerjavi z zaznavo in
popravljanjem napak v Wordu niso odstopali od povprečja drugih primerov prevodov.
Med proučevanjem uporabe slovničnih pregledovalnikov sem v dani raziskavi postavil
hipotezo, da uporabniki danih orodij pri prevajanju v tuji jezik upoštevajo predlagane
popravke v večjem številu primerov kot pa pri prevajanju v materni jezik. Preverjanje dane
hipoteze je temeljilo na razmerju med številom popravkov, ki so jih udeleženci poskusa v
času prevajanja pri posameznem jeziku upoštevali, in številom vseh popravkov, ki so jih
uporabljena orodja v tem času predlagala. Razmerje med omenjenima vrednostima sem
ponazoril z naslednjima grafikonoma (N v vseh prikazih označuje velikost vzorca):
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Grafikon 1: Upoštevanje predlaganih popravkov pri prevajanju v angleščino v odstotkih
(N=212)
23%
Vsi neupoštevani popravki
Vsi upoštevani popravki

77%

Grafikon 2: Upoštevanje predlaganih popravkov pri prevajanju v slovenščino v odstotkih
(N=177)
44%
Vsi neupoštevani popravki
Vsi upoštevani popravki

56%

Iz danih grafikonov je razvidno, da statistični podatki obdelave izsledkov potrjujejo
postavljeno hipotezo, saj so udeleženci poskusa pri prevajanju v angleščino v dobrih 20 %
več primerih upoštevali predlagane popravke kot pa pri prevajanju v slovenščino. Ob tem
je treba omeniti, da je bila tudi razdelitev predlaganih popravkov glede na stopnjo njihove
ustreznosti pri obeh jezikih zelo podobna, kar je pomembno predvsem zaradi razmerja med
pravilnimi in napačnimi popravki (cf. Grafikon 3 in 4).
Grafikon 3: Delitev predlaganih popravkov glede na njihovo ustreznost pri prevajanju v
angleščino (N=212)
2% 4%

11%

Vsi nejasni nasveti
Vsi napačni viri napak
Vsi napačni popravki
Vsi pravilni popravki

83%
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Grafikon 4: Delitev predlaganih popravkov glede na njihovo ustreznost pri prevajanju v
slovenščino (N=177)
0%

10%

11%

Vsi nejasni nasveti
Vsi napačni viri napak
Vsi napačni popravki
Vsi pravilni popravki

79%

V primeru večjega deleža napačnih popravkov pri enem jeziku bi bilo namreč mogoče
sklepati, da je zaradi tega pri tem jeziku nižja tudi stopnja sprejemanja predlaganih
popravkov. Tega pojava v danem primeru ni opaziti, zato lahko s precejšnjo gotovostjo
potrdim izhodiščno hipotezo.

8.2 Preverjanje natančnosti in zanesljivosti
Preden začnem s primerjanjem natančnosti in zanesljivosti obeh obravnavanih slovničnih
pregledovalnikov za slovenščino, Besane in LanguageToola, želim ponovno poudariti, da
ob tem nisem upošteval zaznave in popravljanja napak, ki se nanašata na delovanje
funkcije Samopopravki, saj se večina udeležencev poskusa tovrstnih popravkov ni niti
zavedala. Vpliv delovanja te funkcije je viden zgolj pri manjšem deležu popravljenih malih
začetnic na začetkih povedi, medtem ko pri drugih vrstah napak tovrstnega vpliva ni bilo
zaznati.
Pri opazovanju obeh orodij z vidika natančnosti sem uporabil že omenjeni standardni
merili za določanje natančnosti in priklica. Natančnost sem opredelil kot razmerje med
vsemi napakami, katerih obstoj je orodje ustrezno zaznalo, in vsemi tako ustrezno kot tudi
neustrezno zaznanimi napakami. Določanje vrednosti priklica pa sem opravil tako, da sem
opazoval razmerje med vsemi napakami, ki jih je orodje v danem besedilu zaznalo, in
vsemi napakami, ki jih je dano besedilo vsebovalo. Izmerjene vrednosti obeh meril za
posamezno orodje sem prikazal v naslednjih grafikonih:
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Grafikon 5: Natančnost slovničnega pregledovalnika Besana v odstotkih (N=122)
7%
Vse napačno zaznane napake
Vse ustrezno zaznane napake

93%

Grafikon 6: Natančnost slovničnega pregledovalnika LanguageTool v odstotkih (N=55)
22%
Vse napačno zaznane napake
Vse ustrezno zaznane napake
78%

Ob tej primerjavi se mi zdi smiselno omeniti še zanimivost, da se razmerje med deležem
mehanskih in slovničnih napak pri parametru natančnosti (približno dve tretjini mehanskih
in tretjina slovničnih napak) razlikuje od tovrstnega razmerja pri parametru priklica
(približno polovica mehanskih in polovica slovničnih napak). Ta podatek potrjuje tudi
ugotovitve drugih sorodnih raziskav, da slovnični pregledovalniki uspešneje odkrivajo in
popravljajo enostavnejše mehanske kot pa zahtevnejše slovnične napake (Wei in Davies
1997).
Grafikon 7: Priklic slovničnega pregledovalnika Besana v odstotkih (N=180)
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Grafikon 8: Priklic slovničnega pregledovalnika LanguageTool v odstotkih (N=90)
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Vrednosti v Grafikonih 5 in 6 v veliki meri potrjujejo pričakovano ugotovitev, da je
Besana bistveno natančnejša od LanguageToola, saj je slednji v primerjavi z Besano v
prevodih udeležencev poskusa odkril kar 15 % manj napak. To je povsem razumljivo, saj
razvoj odprtokodnega LanguageToola v primerjavi s plačljivo Besano uživa bistveno manj
finančne in strokovne podpore. Orodje LanguageTool si vseeno zasluži pohvalo na
področju zaznave v besedilu obstoječih napak, saj pri primerjanju vrednosti priklica za
Besano zaostaja le 7 %. Prav tako je pomembno izpostaviti tudi dejstvo, da je bil vzorec
napak, na katerem je bila dana primerjava opravljena, pri Besani (N=180) dvakrat večji kot
pri LanguageToolu (N=90), kar pomeni, da bi ob večjem vzorcu tudi LanguageTool
verjetno pridobil nekaj odstotkov na ravni natančnosti in priklica.
Zaradi razlik v slovničnih zakonitostih med posameznimi jeziki, sestavi in velikosti vzorca
za preverjanje tovrstnih orodij ter stopnji zahtevnosti posameznih napak je slovnične
pregledovalnike težko primerjati med seboj (Carlberger et al. 2004: 12). Kljub temu je na
podlagi dane obdelave izsledkov vseeno mogoče trditi, da Besana in LanguageTool v
primerjavi s tovrstnimi orodji za druge jezike (npr. BonPatron za francoščino ima 91 %
natančnost in 88 % priklic, Granska za švedščino 82 % natančnost in 63 % priklic, medtem
ko ima slovnični pregledovalnik za švedščino v Wordu 2000 le 47 % natančnost in 66 %
priklic; Burston 2008: 341; Carlberger et al. 2004: 14) dosegata razmeroma visoko raven
natančnosti in priklica (93 % natančnost in 66 % priklic pri Besani ter 78 % natančnost in
61 % priklic pri LanguageToolu).
V okviru parametra natančnosti se mi zdi pomembno izpostaviti slabost delovanja
urejevalnika besedil Word, ki delno vpliva tudi na zaznavo napak pri Besani za Word.
Omenjeni urejevalnik namreč ne dovoli pošiljanja besedila v slovnični pregled, dokler
uporabnik v dani povedi ne odpravi tipkarskih napak. To pomeni, da pri vnašanju besedila
v urejevalnik Word vedno najprej podčrta vse tipkarske napake in le eno ali celo nobene
slovnične napake. Zaradi tega so uporabniki v nekaterih primerih obdelave izsledkov
storjene slovnične napake popravili že pred zaključkom povedi, kar pomeni, da teh napak
nisem mogel zabeležiti kot ustrezno zaznanih, čeprav bi jih Besana pri preverjanju besedila
s programom Besana Mini takoj označila. Dana težava se je med obdelavo izsledkov
pojavila razmeroma redko, zato je mogoče trditi, da ta pomanjkljivost v delovanju Worda
ni bistveno vplivala na število zaznanih napak pri Besani.
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Primerjavo zanesljivosti obeh obravnavanih orodij sem izvedel tako, da sem opazoval
razmerje med vsemi predlogi popravkov, ki uporabnika tako posredno kot tudi neposredno
vodijo do ustrezne rešitve, in vsemi predlogi popravkov, ki jih je posamezno orodje
predlagalo. Vrednosti opazovanega parametra so prikazane v naslednjih grafikonih:
Grafikon 9: Zanesljivost slovničnega pregledovalnika Besana v odstotkih (N=122)
15%
Vsi napačni predlogi popravkov
Vsi ustrezni predlogi popravkov
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Grafikon 10: Zanesljivost slovničnega pregledovalnika LanguageTool v odstotkih (N=55)
36%
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Vsi ustrezni predlogi popravkov

64%

Na podlagi danih grafikonov lahko potrdim pričakovano ugotovitev, da je Besana bistveno
zanesljivejša od LanguageToola, kar lahko ponovno pripišemo predhodno omenjenim
finančnim in strokovnim razlogom. Tudi pri tem parametru velja predhodno omenjena
predpostavka o sorazmernem večanju vzorca, saj je tudi pri dani primerjavi mogoče
opaziti, da je vzorec primerjave pri Besani (N=122) več kot dvakrat večji kot pri
LanguageToolu (N=55).

8.3 Preverjanje praktične uporabnosti
Opazovanje praktične uporabnosti obeh slovničnih pregledovalnikov je potekalo med
obdelavo izsledkov empiričnega poskusa in preverjanjem različnih načinov delovanja
posameznih programskih oblik obeh orodij za potrebe teoretičnega dela naloge, medtem ko
sem določene podatke o orodjih pridobil tudi s pomočjo intervjujev z glavnima
razvijalcema obeh programskih paketov ter v nekaterih sorodnih raziskavah o tovrstnih
orodjih.
Ob upoštevanju izhodiščnega namena danega parametra želim najprej izpostaviti
uporabnost obeh orodij pri preverjanju različnih besedilnih vrst. Medtem ko se pri razvoju
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LanguageToola osredotočajo na neodvisnost od besedilnih žanrov, glavni razvijalec
Besane uporabo danega orodja v večji meri priporoča za pregledovanje družboslovnih
besedil (Daniel Naber, elektronsko sporočilo avtorju, 18. 2. 2013; Holozan 2013).
Naravoslovna besedila namreč praviloma vsebujejo številke, formule in druge nebesedilne
elemente, kar lahko bistveno zmanjša učinkovitost delovanja orodja.
Drugo opažanje, ki v večji ali manjši meri velja za obe obravnavani orodji, se nanaša na
zaznavo napak, ki je obenem ena izmed temeljnih lastnosti tovrstnih orodij. Slovnični
pregledovalniki načeloma zelo dobro prepoznavajo tipične napake (npr. neujemanje osebka
s povedkom: »Midve sva šle domov.«; manjkajoča vejica v podredju: »Rad ima hruške[,]
ker so sladke.«), medtem ko imajo velike težave pri razpoznavi naključnih napak (Holozan
2013). Pri teh namreč pogosto napačno interpretirajo oblikoskladenjske oznake (npr. v
slovnično ustreznem stavku »v Petru poslanem pismu« Besana na označenem mestu
napačno zazna »samostojno rabo mestnika« in javi lažni alarm; Holozan 2013).
Slednja predpostavka posredno kaže tudi na slabost statističnega pristopa k skladenjski
analizi večbesednih zvez, saj se lahko na primer določeni pridevnik pogosteje pojavlja v
samostalniški rabi, zato ga program lahko obravnava kot samostalnik (Holozan 2013). To
lahko hitro privede do napačne interpretacije, kar je razvidno iz naslednjega primera, ko v
povedi »Danes sem se sprl z glavno vodjo oddelka.« Besana napačno interpretira
pridevnik »glavni« in zato na označenem mestu napačno javi »neujemanje s pridevnikom«.
Kljub temu je treba izpostaviti določeno prednost Besane, ki za razliko od LanguageToola
pri analizi nekaterih stavčnih zgradb, pri katerih je visoka verjetnost javljanja lažnih
alarmov, zelo pogosto v obvestilu o napaki opozori, da se tudi program lahko zmoti in
izpiše opozorilo pri popolnoma pravilni povedi.
Ena izmed slabosti, ki je prav tako izražena v obeh pregledovalnikih, je posledica načina
izvedbe posameznih programskih sklopov. Tako v Besani za Word kot tudi v
LanguageToolovem programskem dodatku k Writerju je mogoče zaznane napake
popravljati neposredno v besedilo, vendar je ob tem zanesljivost analize zaradi
nedokončanih povedi nižja kot pri popravljanju napak s pomočjo samostojnega programa
Besana Mini ali LanguageTool (Holozan 2013). Kljub zanesljivejši analizi pa omenjeni
orodji v obliki samostojnih programov ne omogočata neposrednega popravljanja napak,
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kar pomeni, da sta lahko pregledovanje in poprava napak pri daljšem besedilu precej
zamudna.

Poleg tega je smiselno omeniti tudi slabost v delovanju urejevalnika besedil Word, ki
vpliva na zaznavo napak pri Besani za Word in sem jo navedel pri obravnavi parametra
natančnosti. Ta pomanjkljivost je v določenih primerih obdelave izsledkov pri neveščem
uporabniku slovničnih pregledovalnikov povzročila, da je uporabnik zaradi domnevno
napačne zaznave (npr. orodje je podčrtalo neznano besedo) ni pregledal drugih napak, ki so
se skrivale v nadaljevanju povedi.
Razmeroma visoka stopnja natančnosti, priklica in zanesljivosti daje Besani določeno
prednost pred LanguageToolom, čeprav je tudi slednji ob upoštevanju drugih raziskav o
slovničnih pregledovalnikih dosegel zavidljive rezultate z vidika omenjenih parametrov.
Ena izmed slabosti LanguageToola na področju zaznave napak se izraža v pogostem
napačnem prepoznavanju manjkajoče vejice. Ta težava izvira iz delovanja omenjenega
orodja, ki tovrstnih napak ne odkriva s pomočjo preverjanja števila osebnih glagolskih
oblik v povedi, temveč uporablja preprosto in v številnih primerih preveč splošno pravilo
postavljanja vejice glede na uporabljen veznik (npr. v stavku »saj je kar 27 % prebivalcev
univerzitetnih študentov« LanguageTool napačno predlaga manjkajočo vejico, ker členek
»kar« interpretira kot veznik).
S podobno težavo se je srečal tudi eden izmed neveščih uporabnikov tovrstnih orodij, ki v
Writerju ni znal popraviti napake pri ustrezno zaznani manjkajoči vejici (»je težko določiti
od kje obilje«). Nato je del predloga »kje« spremenil v »kod« in s tem prelisičil
LanguageTool, ki posledično ni več zaznal obstoječe napake. Nadaljnja slabost
LanguageToola se nanaša na zaznavo napak v črkovanju, kjer orodje ne prepozna napake v
zapisu, če je beseda neustrezno zapisana z vezajem (npr. »po-komunističen«). V tem
primeru LanguageTool namreč neustrezno upošteva možnost deljenja besed, čeprav izraz v
tem primeru ni bil zapisan ob koncu vrstice.
Obdelava izsledkov praktičnega poskusa je pokazala, da udeleženci v splošnem – razen
nekaterih prej omenjenih pomanjkljivosti v delovanju – z uporabo obeh orodij niso imeli
posebnih težav. Ob upoštevanju predhodno navedenih prednosti in slabosti obeh slovničnih
pregledovalnikov je mogoče trditi, da je vidne razlike med obema orodjema za slovenščino
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mogoče opaziti le na ravni njune natančnosti in zanesljivosti, medtem ko z vidika praktične
uporabnosti ni zaznati bistvenih razlik v uporabi in funkcionalnosti obeh orodij.

8.4 Preverjanje veljavnosti drugih pričakovanih ugotovitev
Izsledki preverjanja veljavnosti četrte postavljene ugotovitve, v okviru katere sem
pričakoval, da bodo vsi udeleženci poskusa med prevajanjem v oba jezika v večji ali
manjši meri uporabljali možnost slovničnega pregledovanja, so pokazali, da so vsi
udeleženci najmanj enkrat vsaj posredno uporabili omenjeno možnost.
Ob tem je treba izpostaviti, da so več kot tri četrtine udeležencev poskusa to možnost
uporabljale neposredno, kar pomeni, da so posamezne zaznane napake odprle v načinu
pregleda (s pritiskom na funkcijsko tipko (F7) ali desnim klikom na podčrtano besedo; cf.
Grafikon 11). Z vidika posredne uporabe orodij pa sem preverjal, ali so udeleženci poskusa
vsaj posredno upoštevali zaznane napake, kar pomeni, da so podčrtane dele besedila bolj
ali manj ustrezno vsaj enkrat popravili sami, torej brez neposredne pomoči orodij.
Grafikon 11: Uporaba orodij za slovnično pregledovanje glede na način rabe v odstotkih
(N=21)
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Posredna uporaba orodij
Neposredna uporaba orodij
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Ob pregledu posnetkov poskusa se je izkazalo, da je bila večina izmed slabe četrtine
udeležencev, ki obeh orodij niso uporabljali neposredno, očitno nevešča uporabe tovrstnih
orodij. Trije udeleženci so se namreč med pregledovanjem besedila poskušali znebiti
podčrtav, pri čemer so po lastnem občutku v prevedenih besedilih dodajali ali brisali
posamezne besede in druge nebesedne elemente, vendar so s tem ponavadi zagrešili še več
napak. Ta podatek potrjuje tudi ugotovitev ene izmed sorodnih raziskav o tovrstnih
orodjih, da so slovnični pregledovalniki v veliko pomoč uporabnikom šele takrat, ko se ti
dejansko zavedajo njihovih prednosti in slabosti (Jacobs in Rogers 1999: 521).
V okviru pete zaporedne pričakovane ugotovitve sem poskušal potrditi predpostavko, da
bodo nekateri udeleženci poskusa predloge popravkov obravnavanih orodij večkrat
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upoštevali neposredno, drugi pa pogosteje posredno. Ob tem sem izhajal tudi iz lastnih
izkušenj s pregledovanjem besedil s pomočjo danih orodij, pri čemer sem kljub ustreznim
predlogom orodja pogosteje sam vnašal popravke, s čimer sem se na določen način želel
ohraniti zaupanje v lastne sposobnosti odpravljanja tovrstnih napak. Vrednosti preverjanja
dane predpostavke so se močno razlikovale glede na jezik, v katerega so udeleženci
poskusa prevajali (cf. Grafikon 12 in 13).
Grafikon 12: Način upoštevanja popravkov pri prevajanju v angleščino v odstotkih (N=163)
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Grafikon 13: Način upoštevanja popravkov pri prevajanju v slovenščino v odstotkih (N=99)
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Podatki v danih grafikonih potrjujejo pričakovano ugotovitev in obenem kažejo, da so
udeleženci poskusa pri prevajanju v slovenščino kar v 30 % več primerov kot pri
prevajanju v angleščino v besedilo sami vnesli potrebne popravke. Razlog za takšno
ravnanje je morda smiselno iskati v šibkem znanju angleščine posameznih udeležencev, ki
so posledično večino ustrezno zaznanih mehanskih napak, povezanih z napačnim zapisom
besed, popravljali neposredno s pomočjo slovničnega pregledovalnika, saj bi jim posredno
popravljanje verjetno vzelo več prevajalskega časa. Udeleženci so bili pri prevajanju v
materni jezik bolj suvereni in so pogosteje sami vnašali popravke, zato je bilo mogoče pri
tovrstnem prevajanju tudi pričakovati večje število posredno upoštevanih popravkov.
Poleg tega je bilo mogoče v obdelavi izsledkov opaziti, da so udeleženci poskusa
neposredne popravke pogosteje sprejemali takrat, ko so bili ustrezni popravki na prvem
mestu na seznamu predlogov, medtem ko so v drugih primerih popravke vnašali sami. V
redkih primerih se je zgodilo tudi to, da je udeleženec ustrezno zaznano mehansko ali
slovnično napako poskušal popraviti brez pomoči pregledovalnika in jo ob tem napačno
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popravil, tako da pregledovalnik predhodno obstoječe napake ni več zaznal. Orodje je na
primer v povedi »Neither this fear nor that one, to get robbed or even killed on the road,
has not came true.« najprej ustrezno zaznalo napačno rabo časa in po posrednem
odpravljanju te napake še napačno negacijo. Udeleženec je napačno negacijo po lastnem
občutku popravil s spreminjanjem oblike glagola »has« v »did«, s čimer je napaka ostala,
vendar je pregledovalnik ni več prepoznal.
Šesta pričakovana ugotovitev temelji na predpostavki, da bo v tistih prevodih, ki bodo ob
koncu posameznega prevajalskega procesa vsebovali večje število zaznanih napak, kljub
končnemu pregledu s strani udeleženca mogoče odkriti bistveno več napak v primerjavi s
tistimi prevodi, ki bodo ob koncu prevajanja pokazali le majhen delež zaznanih napak.
Domneva, da se bodo tisti udeleženci poskusa, ki bodo med končnim pregledom prevodov
uspešno odpravili vse ali večino ustrezno zaznanih napak, tudi v splošnem slovnično in
pravopisno ustrezneje prevedli izvirni besedili, se je izkazala za resnično zgolj do določene
mere, kar bom podrobneje pojasnil v nadaljevanju.
Pred tem želim zaradi lažjega interpretiranja izsledkov v dano razpravo najprej vpeljati
enega izmed pomembnejših parametrov za tovrstne statistične obdelave, ki se imenuje
standardni odklon. Ta parameter izraža odstopanje med povprečjem in posameznimi
vrednostmi vzorca, torej pove, za koliko posamezne vrednosti v danem vzorcu odstopajo
od dejanskega povprečja vzorca (Osnove statistike).
S pomočjo tega parametra sem namreč ugotavljal, kateri udeleženci so po številu v napak,
ki sem jih zabeležil po koncu posameznega prevajalskega procesa, bistveno odstopali od
povprečja tovrstnih napak (cf. Grafikon 14 in 15). Ob tem sem upošteval samo tiste
udeležence poskusa, ki so pri posameznem jeziku dosegli tri najvišje vrednosti na ravni
zaznanih napak ob koncu prevajanja (pri prevajanju v angleščino so bili to udeleženci z
zaporednimi številkami 7, 10 in 12, pri prevajanju v slovenščino pa udeleženci 2, 3, 9, 10,
14, 17 in 18).
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Grafikon 14: Preostanek napak po končnem pregledu besedila za primere prevajanja v
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Grafikon 15: Preostanek napak po končnem pregledu besedila za primere prevajanja v
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Podatki v Grafikonu 14 kažejo, da dana predpostavka v celoti velja za izbrane primere
prevajanja v angleščino, saj so prevedena besedila treh udeležencev z največ zaznanimi
napakami ob koncu prevajanja (5, 4 in 4 zaznane napake) kljub končnemu pregledu
prevoda vseeno vsebovala največje število slovničnih napak v primerjavi z ostalimi
prevodi v angleščino (26, 28 in 28 preostalih napak). Pri prevajanju v slovenščino je to
predpostavko mogoče potrditi le v treh (pri udeležencih 10, 17 in 18) izmed sedmih
primerov z največ zaznanimi napakami ob koncu prevajanja, saj so prevodi v drugih štirih
primerih (udeleženci 2, 3, 9 in 14) vsebovali število napak, ki je bilo rahlo nad ali celo pod
povprečjem števila obstoječih napak ob koncu prevajanja. Ob tem je treba omeniti še
podatek, da le eden udeleženec poskusa (številka 10) ob koncu prevajanja ni opravil
končnega pregleda napak, kar se je jasno izrazilo v največjem številu preostalih napak po
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koncu prevajalskega procesa v obeh prevodih (28 za primer prevajanja v angleščino in 19
za primer prevajanja v slovenščino).
Na podlagi navedenih statističnih podatkov je dano predpostavko mogoče potrditi deloma,
torej le za primere prevajanja v angleščino, medtem ko večina primerov prevajanja v
slovenščino izpodbija veljavnost te predpostavke. Tovrsten rezultat bi morda lahko
pripisali dejstvu, da v danih primerih večina napak, ki so bile zaznane ob koncu prevajanja
v slovenščino, izvira zgolj iz mehanske ravni. To upravičuje podatek, da so udeleženci v
danih primerih prevodov kljub višjemu številu zaznanih napak ob koncu prevajanja vseeno
zagrešili manj slovničnih in pravopisnih napak, kot je bilo pričakovati.
V okviru sedme pričakovane ugotovitve sem domneval, da bo trajanje prevajalskega
procesa posameznega udeleženca primerljivo s povprečnim časom prevajanja vseh
udeležencev poskusa. Pred navajanjem statističnih podatkov za dano predpostavko se mi
zdi smiselno najprej opredeliti parameter trajanja posameznega prevajalskega procesa.
Ta parameter sem opazoval tako, da sem meril čas med začetkom in koncem prevajalskega
procesa. Začetek prevajalskega procesa je označeval trenutek, ko je udeleženec poskusa v
dani dokument ali iskalno polje slovarja vnesel prvi znak, pri čemer sem ta trenutek
upošteval znotraj 5-sekundnega časovnega razmika (npr. če je udeleženec začel prevajati
ob 28:17, sem kot začetek prevajanja zabeležil čas 28:15). Konec procesa pa je označeval
trenutek, ko je udeleženec v dani dokument vnesel oziroma izbrisal zadnji popravek (znak)
ali v načinu pregleda preveril zadnjo napako, pri čemer sem tukaj prav tako upošteval
5-sekundni časovni razmik (npr. če je udeleženec s prevajanjem končal ob 1:06:38, sem
kot konec prevajanja zabeležil čas 1:06:40). Posamezne čase prevajanja in povprečni čas
vseh 21 prevajalskih procesov sem prikazal v naslednjem grafikonu:
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Grafikon 16: Čas trajanja posameznih prevajalskih procesov in povprečni čas prevajanja
vseh udeležencev poskusa v minutah (N=21)
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Glede na podatke v danem grafikonu je mogoče sklepati, da je le nekaj več kot četrtina
vseh udeležencev poskusa prevajala izven povprečnega časa vseh prevajalskih procesov,
pri čemer je bilo 5 udeležencev nadpovprečno počasnih (udeleženci 6, 10, 16, 17 in 19),
medtem ko je eden izmed udeležencev obe izvirni besedili prevedel nadpovprečno hitro
(udeleženec 15). Ob tem je mogoče opaziti tudi posredne povezave med časom prevajanja
in številom preostalih napak po koncu prevajalskega procesa, saj sta dva izmed
najpočasnejših udeležencev (udeleženca 6 in 16) pri prevajanju v slovenščino v primerjavi
z ostalimi udeleženci poskusa storila nadpovprečno malo napak (7 in 4 napake ob koncu
prevajanja).
Najhitrejšega udeleženca lahko izpostavim kot zanimivo izjemo, saj je kljub nadpovprečno
hitremu prevajanju v obeh prevodih zagrešil razmeroma malo slovničnih in pravopisnih
napak (15 pri angleškem in 6 pri slovenskem prevodu). Očitne težave pri prevajanju je
imel eden izmed že omenjenih najpočasnejših udeležencev poskusa (udeleženec 10), ki je
imel kljub počasnemu prevajanju največja deleža napak ob koncu prevajanja v obeh
jezikih. Sodeč po podatkih iz Grafikona 16 je mogoče v veliki meri potrditi postavljeno
domnevo o primerljivosti posameznih časov prevajanja s skupnim povprečnim časom
prevajanja, saj so skoraj tri četrtine udeležencev poskusa prevajale v okviru povprečnega
časa vseh prevajalskih procesov.
V okviru osme in s tem tudi zadnje pričakovane ugotovitve sem preverjal, koliko
udeležencev poskusa se bo uspešno izognilo določenim predhodno navedenim slovničnim

93

in pravopisnim pastem v angleščini in slovenščini. Na podlagi izsledkov, zbranih pri
opazovanju prevodov v obeh jezikih z vidika dane predpostavke, sem izdelal naslednja
grafikona:
Grafikon 17: Izogibanje slovničnim in pravopisnim pastem glede na vrsto pasti in dejansko
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Grafikon 18: Izogibanje slovničnim in pravopisnim pastem glede na vrsto pasti in dejansko
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Ob pogledu na dana grafikona je najprej treba opozoriti, da določeni vzorci preverjanja za
posamezne vrste slovničnih in pravopisnih pasti (za primer angleščine so to vzorci v 1., 2.
in 4. stolpcu Grafikona 17, za primer slovenščine pa vzorci v 1. in 3. stolpcu Grafikona 18)
po velikosti niso bili enaki, kajti nekateri udeleženci poskusa so v prevodih v posamezni
jezik določene podatke namerno ali nenamerno izpustili. V splošnem so se udeleženci pri
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prevajanju v angleščino najuspešneje izognili napačnemu zapisu enote (%), kar je precej
razumljivo, saj ta enota v angleščini pred seboj ne zahteva presledka, kot to velja za
slovenščino (tudi število napačnih zapisov te enote je bilo pri prevodih v slovenščino
večje).
Največ preglavic so udeležencem v angleških prevodih povzročali raba enote (°C),
postavitev vejic v premem govoru in ustrezen zapis števila, saj se ravno pri slednjem
pravopisne konvencije za angleščino in slovenščino bistveno razlikujejo. V angleščini se
namreč tisočice ločujejo bodisi z vejicami bodisi s presledki (npr. 2,800 ali 2 800), medtem
ko jih v slovenščini načeloma ločujemo s pikami, presledki ali brez kakršnega koli ločila
(npr. »250.000« ali »250 000« ali »250000«).

Tako pri rabi enote (°C) kot tudi pri postavljanju vejice v dobesednem navedku konvencije
za oba jezika sicer navajajo enako obliko (npr. »16 °C«; »“Another typical American,” I
said«), kar pa večini udeležencev pri prevajanju v angleščino ni pripomoglo niti k
ustreznemu zapisovanju te enote niti k ustreznemu postavljanju vejic v dobesednih
navedkih. Ob tem je treba omeniti, da je urejevalnik besedil Word v enem primeru
prevajanja v angleščino napačno predlagal presledek med vejico in narekovajem zgoraj,
ker je udeleženec namesto angleških (“ ”) uporabil slovenske narekovaje (» «).
Med prevajanjem v slovenščino se je večina udeležencev poskusa srečevala s podobnimi
pravopisnimi zankami (zapis enote in števila ter navedba časa, npr. »58 %«, »250.000«,
»50. leta«), ki jih je ustrezno rešila le slaba polovica udeležencev. Številni udeleženci so
bili ob tem zelo verjetno še vedno pod vplivom angleških konvencij, kajti izsledki
obdelave kažejo, da so enoto (%) in število (250.000) iz izvirnika v prevodu pogosto
napačno zapisovali brez presledka in z vejico kot ločilnim elementom za tisočice (npr.
»58%«, »250,000«). Zaradi majhnega vzorca je težko sklepati o splošni rabi zaimka
»svoj«, vendar se mi vseeno zdi smiselno omeniti, da Besana načeloma ustrezno zaznava
in tudi popravlja napačno rabo zaimka »svoj«.
Obdelava izsledkov je pokazala, da se je pri prevajanju v angleščino vsem slovničnim in
pravopisnim pastem uspelo izogniti le enemu udeležencu poskusa (udeleženec 20),
medtem ko pri prevajanju v slovenščino to ni uspelo nobenemu udeležencu, pri čemer sta
bila temu uspehu najbližje dva udeleženca z ustreznimi rešitvami pri treh izmed štirih vrst
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pasti (udeleženec 16 in 18). Ob upoštevanju statističnih podatkov v Grafikonih 17 in 18 je
mogoče trditi, da so se udeleženci poskusa pri prevajanju v oba jezika razmeroma slabo
izogibali slovničnim in pravopisnim pastem. To je nekoliko presenetljivo vsaj z vidika
prevajanja v slovenščino, saj so udeleženci v času pred izvedbo poskusa obiskovali
pravopisne vaje pri predmetu Uvod v študij slovenskega jezika.

8.5 Prednosti in slabosti obeh slovničnih pregledovalnikov
Pred povzemanjem dobrih in slabih strani obravnavanih slovničnih pregledovalnikov za
slovenščino, Besane in LanguageToola, želim najprej omeniti še določene spremembe in
izboljšave, ki jih je bilo mogoče prepoznati 25. 4. 2013 ob izidu trenutno najnovejše
različice Besane (4.1). V času izvajanja dane raziskave je obenem izšla tudi najnovejša
različica orodja LanguageTool (2.1), vendar v njej ni bilo vidnih sprememb na področju
podpore za slovenščino, zato se novostim v omenjeni različici LanguageToola v dani
nalogi ne bom posebej posvečal.
Novosti je pri omenjeni različici Besane mogoče prepoznati tako na ravni zunanje zgradbe
kot tudi na ravni zunanjega in notranjega delovanja. Z vidika uporabniškega vmesnika se je
pri samostojnem programu Besana Mini spremenil videz gumba za dostop do možnosti
»Nastavitve«, poleg tega pa so razvijalci programa dani možnosti dodali nov zavihek z
nazivom »Licenca«, ki vsebuje serijsko številko licence in podatek o njeni časovni
veljavnosti (Kako se izogniti zadregam in padcu ugleda zaradi slovničnih kavljev? |
Amebis).
Pomembnejše spremembe so vidne na ravni večje stabilnosti zunanjega in notranjega
delovanja, kjer so razvijalci programa obstoječim pravilom za slovnično preverjanje dodali
5 novih ter dodatno izboljšali odkrivanje in javljanje že vgrajenih vrst napak (Kako se
izogniti zadregam in padcu ugleda zaradi slovničnih kavljev? | Amebis). Eno izmed novih
pravil na primer omogoča ustrezno prepoznavanje in popravljanje manjkajoče določne
oblike za vrstilnimi števniki (npr. v povedi »To je bil četrti pomemben del.« nova različica
Besane ustrezno odkrije in popravi nedoločno obliko pridevnika v določno: »pomembni«).
Kot zadnjo ključno spremembo je mogoče navesti znatno razširitev Besaninega slovarja, v
katerega so razvijalci programa dodali številne nove besede (Kako se izogniti zadregam in
padcu ugleda zaradi slovničnih kavljev? | Amebis).

96

Posamezne prednosti in slabosti orodij za slovnično pregledovanje v slovenščini je bilo v
dani raziskavi mogoče opaziti tako na ravni delovanja kot tudi na ravni rokovanja z
različnimi izvedbami teh orodij. Z vidika delovanja orodij želim najprej izpostaviti njuno
razmeroma visoko stopnjo natančnosti (93 % in 78 %), priklica (68 % in 61 %) in
zanesljivosti (85 % in 64 %), pri čemer ima Besana glede na obdelavo izsledkov pri
posameznih parametrih določeno prednost pred LanguageToolom.
Pri vrednotenju zaznave napak je treba priznati, da imajo slovnični pregledovalniki v
splošnem največ težav pri odkrivanju naključnih napak, ki jih je pogosto težko ali domala
nemogoče ujeti s pomočjo računalniških algoritmov. Včasih se težave z odkrivanjem napak
pojavijo tudi zaradi neustreznih interpretacij določenih oblikoskladenjskih oznak pri
skladenjski analizi, kar je značilno predvsem za orodja, ki uporabljajo statistične ali
kombinirane pristope preverjanja napak. Ob tem je treba omeniti tudi dejstvo, da je
učinkovitost delovanja danih orodij pogosto odvisna od besedilnih vrst, saj lahko besedila s
številnimi nebesednimi elementi orodjem precej otežijo ustrezno obdelavo besedila, kar
lahko vodi v napačno ali pomanjkljivo zaznavo napak.
Kljub večji preglednosti in natančnosti pri odkrivanju napak različne programske oblike
obeh orodij vseeno skrivajo določene slabosti. Te so denimo vidne pri uporabi Besane in
LanguageToola v obliki samostojnih programov, saj orodji v tovrstnem načinu
pregledovanja ne omogočata neposrednega popravljanja napak v dani dokument. Tudi raba
orodij v okviru urejevalnikov besedil Word in Writer ne omogoča popolnega izkoristka
njune funkcionalnosti, saj se zaradi obdelave nedokončanega besedila natančnost in
zanesljivost popravkov zmanjšata. Obenem lahko težave povzroča tudi delovanje Worda,
ki načeloma Besani ne dovoli obdelati besedila, dokler uporabnik ne odpravi tipkarskih
napak. Posledično Word slovničnih napak v danem primeru niti ne podčrta, s čimer lahko
neveščemu ali površnemu uporabniku posredno sporoči, da v tej povedi ni obstoječih
drugih vrst napak.
Z vidika zaznave napake je LanguageTool treba grajati tudi zaradi javljanja lažnih
alarmov, ki se navezujejo na manjkajočo vejico. Obenem je izboljšave potreben tudi
črkovalnik, ki zaradi možnosti deljenja besed ne zaznava napačnih zapisov besed z
vezajem (npr. po-komunističen). Poleg tega želim izpostaviti še zanimivo opažanje, da
nobeno izmed v raziskavi obravnavanih orodij ne zazna ponovitve besede, če med
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ponovljenima besedama stoji še nekaj drugih besed (npr. »pričakoval od bivše
komunistične države pričakoval«).
V splošnem je mogoče trditi, da se oba obravnavana slovnična pregledovalnika za
slovenščino ponašata s številnimi odlikami z vidika posameznih ravni delovanja in
uporabe. Prav tako se pri obeh odpirajo tudi številne možnosti za izboljšave tako na ravni
učinkovitosti kot tudi na ravni praktične uporabnosti, ki jih bodo razvijalci obeh orodij v
prihodnosti z veliko verjetnostjo ustrezno odpravili.
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Sklep
V dani nalogi obravnavana slovnična pregledovalnika za slovenščino, Besana in
LanguageTool, sta verjetno nepogrešljiva pripomočka ne le številnih šolarjev in študentov,
temveč tudi določenih poklicnih uporabnikov jezika. Ob upoštevanju slednjega sem se v
dani raziskavi ukvarjal z vprašanji o natančnosti, zanesljivosti in praktični uporabnosti
obeh orodij pri prevajanju. Prav tako sem ob tem želel preveriti tudi veljavnost v uvodnem
delu naloge postavljene predpostavke, da uporabniki danih orodij pri prevajanju v tuji jezik
pogosteje zaupajo predlaganim popravkom kot pa pri prevajanju v materni jezik.
Na podlagi izsledkov, obdelanih s pomočjo predhodno razložene tipologije, sem v celoti ali
vsaj deloma potrdil vseh osem pričakovanih ugotovitev, ki sem jih navedel v
metodološkem delu naloge. Izsledki obdelave so pri preverjanju veljavnosti uvodoma
postavljene

hipoteze

pokazali,

da

uporabniki

obeh

obravnavanih

slovničnih

pregledovalnikov dejansko pogosteje upoštevajo predlagane popravke tovrstnih orodij pri
prevajanju v angleščino kot pa pri prevajanju v slovenščino. To je razmeroma razumljivo,
saj so uporabniki pri tvorjenju besedil v tujem jeziku načeloma manj vešči in suvereni kot
pri tvorjenju besedil v maternem jeziku.
V skladu z drugo pričakovano ugotovitvijo sem opazoval natančnost, priklic in zanesljivost
obeh orodij za slovnično pregledovanje v slovenščini. Ob tem se je za natančnejšo in
zanesljivejšo izkazala Besana, ki je v primerjavi z odprtokodnim orodjem LanguageTool
zelo verjetno deležna večje podpore z vidika razpoložljivih finančnih sredstev, števila in
strokovne usposobljenosti razvijalcev. Ob upoštevanju zabeleženih prednosti in slabosti ter
določenih odstopanj na ravni zaznave in popravljanja napak pri Besani in LanguageToolu,
je bila potrjena tudi tretja postavljena domneva, da na ravni praktične uporabnosti ne bo
opaziti bistvenih razlik med obema orodjema.
Prav tako je iz obdelave izsledkov razvidno, da so vsi udeleženci poskusa med prevajanjem
v oba jezika v večji ali manjši meri uporabljali možnost slovničnega pregledovanja, čeprav
je bilo mogoče opaziti, da so bili vsaj trije udeleženci nevešči uporabe danih orodij. Peta
pričakovana ugotovitev se je navezovala na odnos udeležencev do popravkov, pri čemer se
je izkazalo, da so udeleženci poskusa predloge popravkov pri prevajanju v angleščino
pogosteje upoštevali neposredno, pri prevajanju v slovenščino pa pogosteje posredno. Ta
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podatek je mogoče utemeljiti s šibkim znanjem angleščine posameznih udeležencev, ki so
večino ustrezno zaznanih mehanskih popravkov v angleščini vnašali s pomočjo orodij,
medtem ko so zaznane napake v slovenščini z večjo gotovostjo popravljali sami.
V okviru šeste predpostavke sem pričakoval, da bo v prevodih udeležencev poskusa, ki
bodo ob koncu prevajanja vsebovali večje število zaznanih napak, tudi ob končnem
pregledu mogoče odkriti bistveno več napak kot pri prevodih, ki bodo ob koncu prevajanja
vsebovali neznaten delež zaznanih napak. Dano postavko sem potrdil le deloma, saj je ta
veljala le v primerih prevajanja v angleščino. Pri sedmi predpostavki sem predvideval, da
bodo časi trajanja prevajalskih procesov posameznih udeležencev poskusa primerljivi s
povprečnim časom prevajanja vseh udeležencev, kar se je izkazalo za ustrezno. Zadnja
pričakovana ugotovitev se je nanašala na izogibanje slovničnim in pravopisnim pastem pri
prevajanju v oba jezika, pri čemer so izsledki obdelave potrdili, da se je dejansko le malo
udeležencev poskusa uspešno zoperstavilo tovrstnim zankam v angleščini in slovenščini.
V tem sklepnem delu naloge želim poudariti, da tako statistični podatki iz obdelave
izsledkov kot tudi lastne izkušnje, zbrane v okviru proučevanja danega področja, v veliki
meri upravičujejo uporabo obeh obravnavanih slovničnih pregledovalnikov za slovenščino,
Besane in LanguageToola. Vsekakor se je za čim bolj učinkovito rabo danih orodij treba
zavedati zmožnosti in omejitev njihovih posameznih programskih oblik, pri katerih je kljub
spodbudnim rezultatom še vedno dovolj prostora za možne izboljšave.
Ob koncu empirične raziskave želim podati še nekatera priporočila in smernice za
nadaljnje raziskovanje obravnavanega področja. Metodo izvedbe poskusa, ki sem jo
uporabil v dani raziskavi, je denimo mogoče izboljšati z uvedbo vprašalnikov za
udeležence poskusa, s čimer se lahko določene parametre opazovanja, kot sta na primer na
odnos uporabnikov do popravkov in praktična uporabnost orodij, dopolni z dejanskimi
uporabniškimi izkušnjami. Poleg tega je mogoče tako izsledke poskusa kot tudi samo
metodo snemanja zaslona uporabiti tudi za proučevanje prevajalskega procesa, pri čemer je
na primer mogoče opazovati iskanje prevodnih ustreznic pri težjih delih izvirnika, dejansko
uporabo slovarjev ter s tem povezano raven informacijske pismenosti v povezavi s hitrostjo
in kakovostjo prevajanja.
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Summary
This research is concerned with key questions on the efficiency, reliability and precision of
the existent grammar checkers for Slovenian, namely Besana and LanguageTool. These are
the questions that probably puzzle numerous professional as well as unskilled users of
these tools. In order to aid the understanding of the importance of the given notions and
their interactions, the background and the individual key stages in the development of the
grammar checkers for English were explained in the introductory part of this thesis. These
tools provided a fundamental basis for the development of this type of tools for Slovenian.

Upon describing the development of such tools, the birth of computational linguistics as a
key point of focus was first introduced. This area also deals with the use of language
technology, which is concerned with natural language processing and, among other things,
comprises of grammar checking as well. This technology began to develop increasingly in
the English-speaking areas in the 80s and 90s. The past decade saw a decline in research
interest in the development of this certainly commercially viable area. This may be
attributed to the fact that the most widespread tools of this type for English have not
experienced any major improvements since 1997.

The introductory part was followed by the description of Besana, the first of both grammar
checkers examined in the thesis. The history of Besana’s development was briefly
introduced, followed by a description and an explanation of the structure and the operation
of both the original and the latest versions of Besana. In its almost 25 years of
development, the Besana grammar checker has seen significant changes ranging from
graphical interface upgrades to modifications in its internal structure as well as in its
internal and external operating principle.

The original version of Besana ran in a textual user interface, whereas its current version
may be used as a standalone program or as an extension of the Word word processor. It
should be pointed out that grammar checking in the original Besana was performed on the
basis of 24 relatively incomplex rules. By contrast, grammar checking in the current
Besana is based on 84 sophisticated orthographic and grammar rules. The originally
installed dictionary has been expanded from the initial few hundred words to more than a
million word tokens in the last years of development.
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The development tradition of LanguageTool, the second grammar checker examined in this
thesis, is not as rich as Besana’s tradition. LanguageTool was first developed in 2003 as a
product of a research thesis at the Faculty of Technology of the Bielefeld University in
Germany. Furthermore, this tool originally provided the grammar checking functionality
only for English and German, whereas the support for Slovenian was first added in 2007.
Another crucial difference between Besana and LanguageTool to be mentioned at this
point refers to the fact that LanguageTool is defined as an open source project and is freely
available on the World Wide Web. By contrast, Besana is a licensed product of a
Slovenian company called Amebis and its use is payable.

Despite some distinct differences in their structure and operating principle, the use of both
tools is very similar, because LanguageTool may also be run as a standalone program or an
extension to open source word processors, namely Libre Office Writer and OpenOffice
Writer. After the introductions of both tools, some specific areas of their practical
usefulness were discussed with a detailed examination following in the final part of the
thesis. At the end of the theoretical part of the thesis, some related researches in the field of
grammar checker use were introduced. Here, the main focus was placed on particular
aspects of research that were recognized as fundamentally important in answering the
questions raised in the introductory part of the thesis.

The specific research objectives were defined in the introduction into the empirical part of
the thesis. They were based on related research on grammar checkers as well as on the
questions referred to in the previous paragraph. The hypothesis that the users of given
grammar checkers trust the suggested corrections more often when translating into a
foreign language compared to translating into their mother tongue was to be tested.
Additionally, the author of the thesis was particularly interested in examining the use of the
given grammar checkers in relation to their precision, reliability and practical usefulness.
Thus, the choice of the research methods was completely adapted to the research goals.

An experiment was designed in order to test this hypothesis. In the experiment, 21
freshmen students of Interlinguistic Communication at the Department of Translation at
the Faculty of Arts of the University in Ljubljana, Slovenia, were asked to translate two
short newspaper texts in the author’s presence. The experiment participants translated the
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first text from Slovenian into English and the second text from English into Slovenian. The
aim of the experiment was to examine the analyzed grammar checking tools in relation to
the formerly mentioned parameters, thus all the participants’ computer screens were
secretly recorded. In this way, relatively authentic and unbiased results on the use of the
given tools were obtained. The results were processed using quantitative as well as
qualitative research methods.

A typology of individual error categories based on the literature reviewed beforehand was
developed before and during the results processing. The detection of individual error types
on the levels of mechanics and grammar, the adequacy of the suggested advice and the
corrections as well as the users’ attitudes to these corrections were explored with this
typology. Some incomplex as well as some complex examples of results processing using
the given typology were presented. The development and use of this error typology may be
considered an attempt to demonstrate one of the possible methods that may be used to
examine the parameters of use of the grammar checking tools.

This error typology interpretation was followed by the results obtained in the experiment,
which was successfully conducted. The data from the results clearly support the hypothesis
arguing that the users of the given grammar checkers trust the suggested error corrections
more often when translating into English compared to translating into Slovenian.
Individual data segments also proved a greater precision and reliability of Besana
compared to LanguageTool. The hypothesis claiming that no marked differences will be
observed in the practical usefulness of both tools was confirmed as well.

In addition to proving the key hypotheses of this research, some other assumptions were
completely or at least partially supported in this part of the thesis as well. These
assumptions were also defined in the methodological part of the thesis and were based on
the author’s own observations recorded during the results processing. In general, these
assumptions were related to some particular characteristics of the error detection and to the
attitudes of the individual experiment participants to both tools. The final part of the thesis
revealed the several strengths and weaknesses of both grammar checkers that were
identified during the results processing and the examination of the given tools for the
theoretical purposes of this research. The research was concluded by recommending
specific guidelines and suggestions for further research work in the given area.
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Priloge
Priloga 1: Izvirni besedili_SLO/AN
Slovensko izvirno besedilo
“Preseli se v Ameriko, in to čim prej,” mi je med poletom iz Londona proti Vancouvru v
zanosu svetoval zgovoren Američan, ki je po zunanjem videzu še najbolj spominjal na
Davida Hasselhofa. “Spet nekdo, ki je prepričan, da v Sloveniji jemo ščurke,” sem dejal
Maretu in Silvu, ko sem se vrnil na svoj sedež. Menda tega ne bomo poslušali cela dva
meseca, ko bomo prek zahodnega dela Združenih držav kolesarili od Kanade do Mehike?!
Niti ta bojazen niti ona, da nas bodo na poti na primer oropali ali celo pobili, se ni
uresničila. Med 7-tedenskim kolesarjenjem smo se znova in znova lahko prepričali, da
ZDA kot nevarna država slovijo predvsem po zaslugi filmov. Vsaj v redko poseljenih
državah smo se počutili varne kot doma. Če ljudje niti stanovanj ne zaklepajo, zakaj bi mi
kolesa in zakaj ne bi noči preživljali v najbolj luksuznem hotelu na svetu - pod zvezdami?
Angleško izvirno besedilo
It isn't what you would expect from a former communist country (drab with pockets of
faded grandeur). A couple of distant tower blocks mar the skyline east along the
Ljubljanica, but most of the 50s and 60s architecture is surprisingly good. And no other excommunist state has such an air of affluence, although it is hard to work out where the
affluence comes from. There is not much evidence of money making. Much of the country
is forest, and agriculture is picturesque rather that intensive. People seem to spend a lot of
their time talking and laughing in cafes.
You would also expect a post-communist country to be enthusiastically embracing
materialism, but Ljubljana has a nicely old-fashioned radicalism, almost a 60s bohemian
air. Perhaps this is because it is more a university town than a capital, with nearly a
quarter of the 250,000 population being university students.
Opomba k besediloma: Krepko označena mesta so bila med prilagajanjem besedila za
potrebe poskusa izpuščena, ležeče označena mesta pa spremenjena.

I

Priloga 2: Prilagojeni izvirni besedili_SLO/AN+Navodila za poskus
Slovensko prilagojeno izvirno besedilo
BESEDILO 1
»Dovoli mi, da ti dam nasvet - preseli se v Ameriko,« mi je med poletom v Vancouver
dejal zgovoren Američan, ki me je po videzu spominjal na Davida Hasselhofa. »Še en
tipični Američan,« sem dejal prijateljema, ko sem se vrnil na svoj sedež. Menda tega ne
bomo poslušali cel avgust, ko bomo prek zahodnega dela Združenih držav kolesarili od
Kanade do Mehike (kar 2.800 km)?
Niti ta strah niti oni, da nas bodo na poti na primer oropali ali celo pobili, se ni uresničil.
Med 7-tedenskim kolesarjenjem smo se lahko prepričali, da ZDA kot nevarna država slovi
predvsem zaradi filmov. Podobno kot doma smo se tudi tu počutili varne. Če ljudje niti
stanovanj ne zaklepajo, zakaj bi mi kolesa? Zakaj ne bi toplih noči (v 90 % primerov nad
16 °C) preživljali v najbolj razkošnem hotelu na svetu - pod zvezdami?
Angleško prilagojeno izvirno besedilo
BESEDILO 2
Ljubljana, 17 September 2004 - After talking to Russell who has already been to Slovenia,
I decided to visit Ljubljana on my way to Bydgoszcz. It isn't what you would expect from a
former communist country. A couple of distant tower blocks mar the skyline east along the
Ljubljanica, but most of the 50s and 60s architecture is surprisingly good. And no other excommunist state has such an air of affluence, although it is hard to work out where the
affluence comes from, as there is not much evidence of money making. Around 58% of the
country is covered in forest, and agriculture is picturesque rather than intensive.
You would expect a post-communist country to be enthusiastically embracing materialism,
but Ljubljana has a nicely old-fashioned radicalism. Perhaps this is because it is more a
university town than a capital, with nearly 27% of the 250,000 population being university
students.
Navodila za poskus
Prevodno navodilo: Najprej prevedite BESEDILO 1 iz slovenščine v angleščino, nato pa
še BESEDILO 2 iz angleščine v slovenščino. Ob tem se ne ukvarjajte preveč s pomensko
in slogovno ustreznostjo prevoda, temveč bodite posebej pozorni na njegovo slovnično in
pravopisno pravilnost. Pri prevajanju si lahko pomagate z elektronskimi slovarji in drugimi
spletnimi viri. Besedili shranite s pomočjo ukaza CTRL + S oziroma s klikom na disketo v
levem zgornjem kotu zaslona. Za prevajanje imate na voljo 90 minut. Če z delom končate
prej, vas prosim, da zaradi potrjevanja prevodov v učilnici počakate do izteka 90 minut.

II

Priloga 3: Vrste posameznih mehanskih in slovničnih napak_SLO
Zaznava napak: Slovenščina (37 vrst napak)

Opomba: Krepki tisk označuje mesto napake, oglati oklepaji pa vsebujejo manjkajoče znake.

Mehanske napake
Mala začetnica (lastno ime)
Mala začetnica (začetek stavka)
Velika začetnica (znotraj stavka)
Velika začetnica (datum)
Manjkajoče končno ločilo
Manjka ločilo (datum)
Napačen zapis besede (zatipkano)
Napačen zapis besede (neznanje)
Napačen zapis (enota)
Napačen zapis (številka)
Napačen zapis (50. in 60. leta)
Ponovitev besede
Odvečen dvojni presledek
Odvečen presledek pred ločilom
Odvečen presledek za ločilom
Manjkajoč presledek pred ločilom
Manjkajoč presledek za ločilom
Tujka/odsvetovana beseda
Neznana beseda

Npr. "russel"; "ljubljanica"
Npr. "ta blaginja izhaja. ni namreč dokazov"
Npr. "in kmetijstvo Lahko obravnavamo"
Npr. "Ljubljana, 17. September 2004"
Npr. "pričakoval od bivše komunistične države[.] Nekaj med seboj oddaljenih"
Npr. "Ljubljana, 17[.] september 2004"
Npr. "komunističner"; "bivšr"; "špričakovati"
Npr. "materijalizem"; "poljedeljstvo"; "bogatstvo"
Npr. "27%", "16°C"
Npr. " 250,000"
Npr. "iz 50ih", "iz 50-ih"
Npr. "ni ni takšna, kot bi"
Npr. "nekdanje komunistične države"
Npr. "to , kar bi pričakoval"
Npr. "( to je v oklepaju)"
Npr. "oklepaj(pred seboj zahteva presledek)
Npr. "staromodna[.]Ljubljana je bolj"
Npr. "entuzijazem" ,"par (=nekaj)"
Npr. "Russell"; "Bidgošč"

III

Zaznava napak: Slovenščina (37 vrst napak)

Opomba: Krepki tisk označuje mesto napake, oglati oklepaji pa vsebujejo manjkajoče znake.

Slovnične napake
Neujemanje pridevnika in samostalnika
Napačen predlog (s/z/k/h)
Napačna raba predloga
Neujemanje osebka in povedka
Neujemanje s predlogom (sklon)
Neujemanje z glagolom (sklon)
Manjkajoča vejica
Odvečna vejica
Manjkajoča skladenjska beseda
Napačna raba nedoločnika/namenilnika
Manjkajoč veznik
Napačno sklanjano lastno ime
Napačna raba zaimka "svoj"
Neustrezen besedni red
Napačna oblika pridevnika (star/stari)
Manjkajoč vezaj
Napačna raba veznika (ki/kateri)
Napačna oblika glagola

Npr. "ima staromodnem radikalizem"
Npr. "z skoraj 27 %"
Npr. "iz kje"; "od kje"
Npr. "Midve sva šle domov."; tudi: "ni razvidno, od kod se črpa[jo] denarna sredstva"
Npr. "obiščem Ljubljano na poti do Bidgošč[a]"
Npr. "Odločila sem se, da obiščem Ljubljana na poti v Trst."
Npr. "ni očitno[,] od kod blaginja izhaja"
Npr. "je bolj mesto univerz, kot prestolnica"
Beseda, ki je zaradi pravilne skladnje ni mogoče izpustiti (npr. osebna glagolska oblika - "je")
Npr. "sem se odločil obiskat[i] Ljubljano"
Npr. "na poti [od Ljubljane] do Bidgošča"
Npr. "z Russellom"
Npr. "sem se odločil obiskati Ljubljano na moji poti v Bidgošč."
Npr. "ampak v resnici Ljubljana ima še staromodni radikalizem."
Npr. "Ljubljana ima staromoden radikalizem"
Npr. "od kod le ta prihaja"
Npr. "Russllom, kateri je že obiskal Slovenijo"
Npr. "vsi bi pričakovati od"

IV

Priloga 4: Vrste posameznih mehanskih in slovničnih napak_AN
Error identification: English (47 error types) Note: The characters in bold mark the error source and the square brackets contain the missing characters.
Mechanical errors
Capitalization (proper name)
Capitalization (beginning of sentence)
Capitalization (internal)
Capitalization (unit of time)
Wrong final punctuation
Missing final punctuation
Missing internal punctuation
True typo
Lack of knowledge typo
Double extra space
Extra space before punctuation
Extra space after punctuation
Missing space before punctuation
Missing space after punctuation
Unknown word
Wrong unit form
Wrong number form
Repetition
Quote-comma-quote error

E.g. "canada"; "mexico"
E.g. (said to my friends: "another typical American")
E.g. "across the West part of"
E.g. "tuesday"; "august"
E.g. "Why wouldn't we spend /…/ under the stars."; also: ("Typical American." said I to my friends)
E.g. "He went home Two hours later he went back to work."
E.g. "told me[:] "Allow me to give you /…/"
E.g. "Can[a]da"; "hortel"
E.g. "tipical"; "appartment"; "bicicle"; "wou[l]d"; "convi[n]ce"
E.g. "would get killed"
E.g. "because of the movies . Like"
E.g. "( in 90% of cases"
E.g. "nights(in 90% of"
E.g. "apartments,why would"
E.g. "Hasselhof"
E.g. "90 %"; "2,800km"; "16°C"
E.g. "2.800"
E.g. "listen to to this"
E.g. ("He went home", she said.)

Triple extra space

E.g. "During 7-week"

V

Error identification: English (47 error types) Note: The characters in bold mark the error source and the square brackets contain the missing characters.
Grammar errors
Subject-verb agreement
Wrong verb form (tense)
Wrong verb form (conjugation)
Wrong preposition
Missing preposition
Superfluous preposition
Wrong article
Missing article
Wrong comma
Missing comma
Superfluous comma
Wrong negation
Run-on sentence
Wrong tense use
Fragment - consider revising
Wrong conjunction usage
Missing compound hyphen
Inadequate word order
Missing conjunction
Superfluous conjunction
Homophone error
Wrong pronoun
Missing pronoun
Wrong comparison of adjectives
Missing full lexical word
Wrong question tag usage
Superfluous compound hyphen

E.g. "the USA are not as dangerous"
E.g. "The fear did not came true."; "when returning to my seat"; "I hope we won't [have to] listen to that while we"
E.g. "He take[s] what he wants."
E.g. "in the flight"; " also: wrong usage, e.g. "resembled on"; "reminded on"
E.g. "we won't be listening [to] that the whole August"; also: "just as safe as we do [at] home"
E.g. "I told to my friends"; "for the whole August"
E.g. "the hour", also: wrong article usage, e.g. "an advice"
E.g. "across [the] west part of USA"; also: "give you [some] advice"
E.g. "nor the fear, that we"
E.g. "a talkative American[,] who resembled"
E.g. "Neither this fear, nor the"; also: "We felt so safe, we might have begun to think we were back home."
E.g. "Neither this fear nor /…/ didn't come true."
E.g. "My car is out of gas[, so] we cannot reach town before dark."
E.g. "Yesterday he has visited his mother."
E.g. "Neither this fear nor that one, to get killed /…/ on the road, did come true."
E.g. "Neither this or that phobia"; "Not this fear nor the one"
E.g. "seven[-]week cycling tour"
E.g. "Why wouldn't we the warm nights (in 90% of cases over 16 °C) spend in the"; also: "had the [chance] to see"
E.g. "listen to that the entire August [while] biking across"
E.g. "their homes, then for what reason"
E.g. "give you some advise"
E.g. "talkative American which reminded me of"; also: wrong pronoun usage: "to Vancouver, who looked"
E.g. "If people don't even lock [their] door"
E.g. "most luxury hotel"
E.g. "don't even lock the doors, why should we [lock] the bicycles?"; "Just like [we do] at home, we felt safe here."
E.g. "We won't listen /.../ won't we?"; also: "We aren't going to listen /.../, [are we]?"
E.g. "seven-week-riding"

VI

Priloga 5: Primer preglednice za obdelavo izsledkov_SLO
Ustrez. zazn. meh. napake

Število napak

ID: 21

Manjka ločilo (datum)
Napačen zapis bes. (zatipkano)
Napačen zapis bes. (neznanje)
Napačen zapis (enota)
Odvečen presledek pred loč.
Manjkajoč presledek za loč.

1
2
1
1
1
1

Napačno zazn. meh. nap.
Tujka/odsvetovana beseda

1

Nezazn. meh. nap.
Napačen zapis bes. (neznanje)
Napačen zapis (50. leta)

1
2

Nasveti in popravki (meh. napake)
Pravilen popravek
Napačen VIR napake

6
2

Pravilen popravek (SPREJET)

7

Ustrez. zazn. slov. napake
Napačen predlog (s/z/k/h)
Neujemanje s predlogom (sklon)
Manjkajoča vejica
Napačna raba zaimka "svoj"

1
1
5
1

Nezazn. slov. napake
Odvečna vejica
Napačna oblika pridevnika (star/stari)

1
1

Nasveti in popravki (slov. napake)
Uporaben nasvet

8

Uporaben nasvet (SPREJET)

8

Odnos do nasvetov in popravkov
Ni končnega pregleda napak (št. prim.)

1

Posredno upoštevanje MEH. popr.
Posredno upoštevanje SLOV. popr.
Neposredno upoštevanje MEH. popr.
Neposredno upoštevanje SLOV. popr.

5
6
2
2

VII

Priloga 6: Primer preglednice za obdelavo izsledkov_AN
Ustrez. zazn. meh. napake

Število napak

ID: 21

Missing final punctuation
Lack of knowledge typo
Double extra space
Extra space after punc.

1
6
3
1

Napačno zazn. meh. nap.
Unknown word

1

Nezazn. meh. nap.
Capitalization (unit of time)
Wrong final punctuation
True typo
Wrong number form
Quote-comma-quote error

1
1
1
1
1

Nasveti in popravki (meh. napake)
Correct correction
Wrong correction
Correct correction (ACCEPTED)

11
1
11

Ustrez. zazn. slov. napake
Wrong negation
Wrong conjunction usage

1
3

Nezazn. slov. napake
Missing article
Missing comma
Superfluous comma
Wrong conjunction usage
Missing full lexical word

2
2
3
1
1

Nasveti in popravki (slov. napake)
Useful advice
Wrong error SOURCE
Useful advice (ACCEPTED)

1
3
1

Odnos do nasvetov in popravkov
No consideration - unknown word

1
0

No final error check (no. of cases)

11
1

Full consideration MECH.
Full consideration GRAM.

VIII

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 28. 8. 2013

Mario Jurišić

