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Poročilo o evalvaciji korpusa FidaPLUS
Odgovori na internetni vprašalnik
Potek ankete
Anketa je potekala od 1. 7. 2009 do 21. 1. 2010. Prvo stran ankete je izpolnilo 264 uporabnikov, do
konca jih je vztrajalo 228.
V nadaljevanju so natančneje predstavljeni rezultati anketiranja. Interpretacije rezultatov poročilo ne
zajema.
Večina vprašanj je zaprtega tipa: uporabnik izbere odgovor (oz. pri določenih vprašanjih več
odgovorov) s seznama vnaprej podanih kategorij. Pri nekaterih vprašanjih so imeli uporabniki
možnost vnosa lastnega odgovora pod kategorijo Drugo. Ti odgovori so bili pregledani ter (kjer je bilo
to mogoče) ustrezno razvrščeni k preostalim kategorijam. Kjer to ni bilo mogoče, odgovor ostaja v
kategoriji Drugo.
Nekaj vprašanj je tudi odprtega tipa: uporabnik svoj odgovor vpiše v prazno polje. Odgovori na ta
vprašanja so bili v celoti ročno pregledani, glede na vsebino odgovorov so bile pripravljene kategorije,
v katere so bili odgovori nato razvrščeni. Nekateri odgovori so bili pri tem razbiti na več delov (v
primeru, da denimo uporabnik v odgovoru našteva predloge za izboljšavo korpusnega vmesnika, je
vsak posamezen predlog razvrščen v ustrezno kategorijo). Razvrstitev je potrebna zaradi potrebe po
preglednosti pri pripravi načrta korpusnih posodobitev.

Opredelitev vzorca vprašanih

kategorija
št. odgovorov
do 18 let
0
18-24 let
95
25-34 let
104
35-44 let
39
45-54 let
14
55 ali več let
12
264

starost
95

104

39
14

12

45-54 let

55 ali več let

0

do 18 let

18-24 let

25-34 let

35-44 let
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Opredel i te svoj o starost

2

D ej av nost - označ i te ustrezen odg ovor/odg ovore
kategorija
št. odgovorov
obiskujem OŠ/SŠ
0
študiram – dodiplomsko
117
študiram – podiplomsko
36
zaposlen, pri delu se ukvarjam z jezikom
127
zaposlen, pri delu jezik ni ključni interes
10
drugo1
2

dejavnost
127
117

36
10
0
obiskujem OŠ/SŠ

študiram dodiplomsko

študiram podiplomsko

zaposlen, pri
zaposlen, pri
delu se ukvarjam delu jezik ni
z jezikom
ključni interes

2
drugo

O namenu in načinu uporabe korpusa FidaPLUS
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Izberi te odg ovor/odg ovore, ki opi suj ej o, za kakšen namen uporabl ja te
korpus FIDA PLUS
kategorija
št. odgovorov
za reševanje domačih nalog
38
za pripravo seminarske oz. diplomske naloge
77
za pripravo magistrske oz. doktorske naloge
29
za izvajanje jezikoslovnih raziskav
112
kot pomoč pri pisanju besedil
121
kot pomoč pri prevajanju besedil
141
kot pomoč pri lektoriranju besedil
153
za pripravo učnega gradiva
44
za pridobivanje informacij o jeziku iz ljubiteljskega interesa
95
drugo
0

1

3

(I) nezaposlena, (II) upokojenka

namen uporabe korpusa
153
141
112

121
95

77
44

38

29

za reševanje za pripravo za pripravo za izvajanje kot pomoč pri kot pomoč pri kot pomoč pri za pripravo
domačih nalog seminarske magistrske oz. jezikoslovnih
pisanju
prevajanju lektoriranju
učnega
oz. diplomske doktorske
raziskav
besedil
besedil
besedil
gradiva
naloge
naloge

za
pridobivanje
informacij o
jeziku iz
ljubiteljskega
interesa

Opredel i te, k ak o p ogosto uporablj ate korpus Fi daPLUS

pogostnost uporabe korpusa
107

63
45

36

13

nekajkrat letno

nekajkrat
mesečno

nekajkrat
tedensko

skoraj vsak dan

ne vem - korpus
sem šele začel
uporabljati
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kategorija
št. odgovorov
nekajkrat letno
45
nekajkrat mesečno
107
nekajkrat tedensko
63
skoraj vsak dan
36
ne vem - korpus sem šele začel uporabljati
13
drugo
0
264

4

Ozna č i te odg ovor/odg ovore, ki opi suj ej o, kako ste i zvedel i za korpus
Fi da PLUS
kategorija
št. odgovorov
od učitelja / profesorja
160
od kolegov
82
iz strokovne literature
28
na strokovnem izobraževanju
26
sodeloval sem pri gradnji
8
po naključju
6
2
drugo
2

za korpus sem izvedel
160

82

28

26
8

od učitelja /
profesorja

od kolegov

iz strokovne
literature

na strokovnem sodeloval sem
izobraževanju
pri gradnji

6

2

po naključju

drugo

Ozna č i te odg ovor/odg ovore, ki opi suj ej o, kako ste se nauči l i del a s
korpusom Fi daPLUS
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kategorija
št. odgovorov
naučil sem se sam s pomočjo priročnika
147
naučil me je učitelj/profesor
99
naučil sem se od kolegov/sodelavcev
42
na strokovnem izobraževanju oz. tečaju
18
dela s korpusom se še nisem naučil
16
naučil sem se sam brez pomoči priročnika
13
drugo3
3

2
3

5

(I) spletna stran FF, (II) ne spomnim se več
(I) pri razvijanju korpusa, (II) prenesla sem znanje uporabe Fide, (III) še od FIDE

dela s korpusom sem se naučil
147

99

42
18

16

13
3

naučil sem se sam s
naučil me je
naučil sem se od
na strokovnem dela s korpusom se naučil sem se sam
pomočjo priročnika učitelj/profesor kolegov/sodelavcev izobraževanju oz.
še nisem naučil
brez pomoči
tečaju
priročnika

drugo

A li pri svoj em del u uporabl ja te š e katera druga orodj a za razi skovanj e
j ezi ka ( označ i te vse, ki j i h uporabl jate)

ORODJA, VPISANA POD DRUGO
slovarji
"knjižna polica"
različne slovarje
spletni SSKJ, JOS
SSKJ, SP
Slovarske in besedilne zbirke ZRC SAZU
Amebis
slovarje
Evroterm, Evrokorpus, slovarji na internetu (Longman,
Cambridge ...)
JOS
JOS
spletni SSKJ, JOS

Evrokorpus, Evroterm
Evrokorpus
Evroterm
Evroterm, Evrokorpus
Evrokorpus
Evroterm, Evrokorpus,
(Longman, Cambridge ...)
wikipedia
wikipedia

slovarji

na

Wikipedija
lastna orodja
lastna orodja
interne jezikovne baze na delovnem mestu

internetu
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kategorija
št. odgovorov
internetne brskalnike
207
korpus Nova beseda
141
korpuse tujih jezikov
122
specializirane korpuse
51
WordSketches
43
WordSmith
18
ne uporabljam
19
drugo
19

6

ParaConc

tujejezično
Cordial/Synapse
(Toulouse,
Antidote/Druide (Quebec, Kanada)

ParaConc

Francija);

druga orodja
207

141
122

51

internetne
brskalnike

korpus Nova
beseda

korpuse tujih
jezikov

43

specializirane
korpuse

WordSketches

18

19

19

WordSmith

ne uporabljam

drugo

Splošna evalvacija korpusa FidaPLUS
( upora bnost) Če 1 pomeni nez adovolj i vo , 5 pa odl i č no – kako bi v
spl ošnem oc eni li
lastnost, ki se ocenjuje

odstotek uporabnikov, ki so pripisali oceno
1
2
3
4
5
1%
1%
16%
48%
34%
1%
13%
32%
40%
14%
6%
17%
38%
30%
9%
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uporabnost korpusa za vaše delo
preglednost vmesnika
enostavnost uporabe korpusa

povp. ocena
4,14
3,52
3,19

uporabnost, preglednost, enostavnost
uporabnost korpusa za vaše delo
48%
preglednost vmesnika
38%
enostavnost uporabe korpusa

40%
34%

32%

13%

17%

30%

16%

14%
9%

6%
1%

1%
1

7

1%
2

3

4

5

( pomoč ) Če 1 pomeni nezadovol ji vo, 5 pa odl ič no – kako bi v spl ošnem
oc eni li
lastnost, ki se ocenjuje

odstotek uporabnikov, ki so pripisali oceno
1
2
3
4
5
ne poznam
0%
3% 11% 28% 22%
36%
1% 10% 22% 33% 14%
20%

uporabnost priročnika
uporabnost vmesniške pomoči

povp. ocena
4.07
3,60

priročnik in vmesniška pomoč
uporabnost priročnika

36%
33%

uporabnost vmesniške pomoči

28%
22%

22%

20%
14%

11%

10%
3%

1%

0%
1

2

3

4

5

ne poznam

Evalvacija posameznih korpusnih zmogljivosti
( ti p i ska nja) Kako pog osto uporablj ate
odstotek uporabnikov, ki so opredelili pogostnost uporabe
redno dokaj pogosto redko poznam in ne uporabljam ne poznam
enostavno iskanje
72%
16%
10%
1%
0%
razširjeno iskanje
8%
19%
46%
19%
7%

enostavno vs. razširjeno iskanje
enostavno iskanje
72%
razširjeno iskanje

46%

8%

redno

16%

19%

dokaj pogosto

19%
10%

redko

1%
poznam in ne
uporabljam

0%

7%

ne poznam
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zmogljivost

8

Če upora blj ate razši rj eno i sk anj e , katere kateg orij e s e Vam zdij o uporab ne
( ozna či te vse, ki ustrezaj o)
kategorija
št. odgovorov
leto izida
82
prenosnik
63
zvrst
100
lektoriranost
98
oznaka Cobiss
25

pri razširjenem iskanju uporabljam
100

98

82
63

25

leto izida

prenosnik

zvrst

lektoriranost

oznaka Cobiss

K a ko pog osto pri i skanj u uporabl jate
odstotek uporabnikov, ki so opredelili pogostnost uporabe
redno dokaj pogosto redko poznam in ne uporabljam ne poznam
nadomestna znaka
47%
16%
10%
1%
0%
iskanje po bližini
17%
18%
36%
13%
16%
iskanje po frazah
42%
19%
18%
7%
14%
notranji in/ne
9%
12%
40%
21%
18%
zunanji in/ali/ne
7%
9%
36%
22%
25%
kanal 1
39%
15%
12%
6%
28%
kanal 2
15%
14%
20%
16%
35%
kanal 3 ali 5
2%
4%
22%
23%
49%
kanal 4 ali 6
1%
3%
20%
26%
50%
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iskalne možnosti

9

pri izdelavi iskalnega pogoja uporabljam
47%
42%

nadomestna znaka

iskanje po bližini

notranji in/ne

zunanji in/ali/ne

iskanje po frazah

40%

36%

36%

25%
21%
17%

16%

18% 19%

18%

18%

16%

9%

7%

14%

13%

12%
9%

22%

10%
7%
1%

redno

dokaj pogosto

redko

0%

poznam in ne uporabljam

ne poznam

pri izdelavi iskalnega pogoja uporabljam
kanal 1

kanal 2

kanal 3 ali 5

kanal 4 ali 6
49% 50%

39%
35%
26%
20%

16%

15% 14%

2% 1%
redno

23%
20%

12%
6%

4% 3%

dokaj pogosto

redko

poznam in ne uporabljam

ne poznam
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15%

22%

28%

10

N a tem me stu l ahko zapi šete svoj e mnenj e o zg oraj našteti h funkc ij ah
( g l ede nj i hove uporabnosti , preg l ednosti , nači na nji hove rabe, predsta vi tvi
v pri roč ni ku i td.)
po eno st av itev i sk anja
preveč zapletene
Uporaba bi morala biti enostavnejša.
Mislim, da je uporaba nekaterih funkcij preveč zapletena.
premalo, preslabo predstavljene
Uporaba je precej zapletena.
težko se je privaditi na iskanje
po mo č pri izdel avi i sk alne ga po goja
Stvar bi se dalo poenostaviti z izbirnimi meniji (tipa: iščem samostalnik/glagol/itd.).
Pogrešam več primerov ali pa nekakšen vmesnik, ki bi vstavljal "operaterje" namesto uporabnika.
Zraven orodne vrstice za iskanje bi bila lahko kratka razlaga omenjenih ukazov. Če dalj časa ne
uporabljaš fide, pozabiš, kaj ti ukazi točno pomenijo, po priročniku se ti pa ne da več brskati.
Slabo je predstavljena uporaba presledkov pri znakih.
iskanje s pomočjo kanalov iz priročnika ni dovolj jasno razumljivo
Za suvereno uporabo in razumevanje znakov in kanalov se mi zdi nujno potreben praktičen prikaz
oz. posredovanje poznavalca neposredno pri prvih nekaj poskusih iskanja po korpusu.
ve čja i ntui tivn o st i sk al nih zn ako v
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Znaki za nekatere kanale bi lahko bili enostavnejši oz. bolj zapomnljivi.

11

Znaki so prezakomplicirani za uporabo, npr. *1+s* (če korpusa ne uporabljaš vsakodnevno oz. nekaj
časa, se te zakomplicirane kombinacije znakov hitro pozabi).
Znaki se mi zdijo prevec kompleksni, poleg tega pogosto sistem tudi zablokirajo
iskanje večbesednih enot je neintuitivno; pri enostavnem iskanju bi moral veljati presledek kot
podčrtaj, eventuelno vgraditi navednice za označevanje večbesednih enot. Iskanja po kanalih (kdo si
je res izmislil tako neapetitlih poimenovanje za ravni oznak??) smo se sicer navadili, ampak vsakoč
znova se mi uporabniki smilijo. Kaj ne bi mogel iskalnik ponujati okenca za lemo, msd itd? glej npr.
tanovi iKorpus.
Zamudno in zapleteno je iskati večbesedne fraze (ali pa ne znam?).
no ve zmog ljivo st i
Nekatere funkcije manjkajo.
Moti me, da nekaterih oblik zahtevnejšega iskanja ni mogoče kombinirati.
kanali od 36 so skoraj neuporabni

Iskanje po bližini je nekoliko omejeno: (I) zaželeno bi bilo iskanje besed, ki so narazen .=n (zdaj =n),
(II) ni mogoče iskati bližnjih fraz, (III) prav bi prišlo iskanje po bližini, ki upošteva vrstni red podanih
besed. Tem omejitvam se sicer da izogniti (z _*_, _*_*_ itd.) vendar je tako iskanje zamudno.
Večja označenost pri prekrivnih oblikah besednih vrst (npr. pridevnik:prislov)
ne up orab ljam, p re malo po zn am
Funkcije niso predstavljene.
Premalo poznam.
Pravzaprav sem sedaj ugotovila, da ne uporabljam številnih, najverjetneje uporabnih, načinov
iskanja in da mi zato do sedaj fidaplus ni dajal rezultatov, ki sem si jih želela.
Za mojo rabo je FidaPlus prezapletena za vsakdanjo rabo. Predstavljam pa si, da je zelo dobra za
jezikoslovne raziskave.
vse niso povezane z mojim področjem raziskovanja
Dokler bo uporaba tako zakomplicirana, ni pričakovati, da bo uporaba množična.
o rod ja so u porab na
Iskanje po frazah je zelo uporabno za terminološko rabo.
Uporabljam zgolj za osnovno iskanje, za kar so navedene funkcije zelo uporabne.
Dobro je, da so na voljo, je pa stvar "kilometrine" uporabe, da se jih navadiš ... pa tudi obsega baze
besedil.
Odlične za napredne uporabnike, večina uporabnikov pa bi po mojem mnenju želela (tudi)
enostavnejši vmesnik v stilu spletnih iskalnikov.
Na splošno se mi zdi iskanje s temi funkcijami relativno lahko razumljivo in zapomnljivo, vsekakor
bolj kot pri nekaterih tujih korpusih.

Dobre funkcije, ampak boljši bi bil vmesnik ki bi bil podoben tistemu pri google naprednemu
iskanju...
Večino funkcij pogosto uporabljam in se mi zdijo zelo uporabne zaradi nearzdvoumljenosti korpusa
pride zelo prav funkcija 'in ne'.
predstavitev je korektna, sicer kompleksna, uporabnost velika, ko korpus dobro preštudiraš
So mi zelo koristne.
vsi kanali se mi zdijo smiselni in uporabni, le vmesnik za njihovo uporabo bi moral biti preprostejši
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verjetno uporabno za poklicne jezikoslovce (raziskovalce), za običajne (občasne) uporabnike pa
preveč komplicirano; pri novi verziji je treba zadevo obvezno poenostaviti
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K a ko pog osto pri obdel avi konkordanč neg a ni za uporabl jate
orodja za obdelavo niza odstotek uporabnikov, ki so opredelili pogostnost uporabe
redno dokaj pogosto redko poznam in ne uporabljam ne poznam
urejanje niza
19%
17%
26%
12%
26%
vzorčenje niza
8%
14%
25%
18%
35%
sito
12%
16%
28%
14%
30%
statistike
17%
18%
24%
14%
28%

za obdelavo konkordančnega niza uporabljam
urejanje niza

vzorčenje niza

sito

statistike
35%

26% 25%
19%

17%
12%

17%

14%

30%

28%

26%

24%

28%

18%

16% 18%
12%

14% 14%

8%

redno

dokaj pogosto

redko

poznam in ne
uporabljam

ne poznam

N a tem mestu l ahko zapi šete svoj e mnenj e o zg oraj našteti h orodj i h (g l ede
nj i hov e uporabnosti , pregl ednosti , nač i na nji hove rabe, predstavi tvi v
pri roč ni ku i td.)
po mo č pri u porab i oro dij
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Uporabnik naj ima možnost nastavitve vrste urejenosti statistične tabele.
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lahko bi bilo bolj razumljivo prikazano za praktično uporabo
Glede statistike manjka v priročniku kratek opis, kaj nam dobljene vrednosti (LL, MI, ...) povedo o
kolokativnosti in kako se vrednosti med seboj razlikujejo (čemu katera služi) to bi prišlo prav
predvsem za študente.
Boljša navodila za uporabnika!
premalo, preslabo predstavljene
ve čja i ntui tivn o st vme snik a
internetna postavitev korpusa ni ''user friendly''
V začetku sem imela težave z vračanjem na prejšnje stanje, npr. iz statistike v konkordance ipd.
Nikjer namreč ni že "na prvi strani" pojasnjeno, kako se vračati na prejšnje podatke. Ker me je
nenehno metalo ven, sem hitro obupala nad fidoPLUS. Mogoče bi bilo smiselno namesto dosedanje
možnosti (ali še bolje ob njej) uvesti tudi bolj "intuitiven" način vračanja, ki ga poznamo iz

internetnih brskalnikov(puščica naprej in nazaj).
Strani za urejanje niza in za statistike bi lahko bile ločene.
no ve zmog ljivo st i
Pri statistični obdelavi bi bilo zelo dobro, če bi bil omogočena povezava med posameznimi besedami
(npr. ki nastopajo pred/za posamezno besedo) iz seznama do konkretnih zadetkov, tj. primerov, v
korpusu.
Pri urejanju konkordančnega niza je velika pomanjkljuvost ta, da je pri malo večjih seznamih zelo
počasen.
Orodja so zelo uporabna in pregledna, pogrešam pa možnost, da bi bilo mogoče iz statistike iti
neposredno na konkordance, ki vsebujejo posamezni kolokator iz statističnega niza.
Moti me tudi, da v konkordančnem nizu ne morem označiti konkordance, za katero sem si denimo
ogledala razširjeni kontekst. Ko se namreč iz te opcije vrnem v konkordančni niz, moram znova
preleteti vse konkordance na strani, da se ustavim pri tisti, ki sem jo nazadnje "obravnavala".Če bi se
denimo kakorkoli obarvala ...
super bi bilo tudi, čebi bilo mogoče konkordančni niz na nezapleten način izvoziti v nek ljudem
prijazen format (ali več njih, npr. Word, excel ... in ga obdelovati: npr. posamezne konkordance
označevati s številkami ali drugimi znaki.
"odstrani ponovljenje" - to bi bilo treba narediti prej; razvrščati niz bi bilo najbolj uporabno glede na
JEDRNO besedo
Želela bi pripomniti, da bi bilo dobro, če bi bilo možno videti celotno besedilo in ne samo odsek, kjer
je razvidna iskana beseda oz. bes. zveza. Ker se trenutno ukvarjam s pisanjem diplomske naloge, v
kateri preučujem pojavnost in funkcijo pregovorov v različnih besedilnih vrstah, je le iz določenega
odseka besedila težje razbrati, za katero besedilno vrsto gre.
ne up orab ljam, p re malo po zn am
Kaj pomeni vzorčenje konkordančnega niza?

premalo poznam
Slišijo se kot uporabne funkcije ...:) Na sploh fida ponuja nešteto možnosti, vendar je teh orodij
toliko, da se vanje poglabljajo verjetno samo tisti, ki pri svojem delu dnevno uporabljajo fidoplus.
Premalo jih uporabljam in poznam, da bi lahko kaj rekla. Če česa nisem vedela, sem pogledala v
priročnik in dobila dobre napotke.
preveč komplicirano
Jih ne poznam
o rod ja so u porab na
So uporabna.
sicer je korpus kar ok, moraš se ga strokovno lotiti, sicer ti ne pomaga, priročnik je kar natančen
Vsa orodja so zelo uporabna, odvisno pač od tega, kaj te konkretno zanima.
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poznam premalo, da bi jih lahko opisala
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Pogosto pridejo prav.
Isto kot zgoraj. Priročnik je OK.

Kaj vas pri korpusu FidaPLUS najbolj moti (katere spremembe
korpusa se vam zdijo najbolj pomembne)
ni mam p ri pomb
Zaenkrat korpus popolnoma zadovoljuje moje potrebe in bi težko karkoli natančneje opredelil.
Nad vmesnikom in orodji nimam pripomb.
Zaenkrat sem zelo zadovoljna s Fidoplus, vendar so kakršnekoli spremembe vedno dobrodošle.
p ri jav a v korpu s
registracija
registracija s poljubnim uporabniškim imenom
lazja registracija v korpus
enostavnejša registracija
geslo in uporabniško ime
Definitivno bi bilo treba uvesti možnost, da si lahko uporabnik sam nastavi geslo za dostop. Korpusa
pogosto ne uporabim ravno zato, ker imam geslo nekje v epoštnem nabiralniku in je njegovo iskanje
zamudno.
Nujno omogočite to da si lahko uporabnik določi svoje geslo!!!!!!!!!
Možnost samoizbire uporabniškega imena.
Izvedba preglednega upoabniškega imena.
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Geslo ne bi smelo poteči.
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Gre v bistvu za banalno stvar, ki pa me je zelo (z)motila. Nikakor nisem mogla spremeniti svojega
gesla za dostop in tudi nisem imela moznosti, da bi bilo geslo shranjeno. Vsakokratno iskanje mejla z
up. imenom in geslom za osebni dostop me je veckrat odvrnilo od uporabe korpusa.
dostop brez gesla
Potrebna bi bila personalizacija gesla (nisem prepričan, če to v F+ deluje).
prijava oz. dostop
Poenostavitev prijave.
enostavnejsi dostop
En klik do okenca za vpis imena in gesla
Moti me tudi, da se med delom moram včasih znova prijavljati.
težave s ponovno prijavo, kadar se uporabnik zapre iskalno okno, ne da bi se prej odjavil, pri tem
dobi naslednje sporočilo o napaki: »Napaka pri prijavi uporabnika. Uporabnik je že prijavljen

(id_fida). Zaprite vsa okna pregledovalnika, s katerimi delate s FIDOPLUS. Posvetujte se s skrbnikom
strani!«
Moznost iskanja brez prijave. tj. moznost neposrednega iskanja po korpusu prek makra v
urejevalniku besedil ali z uporabo orodja kot je Intelliwebsearch
po mo č
priročnik
Zdi se mi, da bi moral biti priročnik malo bolj uporaben.
Obširnejši priročnik, na voljo tudi v tiskani obliki.
Sprememba priročnika
spremembe priročnika
Priročnik v pdf verziji je praktično neuporaben zaradi psotavitve strani, čeprav sicer vsebuje zelo
koristne informacije in so stvari načeloma jasno predstavljene.
spremembe priročnika
Pri prikazu pomoči za iskanje in pri priročniku pogrešam še več praktičnih prikazov, zlasti pri
kombiniranju več funkcij.
Vsekakor boljši priročnik.
tutorial
Pomagal bi nekakšen tutorial za prvo uporabo, kjer bi prikazali najbolj relevantne funkcije.
vmesniška pomoč
pomoč bi morala biti bolj pri roki, ne spomnim se na pamet vseh možnosti iskanja
Možnost sprotne pomoči (Help).

Tudi izrazje za orodje korpusa je lahko (vsaj za začetnike) težko, zato bi bilo dobro imeti "slovarček"
izrazov nekje pri roki, ki s preprostimi besedami razloži, kaj je to vmesnik, konkordanca ... Če pa že
obstaja ne vem za to, kar je tudi problem.
Bolj eksplicitna navodila za uporabo.
spremembe pomoči
nujna je sprememba vmesnika ali pa vsaj na isti strani zbrana navodila za kompleksnejša iskanja
pomoč pri uporabi bi bila lahko bolj priročna nekje ob strani, ne da bi se zaprlo iskanje besede
Navodila bi morala biti bolj nazorna.
Preglednejši zapis pomoči
če grem gledat navodila, se moram potem še enkrat prijaviti, da lahko začnem z iskanjem.
be se dil a
Vključitev več besedil, predvsem sodobnih, literarnih itd.
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več vzročnih primerov v pomoč pri iskanju leksemov
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Korpus bi bilo potrebno redno posodabljati z aktualnimi besedili.
Ali imate v korpusu dosti nestandartnih tekstov?
Zanimajo me samo lektorirana besedila, kar je ostalega, zame ne pomeni dodane vrednosti in le
povzroča zmedo glede pravilnosti zapisa posameznih pogosto napačno rabljenih besed.
podatki o besedilu
Pogosto pogrešam več informacij o viru, prav tako bi marsikdaj za svojo analizo potrebovala širše
sobesedilo. V anketi sem sicer označila, da se mi zdi pri razširjenem iskanju uporaben kriterij
lektoriranosti, vendar je to v tem hipu bolj želja kot realnost, saj rezultati niso pretirano uporabni.
Vir besedila (konteksta) bi bilo potrebno opredeliti na uporabniku bolj prijazen način, saj je iz kopice
metaoznak in podatkov težko znajti.
označenost besedil
Boljša razdvoumljenost.
Razdvoumljenje lem;
sh ranjev anje p od atk ov
Imam težave s shranjevanjem iskanj, tako da se moram vsakič ponovno preklikati do pregledanega
gradiva.
možnost shranjevanja konkordančnih nizov za trajno uporabo (tudi ob naslednjem prijavljanju)!!!
Ikoni za shranjevanje in zapisovanje spiskov v tekstovno datoteko, ki ju omenja pripočnik, pri meni
ne obstajata. (Bi pa bili zelo dobrodošli.)
Glavna pomanjkljuvost je ta, da rezultatov svojih iskanj (seznamov konkordanc) ne mormo
shranjevati čeprav obstaja stran, kjer bi to teoretično lahko naredili, manjka gumb, s pomočjo
katerega bi izbrano trenutno konkordanco spravili v arhiv.
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Dobro bi bilo, če bi bilo dolgoročnejše shranjevanje zadetkov mogoče za vse (predvidevam, da je
možnost omejena; možno pa je tudi, da je ne znam vključiti, ker teh navodil nisem našla v
priročniku).
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Včasih bi prav prišel še kakšen dodaten predal med rezultati iskanj in za shranjena iskanja.
Še več polj za shranjevanje iskanj (10 je pogosto premalo).
en ost avne jše i sk an je
poenostaviti metode iskanja!
Predvsem sprememba vmesnika in načina iskanja, ki je za manj veščega uporabnika, ki se temu ne
posveti, prezapleteno.
Nekaj idej oz. pripomb sem navedel med posameznimi deli ankete (predvsem v smeri poenostavitev
pri iskalnih pogojih).
manj zapleteno iskanje
lazje iskanje
poenostavitev iskalnih funkcij.

Predvsem nadgradnja orodij, da bi nekoliko poenostavili iskanje
manj kodiran način iskanja
Kar sem do zdaj slišal pripomb na Fido+, "enostavno iskanje" za povprečnega uporabnika pomeni
nekaj bolj v smeri spletnih iskalnikov (vpis iskalnega niza brez uporabe dodatnih znakov).
enostavnost
Uporaba (sprva) ni enostavna.
Spremenil oz. poenostavil bi ukaze, ki so sestavljeni iz črk in/ali znakov, ki ne pomenijo nič oz. so
zapleteno sestavljeni
Nekoliko bolj poenostavljeno iskanje da bi bilo nekaj pogostih operacij/funkcij že vnaprej ponujenih
v obliki ikone ali nekakšnega standardiziranega vzorca.
Za nezahtevne uporabnike bi bile zadeve že bolj ali manj vnaprej pripravljene: tako rekoč instant, ali
pa bi se jim morala izpisovati potrditvena vprašanja, tipa: ali želite iskati samo po tej obliki besede ali
po vseh oblikah. ipd.
mogoče bi bilo treba ponuditi več možnosti v smislu različnih zahtevnostnih stopenj iskanj.
iskanje po frazah
Največ sem v korpusu iskala frazeološke enote, kjer sem včasih imela težave s formuliranjem leteh.
Torej, kako jo zapisati, da bom dobila kar najbolj zadovoljive rezultate.
Iskanje po korpusu nova beseda se mi zdi lažje predvsem zato, ker lahko vanj vpišem določeno frazo
brez vmesnih znakov.
Predvsem bi poenostavila uporabo osnovnih funkcij (iskanje fraz itd.)
poenostavitev iskanja, predvsem večbesednih sklopov
kanali
S preprostimi besedami: iskanje po kanalih je precej zapleteno. Če nekdo ne pokaže ali pojasni, je
težko razumeti.

razširjeno iskanje
Pri razširjenem iskanju so meniji precej nepregledni ne vem, če so oznake Ft.P.P.O.P itd. itd. res
potrebne. Vem, da se sliši dlakocepsko, ampak vseeno mi je prišlo na misel.
poenostaviti funkcije za razširjena iskanja
Se da, da zajameš leta števično, npr. 19802000.
ločila
Četrta pomanjkljivost je, da iskanje po ločilih pogosto odpove.
n av ig acija
konkordančni niz, prehod med okni
lažji prehod s seznama enega iskanja na novo iskanje
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Nekateri drugi korpusi ponujajo preprostejse iskanje po besedni vrsti.
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Prehajanje med posameznimi okni se mi zdi oteženo;
več orodij - smernih gumbov na sami brskalni strani
manjše spremembe vmesnika: možnost back funkcije preko brskalnika
sploh pa bi bilo dobrodošlo, da bi bili znakci za usmerjeno iskanje stalno pri roki, na robu, da jih lažje
in pogosteje uporabljam
Pri vmesniku me najbolj moti to, da moram za vrnitev na prejšnjo stran vedno pritiskati tipko
backspace - pogrešam gumb back!
Poženeš iskanje, preletiš prvo stran rezultatov in se želiš takoj spet vrniti v osnovno iskanje (ikona z
lupo). Če smo iskali kakšno iz pogostejših besed, dobimo naslednje sporočilo: »OPOZORILO! Graditev
spiska poteka.«
Sitno je tudi, da moraš najprej klikniti gumb za prekinitev iskanja, če si ugotovil, da si se pri
vpisovanju iskalnega pojma zatipkal. Če samo pritisneš gumb "nazaj", si namreč deležen napake.
upravljanje naj bo podobno, kot pri vseh brskalnikih, brez posebnih gumbov
Pogrešam možnost, da bi pri listanju strani z zadetki lahko preskočil nekaj strani, npr. 5 trenutno je
mogoče pregledovati le eno za drugo ali iti na konec/začetek.
Dostop do iskalne vrstice mora biti hiter. V FidiPLUS je treba narediti najmanj 5 klikov, kar je preveč
(razen seveda, če si personaliziraš oz. shraniš med priljubljene).
osnovno ter razširjeno iskanje
ko v razširjenem iskanju napravimo seznam konkordanc, nas ikona z lupo vrne v osnovno iskanje,
čeprav bi želeli le spremeniti kak pogoj v razširjenem iskanju.
Če uporabnik uporablja razširjeno iskanje in želi vnesti novo geslo ("novo iskanje"), naj ga vrne na
razširjeno iskanje in ne na osnovno iskanje, kot je narejeno sedaj.
hi tro st te r zan e sljivo st
Izboljšati hitrost pri gradnji statističnega seznama
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Vse predolgo traja.
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Hitrost delovanja korpusa.
Tudi hitrost nalaganja strani (predvsem urejanja besedili) ni bila lahko boljša.
Druga pomanjkljivost je, da je iskalnik precej počasen, predvsem, ko je nanj priključenih več ljudi
hkrati (kar pogosto onemogoča uporabo FidePLUS v učnem procesu).
Izboljšati hitrost pri gradnji statističnega seznama
sprememba hitrosti prikazovanja rezultatov, pospešitev urejanja konkordančnih nizov;
Hitrejše in nemoteno delovanje (stran se pogosto sesuje).
Dobrodošlo bi bilo hitrejša obdelava podatkov, posebej pri obsežnejših iskanjih.
trajanje, da se naloadajo vse konkordance
poprava delovanja funkcij, kot je npr. "ponovno iskanje": včasih se pri tem prekine seja;

strežnik
Pomembne so zlasti tehnološke nadgraditve, tudi v smislu kapacitete strežnika; na vajah se nam je
večkrat zgodilo, da je korpus postal neodziven ob sočasnem dostopanju le 25 študentov (pri
izvajanju srednje zahtevnih iskanj).
celo stn a sp re me mb a vme sn ik a
Sprememba vmesnika
Vmesnik bi po moje moral biti bolj intuitiven
sprememba vmesnika
vizualna sprememba vmesnika
spremembe vmesnika
spremembe vmesnika
poenostavitev uporabniškega vmesnika
Sprememba vmesnika.
sprememba vmesnika, boljša vizualna podoba korpusa
sprememba vmesnika (še bolj povprečnemu uporabniku prijazen vmesnik)
vizuelna podoba (vmesnik) bi bila lahko bolj sodobna in grafično privlačnejša trenutno je precej
dolgočasna.
prijaznost, enostavnost, jasnost
Korpus bi moral biti bolj prijazen uporabnikom, sodobneje narejen in bolj jasen za uporabo.
Uporabniku prijaznejša uporaba
poenostaviti vse

Žal zaradi do zdaj preredke rabe ne morem biti konstruktivna. Za manj zahtevne uporabnike je
FidaPlus prezahtevna, ali bolje rečeno jemlje preveč časa za preprost rezultat. Mogoče imam težave
tudi zato, ker sem se prej tako zelo navadila na preprosto Našo besedo.
jasnost
Potrebno bi bilo za uporabnika poenostaviti program ...
javljanje napak
Iskalnik ne sme vračati nepotrebnih napak te bi morale biti obravnavane drugače (npr. Opozorilo
graditev spiska poteka).
In ko smo že pri napakah tudi sporočila o napakah bi bila lahko bolj uporabniku prijazna, ne pa da
so tako kriptična in le administratorjem razumljiva kot zdaj ("Status ni pravilen (I)" in podobno).
pregleden prikaz podatkov
prikaz informacij
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Poenostavljena uporaba.
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Preglednost
prikaz informacijm
Prikaz informacij
Prikaz informacij
Prikaz informacij
mogoče prikaz informacij
prikaz rezultatov
Preglednost vmesnika in prikaza rezultatov.
preglednost
ikone
Ikone enostavnejše...
manj znakovnih ikon
Ikone vsaj meni spočetka niso bile pretirano intuitivne, ampak sem se jih navadil.
o rod ja
nadgradnja orodij
NADGRADNJA ORODIJ
Nadgradnja orodij.
nadgradnja orodij
nadgradnja orodij;
nadgradnja orodij oz. skrb za vse komponente, da bo zagotovljeno nemoteno delovanje
iskanje
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lepo bi bilo tudi, če bi ti predlagalo iskani leksem, če se morda zatipkaš ali narobe napišeš ukaz
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Tretja pomanjkljivost je, da po FP ne moremo iskati s pomočjo regularnih izrazov, kar močno okrni
možnosti iskanja.
Možnost iskanja z regularnimi izrazi (kot ga ima JOS). (Če bi tako iskanje obstajalo, je moja prejšnja
pripomba o iskanju po bližini irelevantna.)
Možnost hkratnega iskanja po frazi in bližini, npr.#1pognati/2_v_tek.
Dodati opozorilo, kadar iskalnik ne najde zadetkov npr. zaradi nelematiziranosti besede - malo ali nič
zadetkov zlasti neizkušenega uporabnika zavede v mišljenje, da nečesa v korpusu ni;
npr: Možnost iskanja samostalnikov 2. ženske sklanjatve. razen če tega ne znam poiskati zaradi
zapletenih navodil.
konkordančni niz
Nadgradnja orodij: imenitno bi bilo, če bi bilo mogoče zadetke obdelovati po notranjih sestavinah
konkordančnega niza. Zaenkrat je mogoče neposredno urejati samo po besedah, ki so levo ali desno

od jedra. Primer iskalnega niza: #1iskati_#2p*_#1beseda. V tem primeru ni mogoče ugotoviti, kateri
pridevnik se najbolj veže z samostalnikom "beseda", saj notranje urejanje ni mogoče. To je sicer
mogoče ugotoviti po drugi poti: iskanje samo po nizu #1beseda in nato s sitom (0202=#1iskati
0101=#2p*) priti do željenega rezultata, ki omogoča ugotavljanje kolokacije. Vendar pa je v prvem
primeru število zadetkov 111, v drugem pa le 31.
Možnost izbire samodejnega posodabljanja konkordanc.
Možnost seštevanja enakih zadetkov (da tega ni potrebno delati ročno)
levo od konkordanc so navedeni obarvani viri (npr. Gea v svetlo modrem), ki naj bi imeli svojo
sporočilnost (npr. rožnata barva za knjižno gradivo), a barve so pogosto za isti vir različne, poleg tega
se barva spremeni tistim virom, na katere smo že kliknili
Na vrhu (nad seznamom konkordanc oziroma nad statistiko ipd.) bi včasih prav prišlo, če bi bil
izpisan iskalni pogoj - ti bi bilo koristno zlasti pri pregledu in primerjavi predhodnih iskanj.
prikaz vseh zadetkov naenkrat
vrstni red konkordanc avtomatsko urejanje po abecedi
urejanje zadetkov pri daljših seznamih (po abecedi npr. celoten seznam pri iskanju po MSD)
manj ročnega dela pri čiščenju in razvrščanju zadetkov (ter nadaljnji obdelavi podatkov)
v konkordančnem oknu so levo zgoraj ikone, ni pa njihovega opisa, ko se uporabnik z miško
pomakne nadnje. Pomaga si lahko z vrstico na dnu okna, npr.
http://iskanje.fidaplus.net/izpisiSeznamO.aspx...
možnost izpisa več zadetkov na stran.
Edina druga stvar, ki me moti, je to, da iskalnik prikaže tudi že delne rezultate (ko iskanje še ne
doseže 100%), kar sem odkril šele nekoč po naključju in šele odsihmal pritiskam tudi osvežitev strani,
da dobim 100 %. Morda bi pa moral le prej prebrati navodila :)
kolokacije, statistike

Zanimale bi me tudi možnosti za obdelavo korpusnega gradiva, ki jih omogoča program WordSketch
(ki ni prosto dostopen).
Dodati že omenjeno možnost, da je mogoče iz statistike preiti neposredno na konkordance
posameznega kolokatorja;
v statistiki (kolokatorji) ne moreš klikniti nanje in pogledati konkordanc
statistika rabe velike začetnice v frazah
enostavnejše in preglednejše pridobivanje statističnih podatkov
Kar po mojem zelo manjka, so seznami vseh vrst (frekvenčni seznam vseh pojavnic, lem, msdjev,
ngramov itd.).
Peta pomanjkljivost je, da ne moremo pregledovati korpusa kot celote (statistike celotnega
besedišča, ki je zajeto v FP, npr, najpogostejše besede, najdaljše ipd.) tj. nekaj funkcionalnosti, ki jih
ima Wordsmith.
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Zdi se mi, da bi bilo zelo uporabno imeti iskalno orodje, ki bi ti pomagalo najti kolokacije določenih
besed ne samo da bi iskal, če se dve besedi pojavljata skupaj, ampak bi (v razmaku ene do npr. petih
besed) iskal besede, ki se pojavljajo poleg iztočnice "kava" (kot primer).
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grafični prikazi
grafično podprti rezultati
Dobrodošla bi bila možnost grafičnega prikaza, npr. po letih izida ali publikacijah, v katerih se iskana
beseda ipd. pojavlja.
povezava z drugimi viri
možnost izdelave linka na posamezno besedo (kot pri Novi besedi)
Informacija, kaj o kateri besedi pravi Slovenski pravopis, se mi zdi nujna. Vedno namreč pogledam
najprej tja, potem še v Fido. Super bi bilo, če bi vse našla na enem mestu.

Kaj vam je pri korpusu FidaPLUS všeč (kaj bi pri nadgradnji
ohranili)
ve čin oma mi je v še č
Nič ne bi spreminjal.
Vse ostalo je pa ok;)
Nimam posebnih zelja.
Sicer je v rede.
v glavnem
Ne vem
Glede na to, da nisem tako zahteven uporabnik, se mi korpus zdi zelo funkcionalen, razen zgoraj
omenjene težave z geslom.

Poročilo o evalvaciji korpusa FidaPLUS | 23.2.2010

Na vmesnik in orodja sem se navadila, tako da bi bila hvaležna, če bi bile spremembe (če bodo)
takšne, da bi se lahko še vedno znašla, ne da bi morala natančno študirati nova navodila za uporabo.
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Enostavna uporaba korpusa je res enostavna, vendar pod pokrovom vseeno ponuja tudi veliko
naprednih in zmogljivih možnosti za ljudi, ki to potrebujejo.
Kot sem že napisala, mi zaenkrat vse deluje kot treba, v korpusu se dobro znajdem.
Hm, korpus MORA ostati, ker je edinstven in izredno uporaben.
do stopno st
In odlično bi bilo, če bi še naprej ostal brezplačen. Če pa ne bo, smo vseeno pripravljeni plačati za
dostop.
naj ostane dostopen za vse
Ne bi spreminjala, tega, da je kospus prosto dostopen s pomočjo spletnega vmesnika.
vsekakor bi ohranila brezplačnost in javni dostop.
po mo č
Hvala tudi za "pomoč", na katero klikneš pri iskanju in v kateri so že zajeti vsi znaki (tako ni potrebno

iskati recimo oglatega oklepaja na tipkovnici če želiš iskati vejico, jo preprosto skopiraš že v oklepaju
iz "pomoči").
Priročnika.
priročnik
priročnik se mi zdi zelo prijazno napisan
hi tro st
Ni reklam in nepotrebnih grafičnih elementov, ki bi upočasnjevali delovanje.
pohvalno je, da je izpis rezultatov hiter
Všeč mi je, da iskanje poteka hitro.
p ri kaz po datko v
prikaz informacij
Prikaz informacij.
pri prikazu informacij
preglednost
prikaz informacij se mi zdi odličen
prikaz seznama se mi zdi zelo pregleden
Prikaz rezultatov
prikaz informcij
prikaz zadetkov je pregleden, prav tako informacije o besedilu in sobesedilu, iz katerega je izpisan
zadetek.

korp u sn a b e sedil a
razmerje virov
Označenost podatkov.
baz podatkov
v me sni k
Vmesnik na splošno je dovolj pregleden!
Vmesnik je grafično in funkcionalno izjemno dobro zasnovan, torej radikalne spremembe niso
potrebne (v kolikor niso osnovane na tehnoloških zahtevah).
Ne bi spreminjal vizualne podobe korpusa, saj je verjetno eden bolj preglednih, če ne celo najbolj
pregleden korpus, kar jih poznam. Ne odvrne te od brskanja, kot se zgodi pri drugih (manj
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Všeč mi je okvirček z okenci (nad seznamom konkordanc), kjer lahko grem neposredno na eno od
predhodnih iskanj (koristno bi bilo še, če bi se ob pomiku na eno od njih prikazal iskalni pogoj, da bi
bilo želeno lažje najti.
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preglednih) korpusih.
Poleg tega menim, da se zunanje podobe in splošne organizacije vmesnika človek prej ali slej navadi
in je načeloma vseeno, kakšna, je, če le nosi dovolj informacij, zato lahko v osnovi zgradba vmesnika
ostane takšna kot je, če se popravi glavne pomanjkljivosti.
i skanje
Iskanje se mi zdi dokaj enostavno, seveda, če si malo seznanjen s tem, kako iskati in kako priti do
najboljših rezultatov.
osnovno iskanje
OSNOVNO ISKANJE NE POTREBUJE SPREMEMB.
pri opredelitvi nabora besedil, ki jih program "preišče" glede na želene kriterije
eno okence
Načini iskanja
uporabljam le osnovno iskanje, ki je izvrstno.
ob del av a kon ko rd ančneg a ni za
Tudi so mi všeč ikone pri vrhu, kjer lahko z iskalnim nizom nadalje operiraš.
Orodja
statistike, iskanje po bližini
Orodja se mi zdijo dobra.
glede vsebine in funkcij
Morda bi za te najbolj pogoste (vejica, pika, dvopičje, tri pikice) imeli nekakšno "bližnjico"?
statistika
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Vsekakor ne bi spreminjala statistik in drugih orodij, ki omogočajo obdelovanje konkordančnega
niza. Dobrodošle bi bile poenostavljene možnosti pri uizvžanju konkordanc.
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informacije o viru, dostop do sobesedila
Večine funkcionalnosti.

