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0. Wst�p

Milena Hebal-Jezierska

Przewodnik po korpusah j�zyków sªowia«skih jest pierwsz¡ tego typu ksi¡»-

k¡ na rynku wydawnizym. Jego elem jest przekazanie Czytelnikowi nie tylko

podstawowyh informaji o ka»dym z korpusów, ale tak»e przybli»enie spey�ki

pray z nimi. Przedstawiamy zatem analiz� krytyzn¡ zarówno struktury kor-

pusów, jak i narz�dzi wbudowanyh w dany korpus; prezentujemy mo»liwo±i

i ogranizenia poszzególnyh elektroniznyh zasobów tekstów.

Ka»dy rozdziaª (opróz dwóh ostatnih) jest po±wi�ony korpusowi (lub

korpusom) jednego j�zyka sªowia«skiego

1

. Autorzy s¡ badazami wykorzystuj¡-

ymi korpusy w praktye. Niektórzy z nih s¡ tak»e twórami elektroniznyh

zasobów tekstowyh. Ka»dy z rozdziaªów naszego przewodnika ma podobn¡

struktur�, »eby ªatwiej mo»na byªo dokona¢ analizy porównawzej korpusów,

które s¡ zró»niowane pod wieloma wzgl�dami. Z jednej strony znajdziemy za-

tem wysoe zaawansowane tehnologiznie narz�dzia, np. Czeski Korpus Na-

rodowy, Sªowaki Korpus Narodowy, korpusy j�zyka sªowe«skiego, Rosyjski

Korpus Narodowy, z drugiej strony � mniej zaawansowane korpusy j�zyków ªu-

»ykih, Chorwaki Korpus Narodowy, korpus j�zyka serbskiego, ukrai«skiego,

biaªoruskiego oraz korpusy b�d¡e dopiero w fazie planowania (korpus j�zy-

ka maedo«skiego). Celem niniejszej ksi¡»ki jest tak»e uªatwienie korzystania

z korpusów, dlatego Czytelnik znajdzie w niej tak»e sugestie podstawowyh za-

pyta« przydatnyh do wyszukania materiaªu, a tak»e wskazówki pozwalaj¡e

unikn¡¢ puªapek zyhaj¡yh na u»ytkownika korpusu.

Rozdziaªy s¡ zbudowane wedªug pewnego shematu. Nale»y jednak pami�-

ta¢, »e ka»dy badaz pisze z wªasnego punktu widzenia, zatem rozdziaªy siª¡

rzezy maj¡ po z�±i harakter subiektywny i wybiórzy. Ka»dy rozdziaª za-

wiera krótki zarys historyzny korpusów danego j�zyka, harakterystyk� ih

struktury tekstowej, jej zalety i wady. W ka»dym znajduje si� tak»e informa-

ja na temat poziomów anotaji wewn�trznej wraz z analiz¡ problemów z jej

stosowaniem w pray badawzej. Podobnie s¡ opisane narz�dzia wbudowane

w korpusy. Dodatkowo autorzy rozdziaªów prezentuj¡ przykªadowe zapytania

1

W ksi¡»e nie zostaªy omówione zasoby elektronizne j�zyka kaszubskiego, bo±niakiego

i zarnogórskiego.
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Milena Hebal-Jezierska

oraz najwa»niejsze zastosowania naukowe (gramatyki, sªowniki), które powsta-

ªy przy wykorzystaniu okre±lonego narz�dzia. Oeniaj¡ tak»e mo»liwo±i za-

stosowania korpusowyh metod badawzyh przy pray z konkretn¡ baz¡ tek-

stow¡. Po rozdziaªah po±wi�onym poszzególnym j�zykom umie±ili±my dwa

rozdziaªy dotyz¡e korpusów równolegªyh. Pierwszy z nih omawia zagadnie-

nia ogólne oraz pokróte wprowadza w tajniki korpusu ParaSol oraz Korpusu

polsko-rosyjskiego UW, drugi za± po±wi�ony jest korpusowi InterCorp.

Ksi¡»ka jest przeznazona dla wszystkih, któryh zainteresowania s¡ zwi¡-

zane z lingwistyk¡ korpusow¡ oraz dydaktyk¡ j�zyków sªowia«skih. Publikaja

powinna by¢ przydatna dla j�zykoznawów, tªumazy, lektorów oraz uzestni-

ków kursów studiuj¡yh j�zyki sªowia«skie. Próz wersji tradyyjnej zostanie

opublikowana w interneie, w postai pliku w formaie PDF, którego tre±¢

b�dzie w miar� mo»no±i aktualizowana.

W tym miejsu hiaªabym tak»e podzi�kowa¢ Autorom poszzególnyh

rozdziaªów, Korektorom stylistyznym (dr Aleksandrze Wiezorek, dr. hab.

Mirosªawowi Ba«e, dr. Jerzemu Molasowi i dr. Ignaemu Doli«skiemu, który

podj¡ª si� te» redakji tehniznej). Spejalne podzi�kowania nale»¡ si� Reen-

zentom � prof. Zygmuntowi Saloniemu oraz dr hab. Magdalenie Derwojedowej

� za »yzliwo±¢ i ogromny wkªad w powstanie tej ksi¡»ki. Dzi�kuj� tak»e swo-

jej Rodzinie (m�»owi, mamie oraz dzieiom � Robertowi i Dagnie) za pomo

i wyrozumiaªo±¢.

Warszawa, maj 2013
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1. Kilka uwag dotyz¡yh terminologii

Milena Hebal-Jezierska

Uniwersytet Warszawski

Instytut Slawistyki Zahodniej i Poªudniowej

Ze wzgl�du na wielo±¢ terminów oraz ró»norodno±¢ ih znaze« stosowanyh

w literaturze przedmiotu, przedstawiamy poni»ej terminy wraz z ih synoni-

mami, które u»ywane s¡ w niniejszej ksi¡»e. De�nije s¡ prezentowane za

publikajami, w któryh zostaªy one umieszzone.

Anotaja zewn�trzna � termin u»ywany w niektóryh opraowaniah z za-

kresu lingwistyki korpusowej. Oznaza metainformaj� o tek±ie umieszzonym

w korpusie. Zawiera m.in. dane o autorze i/lub tªumazu tekstu, tytuª, wydaw-

nitwo, rok i miejse wydania itp. (na podstawie Koek, Kop°ivová, Ku£era

2000: 6).

Anotaja wewn�trzna � termin u»ywany w niektóryh opraowaniah z za-

kresu lingwistyki korpusowej. Anotaja wewn�trzna zawiera m.in. tokenizaj�,

lematyzaj�, anotaj� morfologizn¡, anotaj� syntaktyzn¡, semantyzn¡ (na

podstawie: Koek, Kop°ivová, Ku£era 2000: 7). W Narodowym Korpusie J�-

zyka Polskiego u»ywa si� w miejse terminu anotaja morfologizna wyra»enia

anotaja morfosyntaktyzna.

Corpus-assisted analysis � jedna z korpusowyh metod badawzyh polega-

j¡a na jednozesnej analizie danyh korpusowyh oraz pozakorpusowyh (np.

wywiady, ankiety itp.) (na podstawie Baker 2010: 8).

Corpus-based approah � jedna z korpusowyh metod badawzyh pole-

gaj¡a na korzystaniu z korpusu gªównie do wyªo»enia, sprawdzenia lub eg-

zempli�kaji teorii oraz opisów, które byªy sformuªowane przed dost�pem do

wielkih korpusów (na podstawie Tognini-Bonelli 2001: 65).

Corpus-driven approah � jedna z korpusowyh metod badawzyh pole-

gaj¡a na traktowaniu danyh korpusowyh jako aªo±i. Wnioski wyi¡gni�te

z analizy musz¡ odzwieriedla¢ tylko i wyª¡znie po±wiadzenia korpusowe.

Badaz powinien stara¢ si� zapomnie¢ o wiedzy, któr¡ posiada na analizo-

wany temat z innyh, pozakorpusowyh ¹ródeª (na podstawie Tognini-Bonelli

2001: 84).

Hasªowanie � patrz lematyzaja. W niniejszej ksi¡»e u»ywamy obu terminów.
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Milena Hebal-Jezierska

Kolokaja � staªe poª¡zenie wyrazowe (Lewandowska-Tomaszzyk 2005: 296).

Kolokat � sªowo wyst�puj¡e w s¡siedztwie danego wyrazu, tworz¡e z nim

kolokaj�.

Kolokator � program sªu»¡y do znajdowania kolokaji.

Konkordaner � program umo»liwiaj¡y otrzymanie listy po±wiadze« (kon-

kordanji).

Konkordanja � zbiór przykªadów u»yia danej formy wyrazowej, z któryh

ka»dy jest przedstawiony w swoim wªasnym ±rodowisku tekstowym (Lewan-

dowska-Tomaszzyk 2005: 296).

Korpus diahronizny � korpus tekstów, pohodz¡yh z ró»nyh stadiów

rozwoju j�zyka (na podstawie: Koek, Kop°ivová, Ku£era 2000: 8).

Korpus historyzny � korpus tekstów niewspóªzesnyh pohodz¡yh z jed-

nego etapu rozwoju j�zyka (Koek, Kop°ivová, Ku£era 2000: 8).

Korpus porównywalny � kolekja tekstów stworzonyh przez rodzimyh

u»ytkowników w dwóh lub wi�ej j�zykah i dobranyh wedªug takih samyh

preyzyjnie zde�niowanyh kryteriów. (Lewandowska-Tomaszzyk 2005: 297).

Korpus referenyjny � Korpus referenyjny ma za zadanie dostarzy¢ kom-

pletnej informaji o j�zyku. Powinien by¢ dostateznie du»y, »eby mógª repre-

zentowa¢ wszystkie relewantne odmiany j�zyka oraz harakterystyzne sªowni-

two, a tak»e by mógª by¢ u»yty jako podstawa gramatyk, sªowników, tezauru-

sów i innyh j�zykowyh materiaªów ¹ródªowyh. Model selekji zwykle okre±la

lizb� parametrów, które zawieraj¡ tak wiele sojolingwistyznyh zynników,

jak to tylko mo»liwe, oraz okre±la proporj� ka»dego typu tekstu reprezento-

wanego w korpusie. Du»y korpus referenyjny mo»e mie¢ hierarhiznie upo-

rz¡dkowan¡ struktur� zªo»on¡ z z�±i i subkorpusów. (Sinlair 1996).

Jest to zatem korpus zrównowa»ony i reprezentatywny. (Gaªkowski).

Korpus równolegªy � zbiór tekstów oraz odpowiadaj¡yh im przekªadów

na jeden lub wi�ej j�zyków. (Lewandowska-Tomaszzyk 2005: 297).

Korpus synhronizny � korpus tekstów (najz�±iej wspóªzesnyh u»yt-

kownikowi) pohodz¡yh z jednego stadium rozwoju j�zyka.

Korpus uzniowski � zbiór danyh j�zykowyh pohodz¡yh od osób uz¡-

yh si� danego j�zyka. W zale»no±i od korpusu dane te mog¡ zosta¢ pozyskane

od osób przyswajaj¡yh j�zyk oby lub uz¡yh si� j�zyka ojzystego.

KWIC (Key Word in Context) � najpopularniejsza forma konkordanji, w któ-

rej wyszukiwany wyraz jest przedstawiony w otazaj¡ym go kontek±ie z le-

wej i prawej strony na ±rodku generowanej listy (Lewandowska-Tomaszzyk

2005: 297).

Lematyzaja � przyporz¡dkowanie wyrazowi jego formy podstawowej, tzw.

lematu (Koek, Kop°ivová, Ku£era 2000: 28). W wielu polskih praah u»ywa

8



1. Kilka uwag dotyz¡yh terminologii

si� w tym znazeniu tak»e terminu hasªowanie (por. Przepiórkowski, Ba«ko,

Górski, Lewandowska-Tomaszzyk 2012).

Lemat (synonimiznie: forma hasªowa, forma podstawowa, forma kanonizna).

Przykªadem lematu dla wyrazu okna jest okno, dla tnie � i¡¢.

Pozyja � patrz token.

Segment � patrz token.

Tag (synonimiznie: znaznik) � patrz tagowanie.

Tag administrayjny (synonimiznie: znaznik administrayjny) � patrz ta-

gowanie.

Tag lingwistyzny (synonimiznie: znaznik lingwistyzny) � patrz tago-

wanie.

Tag strukturalny (synonimiznie: znaznik strukturalny) � patrz tagowanie.

Tager � program sªu»¡y do tagowania.

Tagowanie (synonimiznie: znakowanie) � proes, w zasie którego tekstom

whodz¡ym do korpusu przypisuje si� ró»norakie informaje. Informaje te

s¡ formalnie wyra»one za pomo¡ tagów (znazników) administrayjnyh, lin-

gwistyznyh lub strukturalnyh. Przykªadem tagów administrayjnyh s¡

informaje o pohodzeniu, autorstwie, typie i ¹ródle tekstu. Znazniki struk-

turalne informuj¡ o budowie tekstu, np. o akapitah, poz¡tku i ko«u tekstu.

Tagi lingwistyzne zawieraj¡ dane na temat okre±lonej kategorii j�zykowej,

np. morfologiznej (morfosyntaktyznej), semantyznej zy syntaktyznej. Dla

wyrazu kobiety w zdaniu Kobiety s¡ pi�kne w Narodowym Korpusie J�zyka

Polskiego tagi morfosyntaktyzne s¡ nast�puj¡e: subst:nom:pl:f (rzezownik

w mianowniku lizby mnogiej, rodzaj »e«ski). (Opis terminu powstaª na pod-

stawie ksi¡»ki Koek, Kop°ivová, Ku£era 2000: 25-28 oraz po±wiadzenia wy-

szukanego w korpusie NKJP www.nkjp.pl).

Tagset (synonimiznie: system znazników) � zbiór wszystkih znazników

(Przepiórkowski, Ba«ko, Górski, Lewandowska-Tomaszzyk 2012: 59).

Token � termin zapo»yzony z nauk informatyznyh, w któryh jest rozu-

miany jako i¡g znaków ogranizony ustalonymi separatorami, powstaªy na

skutek podziaªu tekstu, zyli tokenizaji (na podstawie Lipi«ski 2009). W prak-

tye najz�±iej tokenem jest wyraz ortogra�zny, którego poz¡tek wyznaza

pierwsza jego litera, a konie litera ostatnia. W wielu korpusah za token jest

uwa»any tak»e znak interpunkyjny, lizba i symbol. W lingwistye korpuso-

wej j�zyków sªowia«skih u»ywa si� wielu leksemów nazywaj¡yh jednostk�

powstaª¡ w wyniku podziaªu tekstu. W Narodowym Korpusie J�zyka Polskie-

go jest ni¡ segment (jego de�nija jest w�»sza ni» poj�ie wyrazu ortogra�z-

nego), w Czeskim Korpusie Narodowym nazywano j¡ tokenem, od niedawna

za± nazywa si� j¡ pozyj¡ (oryg. pozie), w Sªowakim Korpusie Narodowym,

9



Milena Hebal-Jezierska

w Chorwakim Korpusie Narodowym � tokenem, w Sªowe«skim Korpusie Na-

rodowym za± tokenem/segmentem.

W polskiej literaturze j�zykoznawzej angielski termin token jest tªumazony

jako okaz (por. hasªo okaz opraowane przez Z. Saloniego w EJO). Warto przy

tym zauwa»y¢, »e w publikajah dotyz¡yh lingwistyki korpusowej z�±iej

stosuje si� angliyzm token.

Znaznik � patrz tag.

Znakowanie � patrz tagowanie.
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2. Praktyzny przewodnik

po korpusie j�zyka polskiego

Mirosªaw Ba«ko

Uniwersytet Warszawski

Instytut J�zyka Polskiego

Rafaª L. Górski

Polska Akademia Nauk

Instytut J�zyka Polskiego

Narodowy Korpus J�zyka Polskiego (dalej NKJP) powstaª w latah 2007-2011

w ramah projektu rozwojowego nr R17 003 03, s�nansowanego ze ±rodków

przeznazonyh na nauk�. W projekie uzestnizyªy ztery o±rodki, które ju»

wze±niej gromadziªy na wªasne potrzeby dane korpusowe i zajmowaªy si� two-

rzeniem narz�dzi do ih przetwarzania: Instytut Podstaw Informatyki PAN, In-

stytut J�zyka Polskiego PAN, Uniwersytet �ódzki oraz Wydawnitwo Naukowe

PWN. W projekie reprezentowali je: Adam Przepiórkowski (IPI PAN, kierow-

nik projektu), Rafaª L. Górski (IJP PAN), Barbara Lewandowska-Tomaszzyk

(U�), Mirosªaw Ba«ko, Marek �azi«ski (PWN).

Wymienione instytuje wniosªy do wspólnego przedsi�wzi�ia zebrane przez

siebie teksty, dalsze teksty za± pozyskano w trakie projektu. W rezultaie uda-

ªo si� stworzy¢ korpus o obj�to±i ok. 1,8 miliarda segmentów (ok. 1,5 miliarda

sªów), w tym podkorpus zrównowa»ony wielko±i 300 milionów segmentów (240

milionów sªów). Dzi�ki dziaªaj¡ym wze±niej lub skonstruowanym w trakie

projektu narz�dziom korpus ten zostaª oznakowany morfosyntaktyznie, o po-

zwala wyszukiwa¢ w nim wszystkie formy danego leksemu (a nie tylko wybrane)

oraz szuka¢ form o okre±lonej harakterystye gramatyznej.

NKJP obsªuguj¡ dwie wyszukiwarki: PELCRA i Poliqarp. Pierwsza zo-

staªa wyposa»ona w przyjazny dla u»ytkownika interfejs, który pozwala na

konstruowanie kwerend przez wypeªnianie lub zaznazanie gotowyh rubryk

w tabeli. Poniewa» zawiera kolokator oraz narz�dzie do tworzenia pro�li sty-

listyznyh i hronologiznyh sªowa, jest szzególnie u»ytezna do bada« lek-

sykalnyh. Obsªuga drugiej wyszukiwarki wymaga przyswojenia sobie j�zyka

zapyta« opartego na skªadni wyra»e« regularnyh, nagrod¡ za ten wysiªek jest

jednak mo»liwo±¢ budowania kwerend o znaznej szzegóªowo±i, odwoªuj¡yh
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si� zarówno do budowy sªów, jak ih harakterystyki funkjonalnej, przypisanej

im przez program znakuj¡y (tager). Wªa±iwo±¢ ta zyni Poliqarpa narz�dziem

szzególnie u»yteznym do bada« nad systemem gramatyznym j�zyka.

Poniewa» obie wyszukiwarki istniaªy przed rozpoz�iem pra nad NKJP,

w projekie nie przewidziano budowy nowej wyszukiwarki, która ª¡zyªaby ih

funkje. Ma to swoje zalety (ih dotyhzasowi u»ytkowniy nie musz¡ si� uzy¢

obsªugi nowego narz�dzia), ale ma tak»e wady. Uwa»ny u»ytkownik obu prze-

gl¡darek mo»e spostrze na przykªad, »e wyniki ih dziaªania nie s¡ identyzne.

W szzególno±i frekwenja szukanej formy ró»ni si� w zale»no±i od tego, któ-

rej wyszukiwarki u»y¢, nawet je±li zastosowane kwerendy s¡ równowa»ne. Ze

wzgl�du na odmienne zasady dziaªania, ró»nie tego rodzaju s¡ zrozumiaªe,

ale budz¡ niepokój i ka»¡ relatywizowa¢ wyniki bada« do wykorzystanego na-

rz�dzia

1

.

NKJP jest dost�pny pod adresem http://www.nkjp.pl/. Próz przekierowa-

nia na strony wy»ej wymienionyh wyszukiwarek (PELCRA: http://www.nkjp

.uni.lodz.pl/, Poliqarp: http://nkjp.pl/poliqarp/) zamieszzono tam m.in. ogól-

ne informaje o projekie i jego zespole wykonawzym, list� publikaji i narz�dzi

korpusowyh powstaªyh w ramah projektu oraz wykaz tekstów, które weszªy

do NKJP. Najobszerniejsza publikaja dotyz¡a NKJP (Przepiórkowski, Ba«-

ko, Górski, Lewandowska-Tomaszzyk 2012a) opisuje jego histori�, struktur�,

zasady znakowania, narz�dzia i podprojekty oraz przykªadowe zastosowania.

Struktura korpusu

Próz peªnej wersji NKJP dost�pnyh jest kilka podkorpusów ró»nej wielko±i

i o ró»nym harakterze. Ih obj�to±¢ podawana jest w segmentah, które na ogóª

odpowiadaj¡ sªowom, rozumianym jako napisy literowe ogranizone spajami,

zasem jednak s¡ krótsze (por. ni»ej). Szzegóªowo o zasadah segmentaji

informuj¡ Przepiórkowski i in. (2012: 60-62). Aby od lizby segmentów przej±¢

do lizby sªów, nale»y t� pierwsz¡ pomno»y¢ przez 0,8.

Peªny NKJP obejmuje ok. 1,8 mld segmentów, zyli ok. 1,5 mld sªów. Pod-

korpus zrównowa»ony ma wielko±¢ 300 mln segmentów, zyli 240 mln sªów.

Próz nih Poliqarp udost�pnia u»ytkownikom kilka mniejszyh podkorpu-

sów, m.in. r�znie oznakowany pod wzgl�dem morfosyntaktyznym podkorpus

o wielko±i 1,2 mln segmentów (ok. 1 mln sªów). Natomiast PELCRA daje

wybór jedynie mi�dzy korpusem peªnym a zrównowa»onym, przy zym mo»li-

1

Deyzja rozwijania w projekie dwóh wyszukiwarek miaªa jeszze jedno uzasadnienie:

relayjne bazy danyh lepiej radz¡ sobie z bardzo du»ymi korpusami ni» bazy tekstowe. Nie

byªo wiadomo, jak z korpusem obejmuj¡ym miliard sªów b�dzie wspóªpraowaª Poliqarp.

Jak si� okazaªo, byªa to nadmierna ostro»no±¢, gdy» obie wyszukiwarki w zasadzie dziaªaj¡

dobrze.
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wo±¢ ta dotyzy konkordanji, nie kolokaji: wbudowany w ni¡ kolokator dziaªa

� sk¡din¡d sªusznie � tylko na podkorpusie zrównowa»onym.

O strukturze peªnej wersji NKJP ani witryna projektu, ani dost�pne pu-

blikaje nie informuj¡ w szzegóªah. Mo»na przyj¡¢, »e jest ona po prostu

wynikiem poª¡zenia tekstów, którymi uzestniy projektu dysponowali w mo-

menie rozpoz�ia pra i które pozyskali w ih trakie. W ksi¡»e Przepiór-

kowskiego i in. (2012a: 36) podano, »e najstarsze teksty z korpusie peªnym po-

hodz¡ z przeªomu XVIII i XIX w. Próbne kwerendy pokazuj¡, »e w korpusie

peªnym wi�kszy udziaª ni» w zrównowa»onym maj¡ teksty prasowe i protokoªy

sejmowe, a tak»e teksty internetowe (o nie jest niespodziank¡).

Struktur� wersji zrównowa»onej opisano dokªadniej: mo»na j¡ znale¹¢ w za-

kªade Pomo wyszukiwarki PELCRA oraz w ksi¡»e Przepiórkowskiego i in.

(2012a), gdzie przedyskutowano te» kwestie metodologizne, zwi¡zane z usta-

leniem struktury korpusu, oraz obja±niono kryteria klasy�kaji tekstów za-

stosowane w pray nad NKJP. Szzegóªy podane w tab. 2.1. s¡ oparte na

informajah z zakªadki Pomo wyszukiwarki PELCRA.

Tab. 2.1. Struktura NKJP: podkorpus zrównowa»ony.

Rodzaj tekstów Udziaª w NKJP

Ksi¡»ki 29,0%

z tego:

Literatura pi�kna 16,0%

Literatura faktu 5,5%

Ksi¡»ki naukowo-dydaktyzne 2,0%

Ksi¡»ki i prasa informayjno-poradnikowe 5,5%

Prasa 50,0%

z tego:

Gazety 26,0%

Periodyki 24,0%

Inne teksty pisane (urz�dowe, listy) 4,0%

Internet (blogi, fora, strony www) 7,0%

Teksty mówione (konwersayjne naturalne i medialne, 10,0%

protokoªy sejmowe)

�ródªo: zakªadka �Pomo� na stronie http://www.nkjp.uni.lodz.pl/,

dost�p 18 III 2013.

W strukturze podkorpusu zrównowa»onego starano si� w zasadzie odzwierie-

dli¢ struktur� zytelnitwa w Polse. Kryterium to nie odnosi si� do tekstów

mówionyh, tote» udziaª tyh ostatnih okre±lono arbitralnie na 10%, o jest

i tak wielko±i¡ do±¢ du»¡, zwa»ywszy na trudno±i z pozyskiwaniem tekstów

tego rodzaju i ih anotaj¡. W±ród szeroko rozumianyh tekstów mówionyh

dominuj¡ stenogramy z posiedze« Sejmu i jego komisji, obejmuj¡e razem ok.
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27 mln segmentów (le»¡ one w istoie na pogranizu j�zyka mówionego i pisa-

nego). Teksty medialne (transkrypje audyji radiowyh i telewizyjnyh) obej-

muj¡ 0,9 mln segmentów, a teksty konwersayjne (transkrypje spontaniznyh

rozmów) 1,9 mln. Arbitralnie ustalono te» udziaª tekstów, które w korpusah

okre±lane s¡ jako �inne� b¡d¹ �misellanea�. W NKJP wi�kszo±¢ z nih to teksty

przynale»ne do gatunków internetowyh.

Próz zrównowa»enia stylowo-gatunkowego starano si� osi¡gn¡¢ zrówno-

wa»enie tematyzne oraz hronologizne, daj¡ przewag� � tyle» ze wzgl�dów

merytoryznyh, o praktyznyh � tekstom najnowszym. Okoªo 80% tekstów

wª¡zonyh do zrównowa»onej z�±i NKJP powstaªo po 1990 r., 15% w latah

1945-1990 i tylko 5% przed 1945 r. W tej najstarszej z�±i wi�kszo±¢ stano-

wi¡ utwory literakie, któryh »ywotno±¢ � w sensie reepji spoªeznej � jest

dªu»sza ni» innyh tekstów. Szkoda jednak, »e wielu znaz¡yh twórów lite-

ratury polskiej brakuje w NKJP: wynika to z trudno±i w pozyskaniu praw do

wykorzystania ih tekstów.

Teksty ksi¡»ek nie byªy próbkowane: wª¡zano je do podkorpusu zrówno-

wa»onego w aªo±i albo umieszzano poza nim, je±li nie pasowaªy do zaªo»onej

struktury. Próbkowano natomiast teksty gazet i zasopism, aby z jednej stro-

ny zapewni¢ udziaª ró»nyh tytuªów, a z drugiej nie przekrozy¢ zaªo»onyh

proporji.

Segmentaja, anotaja, lematyzaja

W NKJP, z punktu widzenia wyszukiwarki Poliqarp, nie istnieje poj�ie wy-

razu. Zamiast niego mamy segmenty. Segmentem jest zarówno intuiyjnie ro-

zumiany wyraz, jak równie» ruhomy morfem, a nawet znak interpunkyjny.

Tak wi� sekwenja �jadªem,� to trzy segmenty (jadª+em+,)

2

. Ka»dy segment

jest lematyzowany i anotowany morfosyntaktyznie

3

; i tak lematy wspomnianej

sekwenji to odpowiednio �je±¢�, �by¢� oraz przeinek.

Punktem wyj±ia dla zestawu znazników NKJP jest �eksja. Do jednej

�z�±i mowy� jest zalizany tylko taki zbiór form, który odmienia si� przez

jednolity zestaw kategorii �eksyjnyh. I tak, nie ma �zasowników�, s¡ jedynie

formy �nitywne, imiesªowy przymiotnikowe zynne, rzezowniki odsªowne itp.

Co wi�ej, koha i kohaª nale»¡ do dwu ró»nyh z�±i mowy: pierwszy segment

jest form¡ �nitywn¡ zasownika, drugi tzw. pseudoimiesªowem. Jest tak, ponie-

wa» zasownik w formie zasu nieprzeszªego odmienia si� przez osob�, ale ju»

2

To nieo zaskakuj¡e potraktowanie ruhomyh ko«ówek ma gª�bokie uzasadnienie.

W przeiwnym wypadku nale»aªoby bowiem przyj¡¢, »e przez osob� odmieniaj¡ si� równie»

przymiotniki, spójniki et. por. gªodni±ie, »ebym. Warto doda¢, »e takie podej±ie odzwierie-

dla (ozywi±ie niezamierzenie) fakt, »e ruhoma ko«ówka jest dawn¡ form¡ zasownika by¢.

3

Nale»aªoby tu razej powiedzie¢: morfologiznie, jednak pod wpªywem j�zykoznawstwa

anglistyznego w lingwistye korpusowej przyj�ªo si� mówi¢ o anotaji morfosyntaktyznej.
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nie przez rodzaj, a w formie zasu przeszªego odmienia si� przez rodzaj, ale nie

przez osob�

4

. Oznaza to równie», »e anotaja nie wyró»nia zasu przyszªego.

Tzw. zas przyszªy prosty (napisz�) odmienia si� dokªadnie tak samo jak zas

tera¹niejszy (pisz�), obie formy wi� zalizamy do zasu nieprzeszªego. Formy

te daj¡ si� jednak rozró»ni¢, je±li ogranizymy wyszukiwanie do zasowników

speªniaj¡yh dwa warunki naraz: zas nieprzeszªy i aspekt niedokonany (dla

praesens) lub zas nieprzeszªy i aspekt dokonany (dla futurum).

Interpretaja morfologizna nie przekraza grani sªowa, to znazy nie roz-

ró»nia np. by¢ egzystenjalnego i by¢ jako wykªadnika zasu b¡d¹ strony, a tak-

»e rozmaityh u»y¢ si�, takih jak w zdaniah: Janek budzi si� pó¹no, Marysia

i Basia budz¡ si� nawzajem i Poborowyh budzi si� wze±nie. Co wi�ej, skoro

by � jak wspomniano � ma status segmentu, to nie ma znaznika oznazaj¡ego

tryb przypuszzaj¡y, ho¢ jest odpowiedni znaznik dla trybu rozkazuj¡ego.

Jak wida¢, w NKJP pewne zjawiska, zwykle traktowane jako morfologizne,

s¡ uwa»ane za skªadniowe. Skoro jednak korpusu nie da si� przeszukiwa¢ przy

pomoy anotaji skªadniowej

5

, to zjawiska skªadniowe musimy � na u»ytek ih

wyszukiwania w korpusie � de�niowa¢ jako sekwenje segmentów o pewnyh

ehah morfologiznyh, leksykalnyh b¡d¹ ih kombinaji.

Wraaj¡ do zestawu znazników, dodajmy, »e jest on do±¢ rozbudowa-

ny, zawiera takie kategorie jak wokalizno±¢

6

, zy poprzyimkowo±¢, o do±¢

ogranizonym zastosowaniu, ale równie» istotniejsze rozró»nienie na zaimki

trzeioosobowe i nietrzeioosobowe, zy wreszie depreiativa (hªopy, profe-

sory). Dzi�ki konsekwentnemu odró»nianiu rodzaju m�skoosobowego od m�-

skiego »ywotnego i rzezowego ªatwe jest np. wyszukiwanie zda« z nieosobo-

wym agensem. Bardzo nietypow¡ eh¡ zestawu znazników jest przypisanie

kategorii przypadka przyimkom, warto o tym pami�ta¢, kiedy szukamy kon-

strukji z zasownikami wykazuj¡ymi dan¡ rekj�. Zgodnie z intenj¡ jego

twórów (Woli«ski 2003, Przepiórkowski i Woli«ski 2003) zestaw znazników

miaª by¢ maksymalnie rozzªonkowany. W konsekwenji nie ma w nim za-

sadnizo rzezowników, ani zasowników, jest bowiem dyskusyjne, zy zaimki

rzezowne b¡d¹ rzezowniki odsªowne s¡ zy te» nie s¡ rzezownikami. �eby de-

yzj� t� pozostawi¢ u»ytkownikom korpusu wszystkie te kategorie s¡ oznazone

osobnym znaznikiem. Istnieje jednak kategoria noun, obejmuj¡a rzezowniki

(w uj�iu najw�»szym), zaimki i rzezowniki odsªowne, analogiznie istnieje

4

Przypomnijmy, »e wykªadnik osoby jest zasu przeszªego, traktowany jako osobny seg-

ment.

5

�ródªowa wersja korpusu zawiera równie» inne poziomy anotaji, na któryh wyró»niono

grupy syntaktyzne, nazwy wªasne i znazenia wybranyh wyrazów polisemiznyh. Poniewa»

jednak konkordanery (przynajmniej na razie) nie pozwalaj¡ przeszukiwa¢ tekstów pod tym

k¡tem, nie b�dziemy tego szerzej omawiali.

6

Aglutynaty wokalizne to te, które ª¡z¡ si� z formami zako«zonymi na spóªgªosk� np.

-em, niewokalizne to te, które si� ª¡z¡ z formami na samogªosk� np. -m.
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kategoria verb, obejmuj¡a to, o tradyyjnie rozumiane jest jako zasowniki

wraz rzezownikami odsªownymi.

Metadane udost�pniane przez obie wyszukiwarki to: autor, tytuª (ksi¡»ki

lub artykuªu), ¹ródªo (tytuª zasopisma b¡d¹ pray zbiorowej), wydawa, miej-

se wydania, data pierwszego wydania lub nagrania tekstu (Poliqarp podaje

dodatkowo dat� wydania wprowadzonego do NKJP), a tak»e kanaª (ksi¡»ka,

prasa, spontanizna konwersaja itp.) oraz typ tekstu (poj�ie zbli»one do stylu

funkjonalnego, ale z nim nieto»same).

Podstawowe zapytania

Jak wspomnieli±my, u»ytkownik ma do wyboru dwie wyszukiwarki; deyzja,

której u»y¢, jest przede wszystkim uzale»niona od tego, zy jest bardziej zain-

teresowany leksyk¡, zy gramatyk¡. Nie jest naszym elem kompletne przed-

stawienie skªadni zapyta«, witryna NKJP zwiera bowiem pliki pomoy. Chodzi

nam razej o ukazanie zró»niowanyh mo»liwo±i wyszukiwania.

Wyszukiwarka PELCRA

Wyszukiwarka PELCRA pozwala na wygodne formuªowanie kwerend przez

wpisywanie ih elementów w gotowe rubryki lub wybór ustalonyh opji. Pod-

stawowe narz�dzie dost�pne jest w zakªade Konkordanje. Tworzy ono wykaz

wyst¡pie« poszukiwanego sªowa lub wyra»enia z uwzgl�dnieniem kontekstów.

Mo»na pyta¢ o pojedynze sªowa, i¡gi sªów, a tak»e aªe leksemy. Mo»-

na u»ywa¢ symboli zast�pzyh: gwiazdki, która zast�puje dowolny i¡g zna-

ków, oraz pytajnika, który zast�puje pojedynzy znak. Mo»na budowa¢ pyta-

nia o postai alternatywy. Dost�pne mo»liwo±i zostaªy wyzerpuj¡o opisane

w zakªade Pomo, z której pohodz¡ ni»ej wymienione przykªady. Ih prze¢wi-

zenie pozwoliªo pozyni¢ szereg spostrze»e«, które przytazamy; poz¡tkuj¡y

u»ytkowniy NKJP zapewne zeh¡ sami sprawdzi¢ dziaªanie wyszukiwarki na

tyh lub innyh przykªadah.

tymianek

Wynikiem kwerendy jest konkordanja obejmuj¡a sªowo tymianek (bez uwzgl�d-

nienia odmiany).

dobra wola

Wynikiem kwerendy jest konkordanja z wyra»eniem dobra wola (w tym szyku

i te» bez uwzgl�dnienia odmiany).

tymian*
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Wynikiem kwerendy jest konkordanja obejmuj¡a sªowa zazynaj¡e si� od

liter tymian, np. tymianek, tymiankowy, Tymiankah.

tymianek**

Wynikiem kwerendy jest konkordanja obejmuj¡a wszystkie obene w NKJP

formy odmiany leksemu tymianek, m.in. tymianek, tymiankiem, tymianku. Dwie

gwiazdki nale»y postawi¢ po formie hasªowej leksemu (takiej, która go repre-

zentuje w typowym sªowniku). Wyszukiwarka nie sygnalizuje pomyªki, lez po

prostu nie wy±wietla »adnyh wyników, mo»na wi� doj±¢ do faªszywego wnio-

sku, »e NKJP nie zawiera np. sªowa glony, je±li zada si� zapytanie glony**

zamiast glon*. Trzeba te» pami�ta¢, »e wyszukiwarka nie uwzgl�dnia odmiany

wszystkih wyrazów polskih, je±li wi� kwerenda z u»yiem dwóh gwiazdek

nie przynosi wyników, warto wykona¢ analogizn¡ kwerend� z u»yiem jednej

gwiazdki.

tymianek**|bazylia**|zosnek**

Wynikiem kwerendy jest konkordanja obejmuj¡a wszystkie obene w NKJP

formy odmiany wymienionyh leksemów, m.in. bazyli¡, zosnku, tymiankiem.

*�letow*

Wynikiem kwerendy jest konkordanja obejmuj¡a sªowa zawieraj¡e i¡g liter

�letow, przed którym i po którym mog¡ wyst¡pi¢ inne litery, m.in. wi� sªowo

od�letowa¢. Zamiast gwiazdki, która zast�puje zero lub wi�ej liter, mo»na u»y¢

pytajnika, który zast�puje dokªadnie jedn¡ liter�. Kwerenda �let?* przynosi

wi� konkordanj� ze sªowami �leta, �letami, �letowaª, �letyzna i in., ale nie

ze sªowem �let.

*essa**

Wynikiem kwerendy jest konkordanja obejmuj¡a sªowa o zako«zeniu essa,

z uwzgl�dnieniem ih odmiany, m.in. wi� sªowa bessa, bessy, hostess�, Odes-

sie, ale tak»e nazwisko Baroness (które wyszukiwarka traktuje mylnie jako

dopeªniaz lizby mnogiej rzezownika baronessa).

Jak wida¢, wyszukiwarka pomija ró»ni� mi�dzy wielk¡ a maª¡ liter¡, a wy-

szukiwanie z uwzgl�dnieniem odmiany wyrazów daje zasem wyniki nadmia-

rowe. Ponadto nie jest brane pod uwag� znazenie wyrazów, w konkordanji

mog¡ zatem wyst¡pi¢ konteksty ilustruj¡e wiele znaze«, a nawet sªów homo-

nimiznyh. Na przykªad kwerenda bale przynosi i bale d�bowe, i bale sylwestro-

we, a w wynikah dla zapytania bal** jest zarówno dopeªniaz lizby mnogiej

bali, jak i równobrzmi¡a forma zasownikowa bali (si�).
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PELCRA pozwala wygodnie szuka¢ i¡gów wyrazowyh, w szzególno±i

zwi¡zków frazeologiznyh. Po pierwsze, mo»na wyª¡zy¢ opj� Zahowaj szyk,

która jest zaznazana domy±lnie: zale»nie od wyboru kwerenda pieróg** leni-

wy** zwrói w±ród wyników leniwe pierogi albo nie. Po drugie, mo»na wybra¢

inn¡ ni» domy±lna warto±¢ w polu Maks. odlegªo±¢, o pozwoli uwzgl�dni¢ wy-

ra»enia niei¡gªe: np. kwerenda moja »ona przy odlegªo±i ustalonej na 1 obej-

muje nie tylko i¡g moja »ona, ale te» moja byªa »ona. Po trzeie, mo»na u»y¢

potrójnego znaku podkre±lenia do rozdzielenia grup wariantywnyh skªadników

i¡gu, np.

ªza**|ªezka**___oko**___kr�i¢**|zakr�i¢**

Powy»sza kwerenda przy maksymalnym odst�pie ustalonym na 2 i bez zazna-

zonej opji Zahowaj szyk uwzgl�dni zwroty kr�¡ si� ªzy w ozah, kr�¡ si�

w ozah ªzy, kr�iªa si� ªza w oku, ªezka kr�iªa si� w oku i inne:

Konkordanje PELCRY mo»na sortowa¢: sªu»y o tego rozszerzony formu-

larz, który ukazuje si� po wyklikaniu linku Zaawansowane. Dost�pne jest sor-

towanie wedªug sªowa kluzowego, lewego albo prawego kontekstu, a tak»e

wedªug ¹ródªa, daty i kanaªu przekazu, którym mo»e by¢ prasa, ksi¡»ka, in-

ternet lub mowa (podziaª na kanaªy, alternatywny wobe stylowo-gatunkowej

klasy�kaji tekstów, jest wykorzystywany tak»e przez funkj� tworzenia pro�li,

o zym ni»ej w punkie Dodatkowe funkje). Na »yzenie sortowanie mo»e by¢

dwustopniowe, np. konkordanj� mo»na uporz¡dkowa¢ wedªug daty powstania

utworu, a w drugiej kolejno±i wedªug kontekstu.

Inn¡ u»ytezn¡ funkj¡, któr¡ oferuje rozszerzony formularz, jest grupowa-

nie wyników. Aby unikn¡¢ nadmiaru jednorodnyh danyh, mo»na za»¡da¢,

aby np. z jednego tekstu wybranyh zostaªo nie wi�ej ni» x wyst¡pie« szu-

kanego sªowa (gdzie x przybiera osiem warto±i do wyboru z przedziaªu od

1 do 100). Analogiznie mo»na ogranizy¢ lizb� wyników z okre±lonego roku,

kanaªu lub ¹ródªa (rozró»nienie mi�dzy tekstem a ¹ródªem jest istotne zwªasz-

za w wypadku publikaji prasowyh, gdzie tekstem jest artykuª, a ¹ródªem �

zasopismo lub gazeta).

Ponadto rozszerzony formularz wyszukiwania pozwala selekjonowa¢ tek-

sty za pomo¡ klasy�kaji stylowo-gatunkowej i podziaªu na kanaªy, a nawet

przez okre±lenie daty powstania tekstu, jego tytuªu i tytuªu ¹ródªa. Mo»na np.

szuka¢ sªowa aborja tylko w literaturze pi�knej (jest ono tutaj do±¢ rzadkie),

albo tylko prasie (znaznie z�stsze), mo»na wybra¢ tytuª prasowy (jeden lub

kilka) albo wykluzy¢ okre±lone ¹ródªa z przeszukiwanego zbioru. Dodatkowo

mo»na zaw�zi¢ wyniki przez okre±lenie sªów, które powinny lub które nie mog¡

wyst¡pi¢ w tym samym akapiie o sªowo szukane.

PELCRA wy±wietla domy±lnie 100 wyników na stronie, warto±¢ t� mo»na

skokowo zmniejsza¢ (do 10) lub zwi�ksza¢ (do 10 000). Po przejrzeniu wyników
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mo»na obejrze¢ nast�pn¡ stron� itd. Warto pami�ta¢, »e sortowanie dziaªa tyl-

ko w obr�bie danej strony, tzn. poszzególne strony s¡ sortowane niezale»nie

od siebie. Równie» lizba wyst¡pie« sªowa w NKJP podawana jest w odniesie-

niu do danej strony, np. kwerenda aborja** przy lizbie wyników na stronie

ogranizonej do 100 przynosi 101 (!) kontekstów i aby sprawdzi¢ ª¡zn¡ fre-

kwenj� tego leksemu w NKJP, trzeba odpowiednio zwi�kszy¢ lizb� wyników

na stronie. W danym przykªadzie wystarzaj¡y okazuje si� próg 5000 wyników

(wyszukiwarka zawiadamia o znalezieniu 4233 wyst¡pie«, które wy±wietla na

stronie), ale w wypadku bardzo z�styh sªów nawet próg 10 000 wyst¡pie« mo-

»e si� okaza¢ za maªy. Frekwenj� bardzo z�styh sªów trzeba wi� sprawdza¢

za pomo¡ wyszukiwarki Poliqarp.

Cennym udogodnieniem oferowanym przez PELCR-� jest mo»liwo±¢ pobra-

nia wyników w formaie arkusza kalkulayjnego MS Exel, dzi�ki temu u»yt-

kownik mo»e je dalej sortowa¢ lub edytowa¢ narz�dziami przeznazonymi do

obsªugi arkuszy kalkulayjnyh. Innym udogodnieniem jest mehanizm genero-

wania hipertekstowyh odsyªazy do wyników: w tym elu po utworzeniu listy

wyników nale»y wyklika¢ przyisk z napisem URL, aby tu» powy»ej listy zoba-

zy¢ skompresowany odsyªaz, w którym zakodowane s¡ wszystkie informaje

o wybranyh opjah wyszukiwania. Mo»na umie±i¢ go np. w publikaji albo

wysªa¢ pozt¡ elektronizn¡, bez potrzeby oddzielnego zapisywania wszystkih

opji, poniewa» ka»da osoba po wyklikaniu go lub wklejeniu w pasek adresów

przegl¡darki internetowej zobazy ekran wyszukiwania ze wszystkimi szzegó-

ªami, tak jakby sama zadaªa zapytanie.

O innyh funkjah udost�pnianyh przez wyszukiwark� PELCRA, miano-

wiie o pro�lah stylistyznyh i szeregah zasowyh, o kolokatorze, wyszu-

kiware tekstów mówionyh i sªowah dnia � zob. ni»ej w z�±i Dodatkowe

funkje.

Wyszukiwarka Poliqarp

Najprostszym zapytaniem jest po prostu wpisanie w okienko wyszukiwania

sªowa w »¡danym ksztaªie gra�znym. Je±li wpiszemy sªowo pies, to wyszuki-

warka znajdzie wyst¡pienia tego napisu literowego, ale nie znajdzie sªowa psu,

psom ani nawet Pies. Aby znale¹¢ wyst¡pienia wszystkih form tego leksemu,

pisanyh wielk¡ lub maª¡ liter¡, nale»y wpisa¢ zapytanie:

[base = pies℄

7

gdzie base wprowadza wyraz hasªowy, zyli nazw� szukanego leksemu. Kwe-

rend� t� mo»na dalej ogranizy¢ do tyh form leksemu pies, które speªniaj¡

7

Spaje w kwerendah s¡ opjonalne.
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okre±lone warunki morfologizne, np. maj¡ warto±¢ elownika lizby pojedyn-

zej lub mnogiej:

[base = pies & as = dat℄

Mo»na okre±li¢ te» warunki gra�zne, np. je±li zale»y nam jedynie na wyst¡-

pieniah sªowa pisanego wielk¡ liter¡ (znazenie kropki i gwiazdki wyja±nimy

pó¹niej):

[base = pies & as = nom & nmb = sg & orth = P.* ℄

Warto zauwa»y¢, »e o to samo mo»na zapyta¢ na ró»ne sposoby � poprzednie

zapytanie jest równowa»ne nast�puj¡emu:

[orth = "Psu|Psom"℄

8

Naturalnie mo»na we wzoru wyszukiwania wpisa¢ jedynie znazniki:

[pos = subst & as = a & nmb = sg℄

przy zym kolejno±¢ kategorii jest dowolna, ten sam wynik daje kwerenda:

[as = a & nmb = sg & pos = subst℄

W tym miejsu nale»y obja±ni¢ u»yie wyra»e« regularnyh w tworzeniu zapy-

ta«. Znak | oznaza alternatyw�, np. kwerenda:

pies | kot

znajduje wyst¡pienia sªów pies i kot, a kwerenda:

[base = pies | base = kot℄

wyszukuje wszystkie formy leksemów pies i kot. Warto doda¢, »e wyszukiwarka

akeptuje nawet 100 i wi�ej razy powtórzony znak alternatywy, np. zapytanie

o 100 jednostek leksykalnyh oddzielonyh znakiem |.

Kropka zast�puje dowolny znak. Dowoln¡ lizb� powtórze« oznaza si�

gwiazdk¡. Tak wi� zapytanie:

[orth = P.*℄

8

W niektóryh kwerendah obligatoryjne s¡ udzysªowy; szzegóªy mo»na znale¹¢ w pli-

kah pomoy.
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wyszuka wszystkie segmenty zazynaj¡e si� od wielkiego P, w tym samo �P�,

poniewa» dowoln¡ lizb¡ powtórze« jest w tak»e zero (aby otrzyma¢ wyniki ze

znakiem powtórzonym o najmniej raz, nale»y po nim umie±i¢ znak + zamiast

znaku *).

Tego rodzaju zapytania miewaj¡ praktyzne zastosowanie: wyobra¹my so-

bie, »e hemy odnale¹¢ wszystkie mo»liwe przedrostki, które bior¡ udziaª w de-

rywowaniu zasowników pohodz¡yh od mówi¢. Mo»na to zrobi¢ za pomo¡

zapytania, ho¢ w praktye ogranizenie zwraanyh wyst¡pie« do 2000 sprawi,

»e niekonieznie b�dzie to peªna lista:

[base = .+mówi¢℄

Co prawda, zapewne znany jest nam ten inwentarz, ale elem bada« korpu-

sowyh jest uzupeªnienie i wery�kaja danyh pohodz¡yh z kompetenji

j�zykowej badaza, je±li wi� wpiszemy do zapytania przewidywane przedrost-

ki, to nie uda si� nam zwery�kowa¢ naszej wiedzy

9

. Podobnie mo»na próbowa¢

znale¹¢ zasowniki derywowane od rzezownika z¡b:

[base = ".*z(�|¡)b.*" & pos=verb℄

Powy»sze zapytanie wyszuka wszystkie sªowa (±i±lej: segmenty), które zazy-

naj¡ si� od dowolnego i¡gu liter, nast�pnie zawieraj¡ liter� z, potem � b¡d¹

¡, potem b, po zym nast�puje znowu dowolny i¡g liter.

Mo»na ±i±le okre±li¢ minimaln¡ i maksymaln¡ lizb� wyst¡pie« za pomo¡

i¡gu {n,m} (gdzie n � wielko±¢ minimalna, m � maksymalna), np.:

[orth = si�℄ [ ℄ {2,4} [base = budzi¢℄

o oznaza: wyszukaj wyst¡pienia sªowa si� odgranizone dwoma, trzema b¡d¹

zterema dowolnymi segmentami od wyrazu budzi¢. Z kolei kwerenda:

([pos = adj℄ [base = '[","℄'℄) {3,}

ka»e wyszuka¢ sekwenje: przymiotnik i przeinek nast�puj¡e po sobie nie

mniej ni» trzy razy, zyli wyszukuje i¡gi w rodzaju (sprz�t) fotogra�zny,

�lmowy, radiowy, elektroakustyzny.

Wymienione operatory znajduj¡ zastosowanie nie tylko do szukania sªów,

ale i i¡gów sªów. Zaªó»my, »e hemy wyszuka¢ u»yia zasownika zwrotne-

go budzi¢ si�, innymi sªowy � hemy, by wyszukiwarka znalazªa wyst¡pienia

zasownika zwrotnego i równoze±nie nie znalazªa wyst¡pie« zasownika nie-

zwrotnego. Zapytanie:

9

Do±¢ powiedzie¢, »e autorom nie byª znany zasownik podmówi¢, dopóki, przygotowuj¡

ten tekst, nie wpisali omawianego zapytania do wyszukiwarki.
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[base = budzi¢℄ [orth = si�℄

b�dzie bardzo skutezne, je±li hodzi o eliminaj� u»y¢ niezwrotnyh, ale po-

minie znazn¡ lizb� u»y¢ zwrotnyh, np. budziªam si� (pomi�dzy segmentami

budziª i si� jest segment am), budziªabym si�, budziª i si�. Dokªadniejsze jest

zapytanie:

[base= budzi¢℄ [ ℄ {,3} [orth = si�℄

zyli: znajd¹ sekwenj� segmentów, z któryh pierwszy to dowolna forma za-

sownika budzi¢, ostatni to si� i które b¡d¹ to s¡siaduj¡ ze sob¡, b¡d¹ s¡ rozdzie-

lone nie wi�ej ni» trzema innymi segmentami. Ale zauwa»my, »e kwerenda ta

wyszuka równie» i¡g budziª sensaji pojawiaj¡ si�, a z drugiej strony za± nie

znajdzie kontekstów, w któryh si� wyst�puje przed zasownikiem. Aby obj¡¢

zapytaniem wi�ksz¡ lizb� przykªadów, musimy j¡ rozbudowa¢:

[base = budzi¢℄ [ ℄ {,3}[orth = si�℄ | [orth = si�℄ [base = budzi¢℄

Ozywi±ie mo»na i to zapytanie rozbudowywa¢, pozwalaj¡, by pomi�dzy si�

i budzi¢ mogªy si� pojawi¢ inne segmenty.

Opróz wspomnianyh operatorów szerokie zastosowanie ma jeszze jeden,

mianowiie ! � oznazaj¡y wykluzenie. Kwerenda:

[base = pies & !as = nom℄

oznaza: wyszukaj wszystkie wyst¡pienia form leksemu pies z wyj¡tkiem mia-

nowników. Podobnie zapytanie:

[!orth = si�℄ [base = budzi¢℄ [!orth = si�℄

pozwoli wyeliminowa¢ spor¡ z�±¢ zwrotnyh u»y¢ zasownika budzi¢.

Dodatkowe funkje

Wyszukiwarka PELCRA

Informaja o frekwenji daje podstawow¡ wiedz� o zakresie u»yia sªowa, ale

nie informuje o jego dystrybuji stylistyznej. Aby dowiedzie¢ si�, w któryh

odmianah j�zyka jakie± sªowo jest u»ywane i z jak¡ z�sto±i¡, nale»y skorzy-

sta¢ z funkji Pro�l. Wy±wietla ona dwie tabele: jedna pokazuje, jak z�sto

szukane sªowo (wyra»enie, leksem) wyst�puje w poszzególnyh rodzajah tek-

stów wyodr�bnionyh ze wzgl�du na kryterium stylistyzne (w publiystye,

beletrystye, tekstah konwersayjnyh itp.), druga podaje analogizne wyniki
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w podziale na kanaªy (ksi¡»ka, prasa, internet, teksty mówione, a nawet r�-

kopis, ho¢ trudno znale¹¢ sªowo, dla którego frekwenja w kanale r�kopis nie

byªaby zerowa). Frekwenja podawana jest w przelizeniu na milion sªów, o

w du»ym stopniu uniezale»nia wyniki od struktury korpusu. Tabelom towarzy-

sz¡ pogl¡dowe wykresy, wystarzy wi� jedno spojrzenie, aby zdoby¢ orienta-

j� w harakterystye stylistyznej sªowa. Niestety, nie obja±niono tu skrótów

oznazaj¡yh poszzególne rodzaje tekstów, rozwi¡zania symboli takih, jak

publ, nd, qmow, trzeba wi� szuka¢ w zakªade Pomo.

Próz dystrybuji sªowa mi�dzy odmiany stylistyzne tekstów i kanaªy

u»ytkownik NKJP mo»e pozna¢ przybli»on¡ z�sto±¢ u»yia sªowa w poszze-

gólnyh latah w okresie 1988-2010. Sªu»y do tego funkja Czas. Wyniki s¡, jak

poprzednio, przedstawiane w tabeli i na wykresie, przy zym z�sto±i s¡ okre-

±lane tu nie w przelizeniu na milion sªów, lez w przelizeniu na tysi¡ akapi-

tów. Analiza szeregów zasowyh � jak napisano w zakªade Pomo � �ukazuje,

i» niektóre sªowa, frazy, idiomy, nazwy wªasne i zwroty zyskuj¡ znaznie na

popularno±i w krótkim zasie, odzwieriedlaj¡ tym samym no±no±¢ danego

tematu w dyskursie publiznym�. Inne mo»liwe zastosowanie funkji Czas to

badanie adaptaji wyrazów obyh (iekawe obserwaje nasuwa np. porówna-

nie danyh dla sªów dealer i diler). Ze wzgl�du na struktur� korpusu gª�boko±¢

analizy diahroniznej jest jednak niewielka � nie si�ga w gª¡b poza konie lat

80. XX w.

Dla badazy sªownitwa u»yteznym narz�dziem jest wbudowany w wy-

szukiwark� PELCRA kolokator, dost�pny w gªównym menu. Generuje on au-

tomatyznie list� typowyh poª¡ze« wyrazowyh o±rodka kolokaji (sªowa,

i¡gu sªów lub leksemu), selekjonowanyh i porz¡dkowanyh ze wzgl�du na

warto±¢ testu hi-kwadrat. Domy±lnie wyszukiwane s¡ wszelkie kolokaje, ale

mo»na ogranizy¢ wybór kolokatów do jednej z ztereh z�±i mowy: rzezow-

ników, zasowników, przymiotników (z uwzgl�dnieniem imiesªowów przymiot-

nikowyh) lub przysªówków. Mo»na uwzgl�dni¢ wyª¡znie kolokaty lewo- albo

prawostronne, mo»na te» domy±lny kontekst, równy 1, zwi�kszy¢ do 2, aby

uwzgl�dni¢ kolokaty nie le»¡e w bezpo±rednim s¡siedztwie o±rodka kolokaji.

Ze wzgl�du na znazn¡ zªo»ono±¢ oblizeniow¡, kolokaje s¡ generowane na

podstawie niepeªnej lizby wyst¡pie« o±rodka kolokaji: domy±lnie wynosi ona

10 000, u»ytkownik mo»e j¡ podnie±¢ j¡ do 50 000, ale w praktye nie przyno-

si to widoznego efektu. Mo»na te» zmieni¢ minimaln¡ lizb� wspóªwyst¡pie«

o±rodka kolokaji i kolokatu, przy której kolokaje s¡ uwzgl�dniane w wynikah.

Domy±lna warto±¢ to 5 (przy mniejszej wyniki byªyby maªo wiarygodne), wy»-

sze warto±i (7, 11 lub 13) warto wybra¢, je±li lista wyników jest bardzo dªuga

i badaz he si� ogranizy¢ do analizy kolokaji najz�stszyh. Podobnie jak

konkordaner kolokator udost�pnia skompresowane odsyªaze do wyników (po

wyklikaniu przyisku URL).
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Jeszze jednym narz�dziem PELCR-y, dost�pnym z gªównego menu, jest

wyszukiwarka tekstów mówionyh. W pewnym stopniu dubluje ona konkor-

daner, który te» pozwala ogranizy¢ obszar przeszukiwania do tekstów mówio-

nyh, ale oferuje nieo wi�ej mo»liwo±i, np. pozwala sortowa¢ wyniki wedªug

wieku, wyksztaªenia i pªi rozmówów.

Swego rodzaju iekawostk¡ � lu¹no zwi¡zan¡ z projektem NKJP � jest

odzienne automatyzne porównywanie wzgl�dnej frekwenji sªów w ztereh

tytuªah prasowyh z ih frekwenj¡ tam»e w okresie porównawzym, obejmu-

j¡ym miniony rok. Serwis ten, dost�pny w gªównym menu przegl¡darki PEL-

CRA, nazywa si� Sªowa dnia i mo»e sªu»y¢ obserwaji wydarze« zahodz¡yh

w ±wieie i relajonowanyh przez media, odzwieriedlaj¡yh si� w okreso-

wyh wzrostah i spadkah popularno±i poszzególnyh sªów. O zaªo»eniah

tego projektu i jego potenjalnyh zastosowaniah informuje szzegóªowo jeden

z rozdziaªów w ksi¡»e Przepiórkowskiego i in. (2012).

Wyszukiwarka Poliqarp

Równie» wyszukiwarka Poliqarp pozwala zapisa¢ wyszukane konkordanje

w formaie � do wyboru � .HTML lub .xls (format arkuszy kalkulayjnyh pro-

gramu Exel). Konkordanja ma dªugo±¢ maksymalnie 1000 wierszy, je±li wi�

szukamy z�styh sªów, to wynik b�dzie bardzo niereprezentatywny: znalezio-

ne wyst¡pienia mog¡ pohodzi¢ z zaledwie kilku ¹ródeª. Aby otrzyma¢ próbk�

reprezentatywn¡, nale»y wyklika¢ Ustawienia i na ekranie, który si� otworzy,

zaznazy¢ Losowa próbka rozmiaru, nast�pnie za±, po zapisaniu ustawie«, wy-

kona¢ kwerend�. To samo nale»y zrobi¢, je±li hemy zna¢ dokªadn¡ lizb�

szukanego sªowa lub wyra»enia. Okre±laj¡ bowiem rozmiar losowej próbki,

sprawiamy, »e Poliqarp opróz konkordanji wy±wietli informaj� o aªkowitej

lizbie wyst¡pie« szukanego i¡gu w korpusie. Nawiasem mówi¡, je±li intere-

suje nas jedynie lizba wyst¡pie«, warto wpisa¢ mo»liwie maª¡ wielko±¢ próbki,

aby szybiej uzyska¢ odpowied¹

10

.

Ekran Ustawienia pozwala ponadto okre±li¢ sposób sortowania i wy±wietla-

nia wyników. Domy±lnie wy±wietlane w kontek±ie s¡ tylko szukane segmenty,

ale te» ih formy podstawowe i znazniki, o sprawia, »e wyniki s¡ maªo zy-

telne. Mo»na to zmieni¢, »¡daj¡, by konkordaner wy±wietlaª np. tylko seg-

menty. Niestety nie ma mo»liwo±i wy±wietlania tylko znazników, b¡d¹ tylko

lematów, o bywa przydatne, je±li konkordanja ma by¢ dalej opraowywana.

Ponadto mo»na zaznazy¢ w ustawieniah, by konkordanje zawieraªy znaz-

niki i lematy w prawym i lewym kontek±ie. Niestety ustawie« tyh nie da si�

zapisa¢, trzeba je wprowadza¢ na nowo podzas ka»dej sesji.

10

W tym miejsu warto zasygnalizowa¢, »e je±li nie wª¡zymy opji �losowej próby�, rze-

zywista lizba wyst¡pie« pojawi si� dopiero na jednym z kolejnyh ekranów.
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Niezwykle przydatn¡, a rzadko spotykan¡ funkj¡ jest podziaª wzora wy-

szukiwania na dwie z�±i, z któryh ka»da mo»e by¢ sortowana. Wyobra¹my

sobie, »e interesuj¡ nas struktury typu naiwny jak dzieko, gªupi jak but. Wy-

szukujemy je zapytaniem:

[pos = adj℄ [base = jak℄ [pos = subst℄

Dopóki interesuj¡ nas przymiotniki w ogóle, niezale»nie od obenego w po-

równaniu rzezownika, wystarzy posortowa¢ wyniki wedªug poz¡tku wzora

wyszukiwania. Je±li b�dziemy hieli jednak wiedzie¢, jakie mo»e by¢ dzieko

zy but, to takie sortowanie ni nie da. Do tego elu sªu»y znak �, zapytanie:

[pos = adj℄ [base = jak℄ � [pos = subst℄

podzieli konkordanj� na ztery kolumny (lewy kontekst, prawa z�±¢ dopa-

sowania, lewa z�±¢ dopasowania, prawy kontekst) i pozwoli sortowa¢ wedªug

prawego dopasowania. Szzególne znazenie ma ta opja, je±li w zapytaniu

okre±lamy negatywne ogranizenie wyszukiwania. Przypu±¢my, »e interesuj¡

nas wyst¡pienia rzezownika w mianowniku w pozyji innej ni» na poz¡tku

zdania. Zapytanie takie ma form�

11

:

[!base = "[.℄"℄ [pos = subst & as = nom℄

Tyle tylko, »e nie interesuje nas pierwszy segment, bo znazy on: wszystko,

byle nie kropka. Dodanie znaku � pozwoli posortowa¢ konkordanj� wedªug

tego, o nas rzezywi±ie interesuje, zyli rzezownika:

[!base = "."℄ � [pos = subst & as = nom℄

Podobnie jak PELCRA, Poliqarp pozwala ogranizy¢ wyszukiwanie za pomo¡

metadanyh, np.:

[base = pies℄ meta author = Libera

Na konie nale»y podkre±li¢, »e jakkolwiek NKJP nie jest udost�pniany ina-

zej ni» przez Internet, to istnieje wersja stajonarna konkordanera Poliqarp,

o identyznej skªadni zapyta«, któr¡ mo»na zainstalowa¢ komputerze i u»ywa¢

do przegl¡dania korpusu IPI PAN o obj�to±i 250 milionów segmentów, dost�p-

nego do pobrania pod adresem http://korpus.pl. Zalet¡ takiego rozwi¡zania,

poza uniezale»nieniem si� od kaprysów siei, jest to, »e przegl¡darka pozwala

11

Przypomnijmy, »e kropka oznaza dowolny znak, je±li wi� hemy szuka¢ kropki, mu-

simy uj¡¢ j¡ w udzysªów.
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wyszuka¢ do 500 tysi�y wyst¡pie« i dysponuje moduªem pozwalaj¡ym gru-

powa¢ kolokaje.

Zastosowania

Mimo »e NKJP jest korpusem stosunkowo nowym, lizba pra naukowyh,

które ze« zerpi¡ dane j�zykowe, jest znazna. Prae te nale»¡ do ró»nyh ob-

szarów bada« nad j�zykiem, np. sªowotwórstwa (Burkaka 2010), frazeologii

(Przybylska 2009), dyskursu polityznego (Koªodziej 2012). Sposób wykorzy-

stania korpusu jest w nih ozywi±ie ró»ny: w niektóryh przytazane s¡ jedy-

nie przykªady u»yia dla zilustrowania powzi�tyh sk¡din¡d hipotez, w innyh

tezy badawze formuªowane s¡ w wyniku analizy danyh korpusowyh.

Z autorów tego artykuªu R. Górski (2008) u»ywaª wyszukiwarki Poliqarp do

kwerend w korpusie IPI PAN (dost�pnym w witrynie NKJP) w badaniah nad

diatez¡. Poniewa» system znazników korpusu IPI PAN (podobnie jak NKJP)

nie odró»nia sªów pomonizyh od sªów autosemantyznyh, koniezne byªo

formuªowanie kwerend, które by mo»liwie skuteznie wyszukiwaªy wszystkie

wyst¡pienia strony biernej oraz zda« typu: Je±li uwa»nie kroi si� ogórek, spod

palów rozhodzi si� miªa wo« (J. Sosnowski, Linia nona). Przegl¡darka Po-

liqarp daje jednak ogromne mo»liwo±i budowania zapyta« ª¡z¡yh warunki

gramatyzne (odnosz¡e si� do anotaji morfosyntaktyznej) z warunkami zy-

sto formalnymi (odnosz¡ymi si� do budowy literowej sªów).

Drugi autor u»ywaª Poliqarpa do automatyznej selekji dwuznaznyh

zda« typu Tramwaj wyprzedziª samohód, o posªu»yªo nie tylko do wery�kaji

wze±niejszyh bada« nad stopniem rozpowszehnienia tego typu struktur, ale

te» do ukazania szerokih mo»liwo±i wyszukiwarki (Ba«ko 2013). Do±wiadze-

nie wynikaj¡e z tego rodzaju pra pokazuje, »e ho¢ z�sto nie da si� sformuªo-

wa¢ kwerendy idealnej � obejmuj¡ej wszystko, zego badaz potrzebuje, i ni

ponadto � to jednak mo»na osi¡gn¡¢ zadowalaj¡e wyniki za pomo¡ kolejnyh

przybli»e«, osi¡ganyh metod¡ prób i bª�dów.

W±ród projektów naukowyh opartyh na NKJP przedsi�wzi�iem najwa»-

niejszym, bo zakrojonym na najszersz¡ skal�, jest obenieWielki sªownik j�zyka

polskiego IJP PAN, zob. http://wsjp.pl/. W praah nad nim NKJP sªu»y nie

tylko jako ¹ródªo ytatów, ale te» jako podstawa analizy znaze«, haraktery-

styki stylistyznej sªów, ih obrazów kolokayjnyh, shematów skªadniowyh

itp. Jako jedyny sªownik wspóªzesnej polszzyzny o tym stopniu szzegóªowo-

±i opisu, w dodatku dost�pny bezpªatnie w interneie, WSJP adresowany jest

nie tylko do j�zykoznawów, lez do ogóªu zainteresowanyh u»ytkowników.

W bardziej akademikim, a zarazem podstawowym (nie u»ytkowym) pro-

jekie badawzym NKJP sªu»y jako ¹ródªo danyh do analizy adaptaji wy-

razów obyh w j�zyku polskim, zob. http://www.approval.uw.edu.pl. Jedno
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z zada« przewidzianyh do wykonania w tym projekie polega na porównaw-

zej analizie 100 par wyrazowyh typu helikopter � ±migªowie oraz typu jazz �

d»ez, przy zym ró»ni mi�dzy zªonami ka»dej pary szuka si� m.in. w ih obra-

zah kolokayjnyh, korzystaj¡ z wyszukiwarki PELCRA, obsªuguj¡ej NKJP.

Z zastosowa« najbardziej popularnyh mo»na wymieni¢ na konie bardzo

z�ste powoªywanie si� na dane z NKJP w Poradni J�zykowej Wydawnitwa

Naukowego PWN (Przepiórkowski i in. 2012b), zob. http://poradnia.pwn.pl.

W poªowie kwietnia 2013 r. w publiznie dost�pnym arhiwum poradni NKJP

byª przywoªywany ponad 200 razy, o jest lizb¡ znazn¡, zwa»ywszy na fakt,

»e wze±niej w odpowiedziah poradni przytazane byªy dane z Korpusu J�zyka

Polskiego PWN i dopiero od 2010 r. podstawowym korpusem referenyjnym

poradni PWN staª si� NKJP � znaznie wi�kszy i przede wszystkim lepiej

oprogramowany od korpusu PWN. W tym miejsu warto te» podkre±li¢ sam

fakt korzystania z danyh korpusowyh w poradnitwie j�zykowym, w któ-

rym nieraz za podstaw� rozstrzygni�¢ sªu»yªy jedynie sªowniki i wydawnitwa

normatywne, a uzus, zyli zwyzaj j�zykowy za±wiadzony w korpusie, bywaª

traktowany nieufnie.
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3. Praktyzny przewodnik

po korpusie j�zyka zeskiego

Milena Hebal-Jezierska

Uniwersytet Warszawski

Instytut Slawistyki Zahodniej i Poªudniowej

Informaje ogólne

Projekt Czeskiego Korpusu Narodowego (dalej CzKN) jest realizowany w In-

stytuie Czeskiego Korpusu Narodowego na Uniwersyteie Karola w Pradze.

Pierwotnie miaª powstawa¢ w Instytuie J�zyka Czeskiego Czeskiej Akade-

mii Nauk, ale ze wzgl�du na niezrozumienie idei przez ówzesn¡ dyrekj� a-

ªe przedsi�wzi�ie zostaªo przeniesione na Wydziaª Filozo�zny Uniwersytetu.

W 1994 r. zostaª tam zaªo»ony Instytut Czeskiego Korpusu Narodowego, nato-

miast w 2000 r. udost�pniono pierwszy korpus referenyjny. Inijatorem tego

przedsi�wzi�ia, a tak»e wieloletnim dyrektorem Instytutu byª prof. Franti²ek

�ermák. Nowym dyrektorem, wybranym pod konie 2012 r., zostaª przedstawi-

iel mªodego pokolenia lingwistów, dr Válav Cvr£ek. Szzegóªowe informaje

na temat CzKN mo»na znale¹¢ na stronie www.korpus.z

Dost�p do korpusu jest dwojaki. Z niepeªnej wersji (bez dost�pu do wi�kszo-

±i funkji) mog¡ korzysta¢ wszysy h�tni bez koniezno±i rejestrowania si�.

Wystarzy wej±¢ na stron� internetow¡ http://unk.�.uni.z/verejny.php. Peª-

nej wersji korpusu mo»na u»ywa¢ po speªnieniu okre±lonyh warunków, m.in.

zobowi¡zania si� do niewykorzystywania danyh korpusowyh do elów ko-

meryjnyh. Dost�p do niego jest tak»e bezpªatny; nale»y wysªa¢ odpowied-

ni formularz pozt¡ lub elektroniznie (https://www.korpus.z/toolbar/sign-

up.php). Po otrzymaniu loginu i hasªa trzeba program obsªuguj¡y korpus

(Bonito 1) przegra¢ na dysk lub zalogowa¢ si� na stronie internetowej i korzy-

sta¢ online z korpusu obsªugiwanego przez ±rodowisko NoSketh Engine. Tu»

przed oddaniem ksi¡»ki do druku do dyspozyji u»ytkowników CzKN zostaª

oddany, tymzasowo w wersji testowej, kolejny program obsªuguj¡y korpus.

Aby skorzysta¢ z KonText-u, nale»y zalogowa¢ si� na stronie internetowej. Nie

ma mo»liwo±i korzystania z korpusu za pomo¡ innego oprogramowania, np.

Poliqarpa.
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Charakterystyka korpusu

Czeski Korpus Narodowy jest jednym z najwi�kszyh zintegrowanyh korpusów

j�zyków sªowia«skih. Prezentuje ±wiatowy poziom pod wzgl�dem przygotowa-

nia zarówno korpusów, jak i narz�dzi potrzebnyh do ih obsªugi. Tworzy go

w tym momenie 14 korpusów j�zyka pisanego (synhroniznyh), 6 korpusów

j�zyka mówionego, 2 korpusy diahronizne oraz kilkana±ie korpusów rów-

nolegªyh zintegrowanyh w projekie InterCorp. Tu» przed oddaniem tekstu

do druku zostaªy udost�pnione nast�puj¡e korpusy: SYN2013PUB (korpus

tekstów publiystyznyh z lat 2005-2009), JEROME (korpus przekªadów),

SKRIPT2012 (korpus szkolnyh pra pisemnyh), ORAL2013 (reprezentatyw-

ny korpus zeszzyzny mówionej).

Na zterna±ie korpusów zawieraj¡yh teksty wspóªzesnego pisanego j�-

zyka zeskiego jedena±ie stanowi¡ korpusy referenyjne, a zaledwie trzy z nih

nale»y zaklasy�kowa¢ jako niereferenyjne. Do korpusów niereferenyjnyh na-

le»y korpus SYN, który jest poª¡zeniem wszystkih korpusów wspóªzesnyh

tekstów pisanyh maj¡yh w nazwie skrót SYN. Do omawianyh tu zasobów

nale»y tak»e korpus uzniowski nierodzimyh u»ytkowników j�zyka (CZESL-

-PLAIN) oraz korpus spejalistyznyh tekstów lingwistyznyh (LINK).

Opróz wy»ej wymienionyh do baz niereferenyjnyh nale»¡ wszystkie do-

st�pne korpusy diahronizne oraz korpusy równolegªe.

Tab. 3.1. Struktura Czeskiego Korpusu Narodowego

1

http://www.korpus.z/struktura.php

Lizba Lema- Anotaja Rok Charakterystyka

sªów tyza- morfolo- wyda-

ja gizna nia

SYN 1300 mln Tak Tak 2010

Niereferenyjny, po-

ª¡zenie wszystkih

synhroniznie pisa-

nyh korpusów typu

SYN

SYN2010 100 mln Tak Tak 2010

Korpus gatunkowo

zrównowa»ony, prze-

wa»aj¡ teksty z lat

2005-2009

SYN2009PUB 700 mln Tak Tak 2010

Korpus tekstów pu-

bliystyznyh lat

1995-2007

1

Tabela nie zawiera korpusów udost�pnionyh tu» przed oddaniem tekstu do druku:

SYN2013PUB (korpus tekstów publiystyznyh z lat 2005-2009), JEROME (korpus prze-

kªadów), SKRIPT2012 (korpus szkolnyh pra pisemnyh), ORAL2013 (reprezentatywny

korpus zeszzyzny mówionej).
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Lizba Lema- Anotaja Rok Charakterystyka

sªów tyza- morfolo- wyda-

ja gizna nia

SYN 1300 mln Tak Tak 2010

Niereferenyjny, po-

ª¡zenie wszystkih

synhroniznie pisa-

nyh korpusów typu

SYN

SYN2010 100 mln Tak Tak 2010

Korpus gatunkowo

zrównowa»ony, prze-

wa»aj¡ teksty z lat

2005-2009

SYN2009PUB 700 mln Tak Tak 2010

Korpus tekstów pu-

bliystyznyh lat

1995-2007

SYN2006PUB 300 mln Tak Tak 2006

Korpus tekstów pu-

bliystyznyh lat

1989-2004

Tab. 3.1A. Korpusy j�zyka mówionego w Czeskim Korpusie Narodowym.

Nazwa Lizba Lematy- Tago- Rok pub- Charakterystyka

korpusu sªów zaja wanie likaji

ORAL2008 1 mln Nie Nie 2008

Korpus zeszzyzny

mówionej, so-

jolingwistyznie

zrównowa»ony

ORAL2006 1 mln Nie Nie 2006

Korpus zeszzyzny

mówionej

SCHOLA2010 790 000 Nie Nie 2010

Korpus j�zyka mó-

wionego u»ywanego

w zasie lekji zarów-

no przez nauzyieli,

jak i uzniów

PMK 675 000 Nie Nie 2001

Praski korpus mó-

wiony

BMK 490 000 Nie Nie 2002

Brne«ski korpus mó-

wiony

Tab. 3.1B. Korpus diahronizny w Czeskim Korpusie Narodowym.

Nazwa Lizba Lematy- Tago- Rok pub- Charakterystyka

korpusu sªów zaja wanie likaji

DIAKORP 1,95 mln Nie Nie 2005

Cz�±¢ diahronizna

CzKN
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Tab. 3.1C. Korpus równolegªy w Czeskim Korpusie Narodowym.

Nazwa Lizba Lematy- Tago- Rok pub- Charakterystyka

korpusu sªów zaja wanie likaji

InterCorp 92 mln Cz�±iowo Cz�±iowo 2008

Korpus równolegªy

(niereferenyjny)

Z korpusów zró»niowanyh gatunkowo mo»na utworzy¢ podkorpusy zawie-

raj¡e np. jeden gatunek tekstu. �eby to zrobi¢, nale»y wej±¢ w menu Bo-

nito 1 w zakªadk� Dotaz `Pytanie', a nast�pnie Vytvo°ení subkorpusu `Utwo-

rzy¢ subkorpus'. W NoSketh Engine natomiast budujemy podkorpus, klika-

j¡ link Suborpus/Subkorpus, znajduj¡y si� po prawej stronie w z�±i Expert

options/Pokro£ilá nastavení `Ustawienia zaawansowane'. Mo»na tak»e zbudo-

wa¢ podkorpus, wybieraj¡ opj� CQL oraz vloºit �within� (wi�ej zob. rozdziaª

Praktyzny przewodnik po korpusie równolegªym InterCorp El»biety Kazmar-

skiej i Alexandra Rosena). W programie KonText sporz¡dzenie podkorpusu

jest mo»liwe po wyborze zakªadki Suborpora/Subkorpusy, a nast�pnie opji

Create new suborpus/Vytvo°it nový subkorpus.

Uwagi do pray z poszzególnymi korpusami

Struktura wybranyh korpusów

Na wzmiank� zasªuguje przede wszystkim struktura korpusów gatunkowo zrów-

nowa»onyh. Sposób doboru tekstów w zasobie SYN2000, na który zªo»yªy si�

teksty w nast�puj¡yh proporjah: beletrystyka � 15%, literatura spejali-

styzna � 25%, publiystyka � 60%, byª w ±rodowisku zeskim gªo±no kryty-

kowany. Negatywnie oeniono zwªaszza zbyt du»¡ przewag� publiystyki nad

maª¡ lizb¡ tekstów spejalistyznyh oraz beletrystyznyh. W zwi¡zku z tym

w nast�pnyh korpusah zrównowa»onyh (SYN2005 oraz SYN 2010) struktura

przybraªa ksztaªt o wiele bardziej proporjonalny. 40% zajmuj¡ w nih teksty

literakie, 27% � literatura spejalistyzna, 33% � publiystyka.

Moja oena tyh struktur nie jest jednoznazna. W badaniah morfolo-

giznyh j�zyka literakiego wyniki uzyskane na korpusie SYN2000, zyli bazie

danyh o skªadzie nieproporjonalnym, s¡ bardziej reprezentatywne. Jest to

spowodowane tym, »e j�zyk w tekstah beletrystyznyh do±¢ z�sto odbiega

od normy j�zyka literakiego. Jednak»e przy badaniah semantyznyh (ste-

reotypów narodowo±iowyh) lepiej praowaªo si� na korpusah o strukturze

bardziej zbilansowanej. W tekstah literakih bowiem znajduje si� wi�ej po-

ª¡ze« utrwalonyh, pozwalaj¡yh na rekonstrukj� stereotypu.
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Wielko±¢ korpusów

Najtrudniej prauje si� z zasobami maªymi, nieanotowanymi, z�sto tak»e nie-

referenyjnymi. Takim przykªadem mo»e by¢ korpus równolegªy InterCorp,

u»ywany do bada« translatologiznyh. Badaz i¡gle zmaga si� z maª¡ ilo±i¡

materiaªu, nierzadko tak»e z brakiem anotaji niezeskiego tekstu.

Ogromnego nakªadu pray wymaga tak»e analiza j�zykowa wykonywana

przy wykorzystaniu korpusów tekstów mówionyh. Opróz maªego rozmiaru

tyh zasobów zynnikiem znaznie utrudniaj¡ym przeprowadzenie badania

jest brak anotaji. Wyszukanie materiaªu jest bardzo zasohªonne, a rezul-

taty ekserpji bardzo z�sto nie speªniaj¡ ozekiwa« u»ytkownika. Nierzadko

niemo»liwe jest porównanie j�zyka pisanego z mówionym.

Niereferenyjno±¢ i referenyjno±¢ korpusu

Przy korzystaniu z zasobów niereferenyjnyh nale»y pami�ta¢, »e sªu»¡ one

przede wszystkim do monitorowania konkretnyh zjawisk j�zykowyh. Struktu-

ra tyh korpusów ulega z�stym zmianom, dodawane skªadowe nie s¡ wzgl�dem

siebie ilo±iowo równowa»one. Wykonywanie zatem przy ih pomoy bada« ilo-

±iowyh mo»e prowadzi¢ do bª�dnyh wniosków, a uzyskane wyniki mog¡ by¢

niereprezentatywne (szerzej na ten temat Hebal-Jezierska 2013). Szzególnie

niebezpiezna jest w tym wypadku praa z oprogramowaniem Bonito, w któ-

rym nie ma mo»liwo±i sprawdzenia z�sto±i formy pod wzgl�dem jej wyst�-

powania na 1 milion sªów. W zwi¡zku z tym, »e ulegaj¡a zmianom struktura

tego korpusu nie jest udost�pniana publizno±i, nie ma te» mo»liwo±i dokona-

nia samodzielnyh wylize«. Dla przykªadu, ±ledz¡ wyst�powanie formy vúdú

w tekstah (nie znaj¡ przy tym struktury niereferenyjnego zasobu SYN),

otrzymujemy informaj�, »e rzezona posta¢ ortogra�zna jest do±¢ typowa

dla zeskiej publiystyki (stanowi a» 60% wszystkih po±wiadze«), rzadsza

dla beletrystyki (w tym wypadku jej z�sto±¢ wynosi ok. 37%). Tymzasem

wynik ten jest konsekwenj¡ du»ej lizby tekstów prasowyh. Kwestia ta jest

z�±iowo rozwi¡zana w NoSketh Engine. Pomimo tego, »e aktualna struktura

niereferenyjnego korpusu SYN nie jest podawana, mamy do dyspozyji opj�

Text Types, która wyliza z�sto±¢ danej formy w 1 milionie pozyji/tokenów.

Z tego wynika, »e analizowana tu forma vúdú jest typowa dla beletrystyki

(wynosi 0,9 na 1 milion pozyji/tokenów), a nie jak mogªo si� wydawa¢ � dla

publiystyki (wynosi 0,1 na 1 milion pozyji/tokenów). Ze wzgl�du jednak na

swoisto±¢ korpusów niereferenyjnyh, przede wszystkim dobór tekstów bez

speªnienia kryteriów reprezentatywno±i (dokªadane s¡ teksty z kolejnyh kor-

pusów), nie nale»y na nih przeprowadza¢ bada« ilo±iowyh, nawet maj¡ do

dyspozyji narz�dzia typu Text Types.
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Przy formuªowaniu wniosków bazuj¡yh na pray z referenyjnymi kor-

pusami wielogatunkowymi trzeba pami�ta¢, »e teksty s¡ do nih dodawane

w ró»nyh proporjah. Nale»y zatem bra¢ pod uwag� z�sto±¢ wyst�powania

badanej formy wzgl�dem lizebnej reprezentaji danego typu tekstu. W tym

wypadku jednak rzez jest o wiele ªatwiejsza, poniewa» struktura jest podana

u»ytkownikowi do wiadomo±i, a teksty s¡ dobierane wedªug odpowiednih

kryteriów. Korzystaj¡ z programu Bonito, wylize« trzeba dokona¢ same-

mu, natomiast, u»ywaj¡ oprogramowa« NoSketh Engine i KonText, mo»na

skorzysta¢ z opisywanej ju» funkji Text Types. Poni»ej prezentujemy sposób

oblize«. Posta¢ vúdú w referenyjnym zrównowa»onym gatunkowo korpusie

SYN2010 wyst�puje 61 razy, z tego w tekstah beletrystyznyh � 43 razy.

SYN2010 lizy ok. 100 mln sªów, natomiast beletrystyka zajmuje w nim 40%

aªej struktury (zyli ok. 40 mln), zatem rzezona posta¢ wyst�puje w jednym

milionie sªów 1,075 raza (jest to rezultat podzielenia lizby 43 mln przez 40 mln

(lizba sªów wyst�puj¡a w tekstah beletrystyznyh). Lizba 43 000 000 jest

natomiast ilozynem lizby wyst¡pie« badanej formy (43) i jednego miliona

(lizymy wyst¡pienia formy na 1 mln sªów). Warto zwrói¢ uwag�, »e program

NoSketh Engine tyh samyh oblize« dokonuje, korzystaj¡ z lizby pozyji,

a nie sªów. Pozyj¡ jest ka»de wyst¡pienie, zyli wyraz, znak interpunkyjny,

lizba. Jest ih zatem w korpusie wi�ej ni» sªów. Dlatego wynik b�dzie si� nie-

znaznie ró»ni¢ od rezultatu lizonego przy u»yiu wyrazów. Niemniej jednak

ró»nia ta nie wpªywa na wynik badania.

Anotaja zewn�trzna

Dane zawarte w tzw. anotaji zewn�trznej s¡ w Czeskim Korpusie Narodowym

dosy¢ szzegóªowe, ho¢ ih zakres nie jest jednakowy we wszystkih korpusah

nawet tego samego typu.

W korpusah zrównowa»onyh, synhroniznyh, wielogatunkowyh jest to

kwestia dosy¢ zró»niowana. W SYN2000 oraz w FSC2000 wy±wietlaj¡ si�

informaje o autorze, tytule w postai nazwy skróonej, typie tekstu, tak»e

oznazonym kodem (ih wyja±nienia dost�pne s¡ na stronie http://wiki.kor-

pus.z/doku.php/nk:syn2000) i roku wydania. W SYN2005 oraz w SYN2010

metadane s¡ znaznie bardziej szzegóªowe. Mo»emy zatem uzyska¢ informa-

je o autorze, tytule, wydawnitwie, miejsu i roku wydania, typie tekstu wraz

z jego podtypem, j�zyku ¹ródªowym, autorze przekªadu, numerze ISBN/ISSN

(najz�±iej jednak to pole pozostaje puste). W korpusie niereferenyjnym SYN

elementy skªadowe anotaji zewn�trznej s¡ prezentowane w ten sam sposób,

o w korpusah SYN2005 oraz SYN2010. Dotyzy to tak»e zasobu SYN2000,

w którym w korpusie pojedynzym, jak zostaªo wy»ej wspomniane, s¡ wy±wie-

tlane mniej szzegóªowe dane. Dodatkowym elementem umieszzonym w bazie
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SYN jest informaja wskazuj¡a korpus, z którego pohodzi konkretne po±wiad-

zenie. W zasobie LINK anotaja zewn�trzna jest oparta na podobnej zasa-

dzie jak w korpusah SYN2005 oraz SYN2010. Dodatkowym parametrem jest

dysyplina j�zykoznawstwa, np. lingwistyka ogólna. W korpusah ORWELL

i ORW-mte

2

metadane s¡ ogranizone do numerów, jakie zajmuje w kolejno±i

dane sªowo oraz zdanie.

Bardzo szzegóªow¡ anotaj� zewn�trzn¡ posiada korpus korespondenji

KSK-DOPISY. Znajdziemy tu numery identy�kayjne (sygnatury, numer z ar-

hiwum, numer identy�kayjny), dane o nadawy (pªe¢, wiek, wyksztaªenie,

miejsa i zas dªugotrwaªego pobytu osoby pisz¡ej list), stosunek adresata do

nadawy, informaje o adresaie (pªe¢, wiek, wyksztaªenie), dane o li±ie (rok

i forma napisania listu - r�znie, pisany na maszynie, wydrukowany z kompu-

tera).

W korpusah mówionyh BMK oraz PMK s¡ wy±wietlane informaje na

temat osoby wypowiadaj¡ej tekst: pªe¢ (Z oznaza kobiet�, M � m�»zyzn�),

wiek (I 20-35, V powy»ej 35), wyksztaªenie (B � wyksztaªenie podstawowe

najwy»ej maturalne, A � wy»sze wª¡znie ze studentami) oraz okre±lany jest

stopie« o�jalno±i rozmowy (F � o�jalna, N � nieo�jalna). Wad¡ tej anotaji

jest zbyt maªe zró»niowanie wieku oraz wyksztaªenia. Szzególnie podziaª od

35 lat wzwy» wydaje si� zbyt ogólny. Podobnie wyksztaªenie podstawowe

powinno by¢ oddzielone od ±redniego.

Oznazenia stosowane w omawianyh tu korpusah j�zyka mówionego s¡

wykorzystane w zasobah ORAL2006 oraz ORAL2008. Dodatkowo znajduj¡

si� tam tak»e dane na temat zaszeregowania dialektalnego oraz lizby respon-

dentów, ih wieku podanego w latah oraz skrót uko«zonej przez nih szkoªy.

Bardzo szzegóªowe metadane s¡ dost�pne w korpusie SCHOLA2010. Doty-

z¡ one zarówno przeprowadzonej sondy, jak i szkoªy, klasy oraz lekji, w której

zostaªa nagrana, a tak»e osoby uzestniz¡ej w badaniu (razem 46 parame-

trów). Co wa»ne, mo»na tworzy¢ subkorpusy pozwalaj¡e na �ltrowanie infor-

maji wedªug poszzególnyh kryteriów, np. wybra¢ teksty mówione tylko przez

kobiety lub nagrywane wyª¡znie w Pradze. �eby otrzyma¢ wypowiedzi speª-

niaj¡e okre±lone warunki, nale»y w menu Bonito 1 rozwin¡¢ zakªadk� Korpus,

nast�pnie Vytvo°ení subkorpusu `Sporz¡dzenie korpusu', dalej w okienku z na-

pisem Jméno subkorpusu `Nazwa subkorpusu' wpisujemy konkretny parametr,

np. zeny, w polu oznazonym Zna£ka odpowiedni skrót, w tym wypadku sp,

a w miejsu okre±lonym jako Podmínka `Warunek', np. pohlavi="Z". Do �l-

trowania danyh mo»na tak»e u»y¢ opji �ltru pozytywnego lub negatywnego

lub odpowiedniej sekwenji wyrazów regularnyh. Dokªadniejsze informaje na

temat selekji materiaªu s¡ dost�pne pod adresem: https://unk.�.uni.z/sho-

la_vyhled.php. W programie NoSketh Engine budowa subkorpusu jest o wiele

2

Korpus znakowany tagami wypraowanymi w projekie EU Multext-East.
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prostsza. Po klikni�iu zakªadki Suborpus/Subkorpus mo»na wybra¢ kolumn�

z danymi, któryh potrzebujemy do przeprowadzenia analizy, lub wykorzysta¢

funkj� CQL- vloºit �within�.

W niereferenyjnym korpusie uzniowskim (CzESL-PLAIN) anotaja ze-

wn�trzna jest bardzo sk¡pa; wªa±iwie otrzymujemy tylko nazw� dokumentu,

typ tekstu (podziaª obejmuje eseje, teksty spejalistyzne oraz prae Romów

zamieszkuj¡yh tereny zagro»one wyª¡zeniem spoªeznym).

Metadane korpusów diahroniznyh zawieraj¡ nast�puj¡e elementy: au-

tor, tytuª, rok tekstu, strona oraz data wªo»enia ¹ródªa do DIACORP-u. W przy-

padku, gdy nie mo»na okre±li¢ dokªadnego roku, wpisywany jest wiek.

Elementy skªadowe anotaji wewn�trznej nie pojawiaj¡ si� w programie Bo-

nito 1 bez wª¡zenia odpowiedniej funkji. Aby uzyska¢ dost�p do tyh danyh,

nale»y wybra¢ w menu Bonito 1 zakªadk� `Zobrazení', a nast�pnie klikn¡¢ na-

pis Zdroje `�ródªa'. Po zastosowaniu tej proedury poka»¡ nam si� po lewej

stronie ka»dego po±wiadzenia zaznazone przez nas dane. Mo»emy u»y¢ inne-

go sposobu, zyli po prostu klikn¡¢ po±wiadzenie prawym przyiskiem myszy.

W dolnym okienku pojawi¡ si� wtedy dane ¹ródªa, z którego pohodzi frag-

ment tekstu. Zalet¡ opji wyboru z menu jest to, »e mo»na zaznazy¢, któryh

danyh potrzebujemy. Bardzo przydatna jest funkja tworzenia subkorpusów,

pozwalaj¡a na wyszukiwanie materiaªu speªniaj¡ego okre±lone przez badaza

warunki, np. wyszukiwania danego gatunku tekstu lub tekstów z okre±lonego

roku zy te» tekstów oryginalnyh

3

. Podzas wielu lat pray z tymi korpusami

nie zauwa»yªam ra»¡yh bª�dów w wy±wietlaniu i poprawno±i metadanyh.

W oprogramowaniah NoSketh Engine i KonText automatyznie wy±wie-

tla si� po lewej stronie ka»dego po±wiadzenia tytuª utworu. Je»eli klikniemy go

dwa razy lewym przyiskiem myszy, w rame pojawi¡ si� na dole strony wszyst-

kie dane bibliogra�zne. Je±li natomiast potrzebujemy tyh danyh dla wszyst-

kih po±wiadze« lub hemy wy±wietla¢ tylko z�±¢ z nih, to w NoSketh

Engine nale»y naisn¡¢ zakªadk� z nazw¡ View/Zobrazení (Custom/Vlastní,

natomiast w programie KonText trzeba wybra¢ opj� View options/Moºn. zob-

razení (Attributes, strutures and referenes/Atributy, struktury a metainfor-

mae).

Anotaja wewn�trzna

Anotaja wewn�trzna (lematyzaja oraz tagowanie morfologizne) jest obena

we wszystkih korpusah typu SYN. Tagset oparto na gramatye tradyyjnej,

o oznaza, »e grupa lizebników i zaimków jest tu podzielona wedªug shema-

tu tradyyjnego. Lizebniki porz¡dkowe b�d¡ zatem oznazane jako lizebniki,

3

Warto zwrói¢ uwag�, »e w Czeskim Korpusie Narodowym znajduj¡ si� te» teksty tªu-

mazone na j�zyk zeski z innyh j�zyków.
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a nie, jak w polskim korpusie, jako przymiotniki. Wyró»nia si� wi�: rzezow-

nik, zasownik, przymiotnik, przysªówek, lizebnik, zaimek, przyimek, spójnik,

wykrzyknik, partykuª�. Dodatkowo oznazone s¡ wyrazy nierozpoznane przez

tager oraz znaki interpunkyjne. Tagi wyst�puj¡ w nast�puj¡ej kolejno±i:

z�±¢ mowy, rodzaj, lizba, przypadek, osoba, stopie«, zas, negaja, strona,

naehowanie stylistyzne, aspekt (niedost�pny w SYN2000 oraz ORWELL-u).

Szzegóªy dost�pne s¡ na stronie http://wiki.korpus.z/doku.php/seznamy:ta-

gy. W »adnym z korpusów zintegrowanyh pod nazw¡ Czeski Korpus Narodowy

nie ma anotaji skªadniowej ani semantyznej. Poprawno±¢ zarówno lematyza-

ji, jak i tagowania morfologiznego jest najsªabsza w pierwszym z korpusów,

nale»¡yh do grupy SYN, zyli SYN2000. W pozostaªyh z�±¢ bª�dów zosta-

ªa poprawiona, ale trzeba uwa»a¢ zwªaszza na wyrazy homonimizne i formy

synkretyzne. Zaleam sprawdzanie manualne wyników otrzymanyh z auto-

matyznego wyszukiwania. Im wy»szy numer korpusu, tym lepsza anotaja

wewn�trzna. Porównajmy hasªowanie leksemu optimismus. W tabeli zostaªy

zestawione ze sob¡ wyniki z korpusów SYN2000, SYN2005, SYN2010. Jak wi-

da¢, w pierwszym z wymienionyh zasobów leksem optimismus, niezale»nie od

postai ortogra�znej (z -ismus- lub -izmus-), w jakiej wyst�puje w po±wiad-

zeniu, jest lematyzowany zawsze w formie optimizmus. Wprowadza to badaza

w bª¡d, dlatego, »e rzezywistyh wariantów z -z- jest o wiele mniej ni» z -s-.

W korpusah SYN2005 i 2010 ten bª¡d zostaª naprawiony. Lemat odpowiada

formom ortogra�znym wyrazów.

Tab. 3.2. Posta¢ lematu form ortogra�znyh leksemu optimismus/optimizmus

w poszzególnyh korpusah SYN.

SYN 2000 SYN 2005

Lemat Sªowo Frek- Lemat Sªowo Frek-

wenja wenja

optimizmus 2030 optimismus 1415

optimismus 890 optimismus 630

optimismu 592 optimismu 429

optimismem 370 optimismem 257

Optimismus 147 Optimismus 79

OPTIMISMUS 8 Optimismem 9

Optimismem 7 Optimismu 6

Optimismu 6 OPTIMISMUS 4

optymizmu 4 OPTIMISMU 1

optimizmus 3 optimizmus 12

OPTIMISMEM 1 optimizmus 7

OPTIMISMU 1 optymizmu 3

Optymizmem 1 Optimizmus 1

optymizmem 1
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

SYN2010

Lemat Sªowo Frekwenja

optimismus 1296

optimismus 569

optimismu 396

optimismem 251

Optimismus 60

Optimismu 5

Optimismem 4

OPTIMISMU 3

optimism 3

OPTIMISMEM 2

OPTIMISMUS 2

Optimisme 1

optimizmus 13

Optimizmus 6

Optymizmu 4

Optymizmem 2

Optimizmus 1

Nie oznaza to jednak, »e wszystkie niekonsekwenje w tym zakresie zo-

staªy wyeliminowane, np. forma ortogra�zna voodoo jest zlematyzowana we

wszystkih korpusah jako vúdú. �le oznazone tagi tak»e mog¡ wprowadzi¢

w bª¡d badaza, który nie sprawdzi wyników otrzymanyh automatyznie.

Poni»ej podaj� przykªad formy matky, która powinna by¢ oznazona ja-

ko rzezownik rodzaju »e«skiego w dopeªniazu lizby pojedynzej (NNFS2),

tymzasem tag wskazuje na biernik lizby mnogiej.

"�ekl jsi jméno své <matky/NNFP4-----A----->," vysv¥tlil Cadfael

[Petersová E., Pokání bratra Cadfaela, Praha 2004℄

`Wypowiedziaªe± imi� swojej matki, wyja±niª Cadfael'

Korpus FSC2000 nie jest wprawdzie tagowany morfologiznie, ale ma lematy-

zaj� pod wzgl�dem poprawno±i na wy»szym poziomie ni» SYN2000.

Zarówno lematyzaji, jak i tagowania brakuje we wszystkih korpusah

j�zyka mówionego, korpusah diahroniznyh, w korpusie uzniowskim oraz

w korpusie korespondenyjnym. W korpusie równolegªym informaje te s¡ do-

st�pne zawsze po stronie zeskiej, po stronie j�zyka obego za± nie zawsze i nie

w aªo±i. Nale»y pami�ta¢, »e brakuje ujednolionego dla wszystkih j�zyków

tagsetu. Przy wyszukiwaniu warto tak»e pami�ta¢, »e pozostaªe j�zyki mog¡

mie¢ system znazników oparty na odmiennej gramatye ni» j�zyk zeski.

Program rozró»nia maªe i du»e litery, wi� je±li hemy, »eby wyszukaª

wyrazy w obu wariantah ortogra�znyh, musimy to zaznazy¢ w zapytaniu
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(np. [Mm℄atky lub [l=�matky�℄). Je±li wyszukujemy wedªug komendy typu [lem-

ma=�matka�℄, program znajdzie wyrazy pisane zarówno od du»ej, jak i maªej

litery. Leksemy zªo»one zawieraj¡e w sobie dywiz lub apostrof s¡ lematyzowa-

ne w zale»no±i od tego, zy pomi�dzy wyrazem a danym znakiem wyst�puje

spaja zy nie. Leksemy bez spaji s¡ najz�±iej, ale nie zawsze, traktowane

jako aªo±¢ wraz ze znakiem, wyrazy ze spaj¡ � oddzielnie. Dlatego sªowa

z ª¡znikiem i dywizem s¡ nierzadko lematyzowane jako jedna jednostka.

Tab. 3.3. Posta¢ lematu leksemów zawieraj¡yh dywizy, apostrofy, uko±niki itp.

Wyraz/lizba Lemat(y)

1. Poª¡zenia bez spaji

Wyrazy pospolite z ª¡znikiem

oranºov¥-r·ºov¥-kv¥tiná£ov¥ oranºov¥-r·ºov¥-kv¥tiná£ov¥

Nazwiska podwójne

Müllerová-Blekotová Müllerová-Blekotová

Czasownik z partykuª¡ -li

Bude�li být � li (3 oddzielne lematy)

Poprzyimkowe formy nieakentowane

Do¬ Do¬

Formy z u»yiem apostrofu

Sister's Sister's

Skróty i skrótowe

�NK �NK

str str

Inne poª¡zenia bez spaji

8/5 8/5

2. Poª¡zenia ze spaj¡

50 � 51 50 - 51 (3 oddzielne lematy)

8/5 8 / 5 (jw.)

Warto wspomnie¢ o tokenizaji tekstów w korpusie. Token zwany tu jest

pozyj¡. Samodzielnym tokenem/pozyj¡ jest zatem nie tylko wyraz, ale tak»e

lizba oraz znak interpunkyjny. Z tego wzgl�du lizba sªów w korpusie ró»ni

si� od lizby tokenów.

Ani lematyzaja, ani tagowanie nie wy±wietla si� automatyznie. W Bonito

1 nale»y wej±¢ w Zobrazení � Atributy i tam zaznazy¢ interesuj¡e nas opje.

W NoSketh Engine te same funkje znajdziemy w opji View, w oprogramo-

waniu KonText � w zakªade View options.

Podstawowe zapytania

Zapytania tworzymy za pomo¡ wyra»e« regularnyh oraz wyrazów umow-

nyh wpisywanyh w okienko programu z napisem Nový dotaz `Nowe zapyta-

nie'. Dokªadny spis u»ywanyh symboli wraz z ih znazeniem dost�pny jest
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na stronah: http://wiki.korpus.z/doku.php/pojmy:regularni_vyrazy. W wy-

ra»eniah regularnyh u»ywa si� znaku kropki, gwiazdki, plusa, znaku zapyta-

nia, nawiasu kwadratowego, nawiasu okr¡gªego, pionowej kreski, odwrotnego

(lewego) uko±nika (bakslash).

Poni»ej przedstawiamy przykªadowe zapytania.

Tab. 3.4. Przykªadowe zapytania.

Typ

zapytania

Przykªady zapyta«

u»ywanyh w opro-

gramowaniu

Bonito 1

(Zapytania wpisuje-

my do okienka z napi-

sem Nový dotaz)

Przykªady zapyta«

u»ywanyh

w oprogramowaniah

NoSketh Engine

oraz KonText

Tªuma-

zenie

Zapytanie

o form� wyra-

zow¡ o okre-

±lonej postai

ortogra�znej,

np. pisane

wielk¡ liter¡

Kníºky

Otrzymamy po±wiad-

zenia pisane wielk¡

liter¡.

Kníºky

Aby otrzyma¢ po±wiadze-

nia o okre±lonej postai or-

togra�znej (w tym przypad-

ku pisane wielk¡ liter¡), na-

le»y wpisa¢ wyraz, zazna-

zaj¡ wze±niej opj� Phra-

se/Fráze.

Ksi¡»ki

Zapytanie

o form�

wyrazow¡

z wariantami

ortogra�zny-

mi

[Kk℄níºky

Otrzymamy po±wiad-

zenia pisane zarówno

wielk¡, jak i maª¡ lite-

r¡.

Je±li uprzednio zaznazymy

opj� Basi/Základní lub

Word form/Slovní tvar,

to mo»emy wpisa¢ wyraz

Kníºky lub kníºky. Program

w obu wypadkah znajdzie

sªowa kluzowe pisane od

du»ej i maªej litery.

Ksi¡»ki

ksi¡»ki

Zapytanie o le-

mat

[lemma="kníºka"℄

Najpierw zaznazamy opj�

Lemma, a nast�pnie wpisuje-

my leksem, np. kníºka.

ksi¡»ka

Zapytanie

o z�±¢ wyrazu

.*kníºka

kníº.*

.*kníº.*

.*kníºka

kníº.*

.*kníº.*

W zale»no±i od tego, zy

hemy wyniki otrzyma¢

w formie kanoniznej lub

w jakiejkolwiek formie

gramatyznej, musimy

uprzednio zaznazy¢ opj�

Lemma, Phrase/Fráze, Word

Form/Slovní Tvar. Nale»y

pami�ta¢, »e zaznazenie

zakªadek Basi lub CQL

zwrói zbiór pusty.

.*ksi¡»ka

ksi¡».*

.*ksi¡».*
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3. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka zeskiego

[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Typ

zapytania

Przykªady zapyta«

u»ywanyh w opro-

gramowaniu

Bonito 1

(Zapytania wpisuje-

my do okienka z napi-

sem Nový dotaz)

Przykªady zapyta«

u»ywanyh

w oprogramowaniah

NoSketh Engine

oraz KonText

Tªuma-

zenie

Zapytanie

o grup� wyra-

zów

tlusté kníºky

tlusté kníºky

Najpierw nale»y zaznazy¢

opj� Phrase/Fráze.

grube

ksi¡»ki

Zapytanie

o grup� lema-

tów

[lemma="tlustý"℄[lem-

ma="kníºka"℄

Nale»y wybra¢ opj� CQL

i wpisa¢ [lemma="tlus-

tý"℄[lemma="kníºka"℄

gruby

ksi¡»ka

Zapytanie o ka-

tegori� grama-

tyzn¡

[tag="NNMP1.*"℄

Wybieramy opj� CQL, a na-

st�pnie vloºit tag. Kolejne

symbole wybieramy z listy

rozwijanej. Program sam for-

muªuje zapytanie.

Rzezow-

nik m�ski

»ywotny

w mianow-

niku lizby

mnogiej

Zapytanie o le-

mat w okre±-

lonej kategorii

gramatyznej

[(lemma=".*j")&

&(tag="NNMP1.*")℄

Nale»y wybra¢ opj� CQL

i wpisa¢ [(lemma=".*j")&

&(tag="NNMP1.*")℄

Leksem

zako«zo-

ny na -j

w mianow-

niku lizby

mnogiej

Jest jeszze druga mo»liwo±¢ zadania pytania � gra�zna (Bonito 1). Znale¹¢

j¡ mo»na w menu w zakªade Dotaz `Zapytanie', dalej Gra�ké vytvá°ení

`Tworzenie gra�zne'. Funkja ta jest u»ytezna dla osób, które maj¡ pro-

blemy z zapami�taniem sekwenji i typów znaków do utworzenia zapytania.

Na stronah korpusu oraz serwisu Youtube jest dost�pna krótka prezentaja

na temat tworzenia zapyta« w sposób gra�zny: https://unk.�.uni.z/boni-

to/gra�ky.php.

Przykªad:

Chemy znale¹¢ wyrazy ko«z¡e si� na j, a zarazem wyst�puj¡e w mianow-

niku lizby mnogiej. Mo»emy zatem wpisa¢ do okienka z zapytaniem komend�:

[(lemma=".*j")&(tag="NNMP1.*")℄ lub posªu»y¢ si� opj¡ tworzenia pytania

w sposób gra�zny i uªo»y¢ pytanie tak jak poni»ej na ilustraji.
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Rys. 3.1.

Po wi±ni�iu przyisku OK program automatyznie wpisze odpowiednie py-

tanie do okienka.

Funkje dost�pne w programie obsªuguj¡ym CzKN

Wszystkie korpusy z wyj¡tkiem korpusów równolegªyh zintegrowanyh pod

nazw¡ InterCorp s¡ obsªugiwane przez program Bonito, który umo»liwia korzy-

stanie z wielu funkji uªatwiaj¡yh proes wyszukiwania i analizy. Natomiast

przez programy NoSketh Engine s¡ oraz KonText obsªugiwane wszystkie kor-

pusy wª¡znie z paralelnymi.

Wybór lizby po±wiadze«

Lizba wy±wietlanyh po±wiadze« jest ustalana przez u»ytkownika programu

Bonito 1 w zakªade Zobrazení � Rozsah. Dodatkowo mo»na wybra¢, które

z nih hemy obejrze¢ (pierwsze, ±rodkowe, ostatnie, przypadkowe). Je±li in-

teresuj¡ nas wszystkie dane, to program je wy±wietli. Trzeba jednak pami�ta¢,

»e przy bardzo du»ej ilo±i materiaªu mo»e si� on zawiesi¢ w trakie pray.

Aby tego unikn¡¢, nale»y przegl¡da¢ po±wiadzenia stopniowo, wykorzystuj¡

opj� Skok na °ádek `Skok na wiersz', który umo»liwia przej±ie do po±wiad-

zenia o okre±lonym numerze. Opróz tego mo»emy zaznazy¢ interesuj¡e nas

po±wiadzenia, stosuj¡ kombinaj� klawiszy CTRL+ALT+INSERT, i skopio-

wa¢ je do pliku, w którym praujemy.
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3. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka zeskiego

W NoSketh Engine ani w programie KonText niestety nie ma funkji

umo»liwiaj¡ej przehodzenie do dowolnego po±wiadzenia. Lizb� po±wiad-

ze« mo»na okre±li¢, u»ywaj¡ opji View/Zobrazení. W podkategorii Custom/

Vlastní w jednym okienku wybieramy opróz lizby po±wiadze« tak»e szero-

ko±¢ kontekstu oraz wy±wietlanie lematów i tagów sªów kluzowyh lub wszyst-

kih tokenów. Natomiast z lewej strony w menu rozwija si� wybór próbki po-

±wiadze« Sample/Vzorek

4

oraz �ltrowania Filter/Filtr

5

). Opróz omówionej

kategorii Custom w menu View/Zobrazení dost�pna jest ponadto opja KWIC

(wyraz kluzowy znajduje si� po±rodku wiersza) oraz Sentene (pokazuje zda-

nia bez wyrównania do KWIC). W oprogramowaniu KonText lizb� po±wiad-

ze« mo»na nastawi¢ w zakªade View options/Moºn. zobrazení.

Ustawianie kontekstu

Kontekst dla wyszukanego materiaªu mo»na ustawi¢ w zakªade Zobrazení �

Kontext. Maksymalna lizba znaków na lewo i/lub na prawo od KWIC wynosi

500. W przypadku koniezno±i rozszerzenia kontekstu wybranego po±wiadze-

nia, nale»y klikn¡¢ dwa razy interesuj¡e nas zdanie; jego poszerzon¡ wersj�

znajdziemy w dolnym okienku. Druga z opji jest wygodniejsza dla u»ytkow-

nika, któremu dªugo±¢ kontekstu przeszkadza w jednozesnym sprawdzaniu

¹ródeª po±wiadze«. Ma jednak jedn¡ wad�. Z okienka, w którym pojawia si�

zdanie w szerszym kontek±ie, nie mo»na kopiowa¢ tekstu do pliku, w którym

praujemy.

W NoSketh Engine kontekst ustawiamy w opji View/Zobrazení, a w opro-

gramowaniu KonText wybieramy zakªadk� o nazwie View options/Moºn. zob-

razení.

Filtry

W Bonito 1 istnieje mo»liwo±¢ oddzielenia zb�dnyh po±wiadze« od po±wiad-

ze« od potrzebnyh do dalszego badania. Sªu»¡ do tego dwie funkje: tzw. �ltr

pozytywny oraz negatywny. Przy korzystaniu z pierwszego z nih w zapytaniu

powinno znale¹¢ si� wyra»enie potrzebne do dalszej analizy. Przy u»yiu �ltru

negatywnego natomiast w zapytaniu nale»y wpisa¢ to, o ma zosta¢ usuni�te

z listy wyników. Posªu»my si� nast�puj¡ym przykªadem. W okienko zapyta«

wpisali±my komend� .*proti. Otrzymujemy szereg wyrazów np. naproti, oproti,

proti. Jednak»e do dalszego badania potrzebny jest nam tylko wyraz oproti.

Klikaj¡ zatem �ltr pozytywny, wpisujemy w okienko zapyta« leksem oproti.

Je±li natomiast hemy po±wiadzenia leksemu oproti usun¡¢, to po wpisaniu

4

Ta opja umo»liwia wy±wietlenie po±wiadze« pierwszyh w kolejno±i, ±rodkowyh,

ostatnih oraz przypadkowyh.

5

Filtr pozytywny oraz negatywny.
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go w okienko zapyta«, zaznazamy �ltr negatywny. Funkja ta jest niezwykle

u»ytezna przy homonimah.

W oprogramowaniah NoSketh Engine i KonText ta sama funkja jest

dost�pna w opji Filter/Filtr.

Wybór i redukja po±wiadze«

W Bonito 1 mamy mo»liwo±¢ zaznazenia i usuni�ia konkretnyh po±wiad-

ze«. Mo»na tak»e dokona¢ tzw. inwersji zaznazonyh rz�dów, wtedy program

wyró»nia kolorem nieoznazone po±wiadzenia, natomiast usuwa oznazenie

wierszy uprzednio wyró»nionyh. W NoSketh Engine oraz w oprogramowaniu

KonText na razie tyh funkji brakuje, o znaz¡o utrudnia analiz� j�zykow¡.

Trwaj¡ prae nad ih udost�pnieniem.

Sortowanie po±wiadze«

W Bonito 1 mo»emy posortowa¢ po±wiadzenia wedªug alfabetu a fronte lub

a tergo. �eby to zrobi¢, nale»y wej±¢ w Konkordane `Konkordanja' � jedno-

duhé t°íd¥ní `Sortowanie zwykªe'. Alfabetyznie mog¡ zosta¢ uporz¡dkowane

wiersze wedªug wyrazu wyszukiwanego lub wedªug danego leksemu le»¡ego

w okre±lonej przez nas odlegªo±i od KWIC. Je±li szukali±my materiaªu na

podstawie zapytania:

.*tunel.*

i zaznazyli±my opj� lewostronny KWIC, to otrzymamy rz�dy po±wiadze«

w kolejno±i nast�puj¡ej: Albulatunel, Citrofortunella, ekotunel, Eurotunel itp.

Dost�pne jest tak»e bardziej zaawansowane sortowanie po±wiadze« znaj-

duj¡e si� w funkjah Obené t°íd¥ní `Sortowanie ogólne' (umo»liwia zytanie

po±wiadze« posortowanyh wedªug wyrazów poprzedzaj¡yh sªowo kluzo-

we lub nast�puj¡e po nim) oraz T°íd¥ní podle Skupin `Sortowanie wedªug

grup' (po klikni�iu konkordanji mo»emy oznazy¢ yframi 1-9 wybrane po-

±wiadzenia, tworz¡ grupy. Wpisanie yfry 0 spowoduje usuni�ie pozostaªyh

lizb).

W NoSketh Engine mamy dodatkowo do wyboru sortowanie wielopozio-

mowe dost�pne w opji Sort/T°íd¥ní. Opja Sort/T°íd¥ní pozwala na otrzyma-

nie konkordanji posortowanej wedªug wyrazu lub wyrazów znajduj¡yh si�

przed po albo samym KWIC. W podkategorii Custom mo»emy skon�gurowa¢

program stosownie do naszyh potrzeb. Po wyborze opji Left/Vlevo program

sortuje alfabetyznie wedªug pierwszego wyrazu poprzedzaj¡ego KWIC, po

wyborze opji Right/Vpravo sortuje alfabetyznie wedªug wyrazu nast�puj¡e-

go po KWIC. Naiskaj¡ Node/KWIC, otrzymujemy po±wiadzenia posorto-

wane alfabetyznie wedªug KWIC, przyiskaj¡ Referenes/Referene � pose-

gregowane alfabetyznie wedªug tytuªów tekstów. Funkja Shu�e/Promíhat
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3. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka zeskiego

umo»liwia otrzymanie po±wiadze« wymieszanyh. W programie KonText za-

równo sortowanie zwykªe, jak i wielopoziomowe znajdziemy w zakªade Con-

ordane/Konkordane (Complex sorting options/Úplné moºnosti t°íd¥ní).

Funkje statystyzne

We wszystkih oprogramowaniah do dyspozyji u»ytkownika jest moduª eks-

trakji kolokaji. W Bonito 1 mo»na go znale¹¢ w zakªade Konkordane `Kon-

kordanja' � Statistiky `Statystyki' � Kolokae `Kolokaje'. W NoSketh Engi-

ne oraz w programie KonText natomiast wej±ie do moduªu znajduje si� na

pasku z napisem Colloations/Kolokae. Kolokator dziaªa bez zastrze»e«. Wy-

szukiwanie kolokatów jest mo»liwe wedªug ró»nyh atrybutów (lematu, formy

�eksyjnej, tagu) w dowolnej odlegªo±i od sªowa kluzowego W Bonito 1 wyniki

pokazuj¡ si� w tabeli wraz z nast�puj¡ymi testami statystyznymi: informaja

wzajemna, test T, frekwenja wzgl�dna kolokatu, frekwenja aªkowita koloka-

tu. W zale»no±i od ustawienia mo»emy otrzyma¢ wyniki pokazuj¡e kolokaty

o najwy»szej warto±i informaji wzajemnej lub testu T. Poni»ej przedstawia-

my wyniki wyszukiwania lewostronnyh kolokatów dla leksemu vlk `wilk' (po-

zyja -1) (zob. tak»e poni»ej rozdziaª Jerzego Molasa pt. Praktyzny przewodnik

po korpusie j�zyka horwakiego).

Tab. 3.5. Lewostronne kolokaty leksemu vlk.

Kolokaty

w postai

lematu

MI-sore

(Informaja

wzajemna)

T-sore

(Test T)

Rel. F [%℄

(Frekwenja

wzgl�dna

wyra»ona

w proentah)

Abs. F

(Frekwenja

aªkowita)

va£natý
14,82 3 50 9

vyso£inský
12,1 2,645 7,609 7

vytí
11,49 4,241 4,972 18

stepní
11,45 2,999 4,839 9

naºraný
11,38 1,731 4,615 3

apeninský 11,1 1,731 3,797 3

sme£ka 10,87 5,193 3,241 27

výt 10,62 3,315 2,723 11

p°edhodit 10,38 2,234 2,315 5

krvela£ný 10,06 1,998 1,852 4

vyhladov¥lý 10,03 1,998 1,81 4

hladový 9,935 4,686 1,695 22

mo°ský 9,913 8,935 1,669 80

zat. 9,437 1,73 1,2 3

seºrat 8,685 2,639 0,7128 7

²edý
8,281 5,083 0,5385 26

osam¥lý
8,275 3,73 0,5364 14

polární
7,236 1,721 0,2611 3

výskyt
6,907 2,624 0,2078 7
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Kolokaty

w postai

lematu

MI-sore

(Informaja

wzajemna)

T-sore

(Test T)

Rel. F [%℄

(Frekwenja

wzgl�dna

wyra»ona

w proentah)

Abs. F

(Frekwenja

aªkowita)

vlk 6,776 1,982 0,1898 4

°í²e 6,487 2,797 0,1553 8

zlý 6,383 3,277 0,1445 11

Tabela wy±wietlana w Bonito 1 zawiera 5 kolumn. W pierwszej znajduj¡ si� ko-

lokaty w formie uprzednio wybranej przez u»ytkownika (np. sªowo, lemat, tag).

Nast�pna kolumna, oznazona w tabeli symbolem MI-sore, przedstawia war-

to±i testu informaji wzajemnej, pozwalaj¡ego na oen� statystyznej istot-

no±i podanyh poª¡ze« wyrazów. Im wy»sza jego warto±¢, tym wi�ksze praw-

dopodobie«stwo, »e dane wyra»enie/zwrot jest statystyznie istotn¡ kolokaj¡.

Poª¡zenia wyrazowe o warto±i o najmniej 7 s¡ z�sto uwa»ane za potenjal-

nie speªniaj¡e warunek kolokayjno±i. Druga kolumna przedstawia wyniki

alternatywnego testu, tzw. testu T-sore. I w tym wypadku znamienna jest

wysoka warto±¢ lizbowa: im wy»sza, tym kolokaja bardziej istotna. W trze-

iej kolumnie znajduj¡ si� informaje o tzw. frekwenji wzgl�dnej wyra»onej

w proentah, natomiast zwarta kolumna zawiera dane na temat frekwenji

aªkowitej konkretnego poª¡zenia wyrazowego.

Najbardziej reprezentatywne wyniki otrzymamy, kieruj¡ si� warto±iami

informaji wzajemnej. Warto je porówna¢ z wynikami testu T, a przede wszyst-

kim warto±iami frekwenji aªkowitej kolokatu, aby otrzyma¢ peªny obraz sta-

tystyzny wybranego poª¡zenia. Korzystaj¡ z warto±i informaji wzajemnej,

trzeba by¢ ±wiadomym, »e najwy»sze wyniki osi¡gaj¡ leksemy z nisk¡ frekwen-

j¡. Warto zatem zabezpiezy¢ si� przed tym, ustalaj¡ doln¡ grani� z�sto±i

wyst�powania wyrazów w trakie pray z moduªem ekstrakji kolokaji.

Odnalezione przez program poª¡zenia nale»y sprawdzi¢, wpisuj¡ je ko-

lejno w okienko zapyta«. Zdarza si� bowiem, »e wyszukane przez program

kolokaje tworz¡ poª¡zenia pozorne. Dohodzi do tego zwªaszza wtedy, gdy

leksem pohodz¡y z prasy stanowi np. tytuª lub podtytuª tekstu. Program

mo»e poª¡zy¢ taki wyraz ze sªowem zazynaj¡ym zdanie.

O wiele lepszy kolokator jest dost�pny w oprogramowaniah NoSketh En-

gine oraz KonText. Wyró»nia si� wi�ksz¡ lizb¡ testów pozwalaj¡yh na zba-

danie ª¡zliwo±i wyrazów. Opróz tyh dost�pnyh w Bonito (informaja wza-

jemna, test T, frekwenja wzgl�dna, frekwenja aªkowita) kolokaty s¡ tu udo-

st�pniane tak»e przy u»yiu mi�dzy innymi logarytmu Die, innyh typów in-

formaji wzajemnej (MI3), testu wiarygodno±i. Na szzególn¡ uwag� zasªu-

guje logarytm Die, dzi�ki któremu jako±¢ wyszukanyh kolokaji jest wy»sza

ni» przy u»yiu innyh testów, w tym informaji wzajemnej. Zwraa on o wiele
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Freq T-sore MI MI3 log min. logDie MI.log_f relative

likeli- sensi- freq.

hood tivity [%℄

mo°ský 80 8,935 9,913 22,556 943,920 0,017 8,570 43,560 1,669

sme£ka 28 5,289 10,923 20,537 369,326 0,013 8,286 36,780 3,361

naºrat 19 4,358 12,885 21,381 304,179 0,009 8,111 38,601 13,103

výt 21 4,581 11,551 20,336 295,623 0,010 8,098 35,706 5,198

vytí 20 4,471 11,639 20,283 284,043 0,009 8,052 35,437 5,525

hladový 23 4,791 9,999 19,046 273,518 0,011 7,790 31,777 1,772

samotá° 14 3,740 11,330 18,945 192,634 0,007 7,566 30,683 4,459

va£natý 9 3,000 14,817 21,157 172,434 0,004 7,117 34,118 50,000

stepní 9 2,999 11,448 17,788 125,322 0,004 7,007 26,360 4,839

seºrat 12 3,459 9,463 16,633 133,667 0,006 6,992 24,272 1,222

²edý 26 5,083 8,281 17,682 247,091 0,005 6,941 27,292 0,539

vyso£inský 7 2,645 12,101 17,716 104,004 0,003 6,705 25,164 7,609

p°edhodit 7 2,644 10,870 16,485 91,742 0,003 6,626 22,603 3,241

osam¥lý 14 3,730 8,275 15,890 132,858 0,005 6,604 22,409 0,536

bál 6 2,447 9,698 14,868 68,787 0,003 6,283 18,872 1,439

vlk 8 2,816 7,776 13,776 70,376 0,004 5,959 17,087 0,380

krvela£ný 4 1,998 10,063 14,063 47,888 0,002 5,818 16,195 1,852

vyhladov¥lý 4 1,998 10,029 14,029 47,703 0,002 5,815 16,142 1,810

zavýt 4 1,998 9,852 13,852 46,709 0,002 5,797 15,856 1,600

h°ivnatý 3 1,732 12,358 15,528 45,682 0,001 5,522 17,132 9,091

naºraný 3 1,731 11,380 14,550 41,475 0,001 5,500 15,776 4,615

apeninský 3 1,731 11,099 14,268 40,280 0,001 5,491 15,386 3,797
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Opróz wymienionyh funkji statystyznyh w programah Bonito, No-

Sketh Engine oraz KonText jest te» dost�pny rozkªad z�sto±i (Frequeny/

Frekven£ní distribue), który tak»e mo»na ustawi¢ wedªug poszzególnyh atry-

butów (forma �eksyjna, lemat, tag). Funkja ta jest niezmiernie przydatna.

Pokazuje w tabeli lizb� po±wiadze« dla danego typu wyrazu. Sprawdza si�

zwªaszza przy komendah pozwalaj¡yh na wyszukanie ró»nyh wyrazów.

Przykªadem mo»e by¢ zapytanie .*samot.* Pierwsza tabela przedstawia wyra-

zy, które wyszukaª program, od najz�stszyh do najrzadszyh, druga tabela

natomiast zawiera t� sam¡ tre±¢ uporz¡dkowan¡ wedªug lematów. Przy oka-

zji mo»emy zwery�kowa¢ poprawno±¢ lematyzaji. Pod konie pierwszej tabeli

wida¢ kilka sªów bª�dnie zlematyzowanyh.

Tab. 3.7. Rozkªad z�sto±i formy .*samot.*. W tabeli po lewej wyniki s¡

uporz¡dkowane wedªug form �eksyjnyh, po prawej � wedªug lematów.

Lemat Frek- Lemat Sªowo Frek-

wenja wenja

samotný 13 665 samotný 13 665

samota 2 951 samotné 3 198

samotá° 265 samotného 2 352

samotá°ský 177 samotný 1 920

samotka 129 samotnou 1 260

samotá°sky 30 samotná 1 123

samotinký 23 samotném 978

samotá°ství 17 samotnýh 841

samotá°ka 16 samotným 780

polosamota 6 samotnému 557

samotíº 5 samotní 373

samotvrdnouí 4 samotnými 198

samotok 4 samotnýho 36

samot°etí 3 samoten 18

samota°it 3 samotnej 13

vsamotném 2 samotnemu 6

samot¥snií 1 samotni 5

samotn¥ 1 samotna 4

vlka-samotá°e 1 samotnej 2

samotaºnie 1 samotnu 1

samotíºky 1 samota 2 951

strý£ek-samotá° 1 samot¥ 1 607

samot¥ºbu 1 samoty 540

divái-samotá°i 1 samota 301

samotbroumovského 1 samotu 291

osamotného 1 samotou 109

samotnú 1 samot 54

samot°etím 1 samotáh 34

vlk·-samotá°· 1 samotami 7

samotah 1 samotám 5

samotestujíí 1 samoto 3
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Lemat Frek- Lemat Sªowo Frek-

wenja wenja

samotrávení 1 samotá° 265

samot°ejm¥ 1 samotá° 140

jahta°em-samotá°em 1 samotá°i 48

sasamotoryle 1 samotá°e 46

osamot¬ovat 1 samotá°em 14

samotín 1 samotá°· 12

osamotn¥l 1 samotá°·m 4

vlk-samotá° 1 samotá°íh 1

dvousamot¥ 1 samotá°ský 177

potápka-samotá°ka 1 samotá°ský 56

samottéma 1 samotá°ské 30

samotíºný 1 samotá°skýh 18

samotného/jí 1 samotá°ského 18

samotvorba 1 samotá°ským 17

samotého 1 samotá°ská 17

samotnost 1 samotá°²tí 10

samotá°·v 1 samotá°ském 3

ksamotné 1 samotá°skou 3

samotnouopustit 1 samotá°skej 2

samotrávííh 1 samotá°skému 2

W menu Konkordane

6

� Statistiky � Rozloºení mo»na tak»e sprawdzi¢ równo-

mierno±¢ rozkªadu danego elementu j�zykowego w tekstah. Wad¡ tej funkji

jest to, »e po najehaniu na graf nie pokazuje typu tekstu. Pozostaje domy-

±li¢ si�, »e je±li po±wiadzenia s¡ skupione np. na poz¡tku grafu, to pohodz¡

z tekstów literakih, je±li na ko«u, to z publiystyznyh. Szzegóªowa iden-

ty�kaja ¹ródªa jest wprawdzie mo»liwa po klikni�iu zerwonej linii (program

odsyªa wtedy do konkretnyh po±wiadze«), nie zast�puje to jednak braku

oznaze« typów tekstu na gra�e. W NoSketh Engine oraz w programie Kon-

Text opja wyszukiwania wedªug rozkªadu z�sto±i jest bardziej rozbudowana.

Opróz prostego wyszukiwania leksemów wedªug z�sto±i ih wyst�powania

mo»na tak»e sprawdzi¢ frekwenj� wyrazów wyst�puj¡yh na konkretnej po-

zyji w lewo lub w prawo od sªowa kluzowego. Przy pomoy rozkªadu z�sto±i

mo»na tak»e szuka¢ sªowa kluzowego wedªug wybranyh metadanyh, np. aby

pozna¢ typ tekstu, tytuª, autora i j�zyk oryginaªu.

Funkja Frequeny/Frekven£ní distribue pozwala na korzystanie z rozbudo-

wanyh bardziej ni» w Bonito 1 funkji statystyznyh. Opja Custom/Vlastní

umo»liwia, tak jak we wze±niej omówionyh elementah wyszukiwarki, usta-

wienie dost�pnyh funkji wedªug potrzeb (do wyboru Multilevel frequeny

6

Sªowo kluzowe mo»e by¢ wyszukiwane w lemaie, tagu lub w konkretnej formie �ek-

syjnej.
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distribution/Víeúrov¬ová frekven£ní distribue `Wielopoziomowy rozkªad z�-

sto±i' (pozwala na znalezienie frekwenji nie tylko konkretnego leksemu, ale

tak»e wyrazów go poprzedzaj¡yh lub po nim nast�puj¡yh), Text type fre-

queny distribution/Frekven£ní distribue `Rozkªad z�sto±i a typ tekstu' (po-

zwala na znalezienie frekwenji leksemu/formy wyrazowej/taguów w wybra-

nyh skªadowyh metainformaji). W z�±i statystyznej s¡ dost�pne tak»e

jeszze nast�puj¡e opje: Nodetags/Zna£ky (frekwenja aªkowita i wzgl�dna

tagów wyszukiwanego leksemu), Nodeforms/Slovní tvary (frekwenja aªkowi-

ta i wzgl�dna form wyszukiwanego leksemu), Do Ids/Dokumenty (frekwenja

aªkowita oraz lizba wyst¡pie« na 1 milion po±wiadze« w konkretnym tek-

±ie), TextTypes/Typy textu (frekwenja aªkowita oraz lizba wyst¡pie« na

1 milion po±wiadze« w konkretnym typie tekstu).

NoSketh Engine

Ze wzgl�du na to, »e oprogramowanie NoSketh Engine, zdeydowali±my si�

zaprezentowa¢ je tak»e aªo±iowo, a nie tylko w oddzielnyh z�±iah, umiesz-

zonyh w ró»nyh miejsah niniejszego rozdziaªu (zob. tak»e Praktyzny prze-

wodnik po korpusie równolegªym InterCorp autorstwa El»biety Kazmarskiej

i Alexandra Rosena).

Jak ju» zostaªo nadmienione na poz¡tku artykuªu, praa z korpusem jest

mo»liwa tak»e w przestrzeni wirtualnej (po zalogowaniu) w NoSketh Engi-

ne. Korzystanie z tego programu jest wygodniejsze pod wieloma wzgl�dami od

oprogramowania Bonito 1. Przede wszystkim nie trzeba zgrywa¢ aªego opro-

gramowania na twardy dysk. Opróz tego opje s¡ skonentrowane w mniejszej

lizbie zakªadek. Nie trzeba np. otwiera¢ oddzielnyh okienek do ustawienia

kontekstu, lizby po±wiadze«, metadanyh, atrybutów. Wystarzy otworzy¢

zakªadk� View/Zobrazení. Przestrze« ta stawia u»ytkownikom o wiele mniej-

sze wymagania w zakresie znajomo±i terminologii korpusowej oraz tworzenia

skªadni zapyta«. Przej±iow¡ niedogodno±i¡ jest to, »e nie wszystkie funkje

s¡ na razie dost�pne.

Spróbujmy zatem przedstawi¢ mo»liwo±i interfejsu NoSketh Engine. Na

poz¡tku pray wybieramy korpus (automatyznie jest wybierana wyj±iowa

zakªadka Conordane/Konkordane), z którym hemy praowa¢, nast�pnie

typ pytania (query type/Typ dotazu). Tutaj mamy do wyboru: Basi/Základní

(wyszukuje konkretn¡ form� wyrazow¡ pisan¡ zarówno maª¡, jak i wielk¡ li-

ter¡; je±li wpisane sªowo b�dzie miaªo ksztaªt formy kanoniznej leksemu, to

program znajdzie po±wiadzenia we wszystkih formah wyrazowyh), Phra-

se/Fráze (zwraa konkretny i¡g wyrazów we wpisanyh formah �eksyjnyh),

Lemma (wyszukuje wszystkie formy �eksyjne konkretnego leksemu. W okien-

ko zapyta« nale»y wpisa¢ lemat, zyli form� kanonizn¡ leksemu np. okno).

Word form/Slovní tvar (szuka konkretnej formy wyrazowej np. oknu, okna),
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Charakter/Pod°et¥ze (zwraa i¡g znaków), CQL (szuka wyników za pomo-

¡ j�zyka zapyta«, którego z�±i¡ skªadow¡ s¡ wyra»enia regularne; mo»na

mi�dzy innymi wpisywa¢ pytania o konkretne tagi)

7

. Wi�ej informaji na te-

mat tworzenia zapyta« mo»na znale¹¢ w z�±i Tworzenie zapyta«. Nast�pnie

w okienku Query/Dotaz umieszzamy zapytanie oraz wiskamy przyisk Se-

arh/Hledat. Po lewej stronie na niebieskim pasku wy±wietlone s¡ nast�puj¡-

e opje menu New query/Nový dotaz `Nowe pytanie', Word list/Seznam slov

`Lista sªów', Expert options/Pokro£ilá nastavení `Ustawienia zaawansowane',

Context/Kontext `Kontekst' Suborpus/Subkorpus `Subkorpus', User/Uºivatel

`U»ytkownik', Password hange/Zm¥na hesla `Zmiana hasªa'. Nale»y pami�ta¢,

»e zaznazamy opj�, która jest dost�pna w danym korpusie. Warto wiedzie¢, »e

tworzenie zapytania w opji CQL jest bardzo przyst�pne. Przy budowie skªad-

ni zapyta«, która ma za zadanie szuka¢ wyników wedªug okre±lonej sekwenji

tagów, mo»emy skorzysta¢ z podpowiedzi, która pojawia si� postai listy roz-

wijanej. Je»eli zatem potrzebujemy znale¹¢ rzezowniki rodzaju m�skiego, za-

znazamy kolejno rzezownik, rodzaj, a program sam wprowadza odpowiednie

symbole.

Po wy±wietleniu konkordanji z lewej strony ukazuje si� menu, które pozwa-

la na zaawansowan¡ pra� z po±wiadzeniami. Skªada si� z kilku gªównyh kate-

gorii: Conordane/Konkordane `Konkordanja', Word List/Seznam slov `Li-

sta sªów', Save/Uloºit `Zapisa¢', View/Zobrazení `Widok', Sort/T°íd¥ní `Sorto-

wanie', Frequeny/Frekven£ní distribue `Rozkªad z�sto±i', Colloations/Ko-

lokae `Kolokaje', Con.Des./Popis dotazu. Funkja Word List/Seznam slov

pozwala na stworzenie listy sªów z korpusu, który samodzielnie zaª¡zymy, lub

z okre±lonego podkorpusu. Opja Save/Uloºit umo»liwia zapisanie dokumentu

w formaie tekstowym lub HML. Mo»na te» zaznazy¢ konkretne po±wiadze-

nia i za pomo¡ kombinaji CTRL + C skopiowa¢ je do pliku, w którym si�

prauje.

Nast�pny element menu to View/Zobrazení `Widok'. Tutaj znajduj¡ si� ju»

omawiane w podrozdziale Wybór lizby po±wiadze« zakªadki Custom/Vlastní,

KWIC, Sentene/V¥ta. Przy wyborze opji Custom/Vlastní na niebieskim pa-

sku menu pojawia si� mo»liwo±¢ ustawienia próbki po±wiadze« (Sample/Vzo-

rek) oraz �ltrowania danyh (Filter/Filtr). Próz tego dost�pne s¡ ju» omówio-

ne opje Sort/T°íd¥ní (zob. Sortowanie po±wiadze«), Frequeny/Frekven£ní

distribue oraz kolokator (zob. Funkje statystyzne).

Ostatni element menu � oznazony jako ConDes (ang. onordane de-

sription) � jest zwi�zªym opisem konkordanji zawieraj¡ym lizb� po±wiad-

ze« oraz typ zapytania.

7

Szzegóªy na temat funkji �within� s¡ opisane w rozdziale El»biety Kazmarskiej i Ale-

xandra Rosena Praktyzny przewodnik po korpusie równolegªym InterCorp.
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KonText

Oprogramowanie KonText, podobnie do programu NoSketh Engine, jest do-

st�pne po zalogowaniu ze strony internetowej. Menu zawiera nast�puj¡e po-

zyje: Query/Dotaz (New query/Nový dotaz, Reent queries/P°edhozí dotazy,

Word list/Seznam slov), Suborpora/Subkorpusy (Create new suborpus/Vytvo-

°it nový subkorpus, My suborpora/Mé subkorpusy), Save/Uloºit (CSV, XML,

TXT, Custom/Vlastní), Conordane/Konkordane (Current onordane/Ak-

tuální konkordane, Sorting/T°íd¥ní, Shu�e/Promíhat, Sample/Vzorek, Qu-

ery overview/Popis dotazu, Undo/Zp¥t), Filter/Filtr (Positive/Pozitivní, Ne-

gative/Negativní), Frequeny/Frekven£ní distribue (Node tags/Zna£ky, Node

forms/Slovní tvary,Do IDs/Dokumenty, Text types/Typy textu, Custom/Vlast-

ní), Colloations/Kolokae (Custom/Vlastní)View options/Moºnosti zobrazení

(KWIC, Sentene/V¥ta, Attributes, strutures and referenes/Atributy, struk-

tury a metainformae, General onordane view options/Obené volby zobra-

zení konkordane), Help/Nápov¥da (User manual/Uºivatelská p°íru£ka, Lingu-

isti terms/Lingvistiké pojmy, Available orpora/Dostupné korpusy). Wi�ej

na temat programu KonText mo»na przezyta¢ w rozdziale Praktyzny prze-

wodnik po korpusie równolegªym InterCorp El»biety Kazmarskiej i Alexandra

Rosena.

Zastosowania

Czeski Korpus Narodowy, ze wzgl�du na wielo±¢ swoih podkorpusów, jest za-

sobem, z którego mo»na korzysta¢ do bada« z u»yiem znanyh metod lingwi-

styki korpusowej, zarówno orpus-based, jak i orpus-driven. Nie wszystkih

metod mo»na u»y¢, stosuj¡ którykolwiek z korpusów, np. badanie pro�li ko-

lokayjnyh z�sto nie udaje si� na mniejszyh korpusah.

W Czehah wydano wiele publikaji j�zykowyh, które powstaªy przy wy-

korzystaniu korpusów j�zykowyh. Nie sposób tu wszystkih wymieni¢. Warto

jednak wspomnie¢ o serii Korpusová lingvistika `Lingwistyka korpusowa', wy-

dawanej przez Instytut Czeskiego Korpusu Narodowego oraz wydawnitwo Li-

dové noviny. Skªada si� na ni¡ wiele publikaji ró»nego typu: monogra�i, tomów

zbiorowyh, tomów pokonferenyjnyh. Opróz tego poza seri¡ wydawane s¡

ksi¡»ki i sªowniki. W±ród nih warto wymieni¢ kontrowersyjn¡ pierwsz¡ korpu-

sow¡ gramatyk� j�zyka zeskiego (Mluvnie sou£asné £e²tiny, red. V. Cvr£ek),

sªowniki j�zyka Karla �apka, Bohumila Hrabala, sªowniki komunizmu, sªow-

nik realiów komunistyznyh, sªowniki frekwenyjne. Lista publikaji Instytutu

jest dost�pna na stronie: http://unk.�.uni.z/publikae.php.

Drugim o±rodkiem, gdzie s¡ wydawane publikaje korpusowe, jest Instytut

J�zyka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk. Instytut ma na swoim konie przed

wszystkim tomy zbiorowe oraz ksi�gi pokonferenyjne obejmuj¡e zagadnienia
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lingwistyki korpusowej, szzególnie z zakresu zeskiej gramatyki. Warto tu wy-

mieni¢ liz¡¡ kilkaset stron ksi¡»k� dotyz¡¡ wybranyh zagadnie« gramatyki

zeskiej (Kapitoly z £eské gramatiky, pod red. F. �tíhy). W Instytuie J�zy-

ka Czeskiego trwaj¡ tak»e prae nad akademik¡ gramatyk¡ j�zyka zeskiego

(obenie nad tomem po±wi�onym sªowotwórstwu). Studia j�zykowe tworzone

na podstawie pray z korpusem powstaj¡ tak»e, ho¢ w mniejszym zakresie,

na Uniwersyteie Masaryka w Brnie oraz w Oªomu«u.
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po korpusie j�zyka sªowakiego

Milena Hebal-Jezierska

Uniwersytet Warszawski

Instytut Slawistyki Zahodniej i Poªudniowej

Informaje ogólne

Poz¡tki Sªowakiego Korpusu Narodowego (SNK) si�gaj¡ roku 2002, w któ-

rym z inijatywy ministra szkolnitwa Republiki Sªowaji rz¡d uhwaliª ustaw�

powoªuj¡¡ jednostk� naukow¡ Sªowakiego Korpusu Narodowego. Dokument

zakªadaª m.in. zapewnienie przestrzeni oraz zapleza tehnologiznego do kon-

tynuowania pra nad korpusem j�zyka sªowakiego. Takim miejsem staª si�

zakªad Sªowakiego Korpusu Narodowego z siedzib¡ w Instytuie J�zyka Sªo-

wakiego Sªowakiej Akademii Nauk. Jednostka ta prowadzi stron� internetow¡

dost�pn¡ pod adresem www.korpus.sk. Nie nale»y zra»a¢ si� ogranizon¡ funk-

jonalno±i¡ tej witryny (brak szzegóªowyh opisów poszzególnyh zasobów

oraz ih u»yia); sam korpus jest bez w¡tpienia wart poleenia. Mo»na tak-

»e lizy¢ na pomo praowników Instytutu, którzy h�tnie udzielaj¡ wszelkih

informaji. Mieli oni tak»e swój udziaª w opraowaniu niniejszej publikaji,

przekazuj¡ informaje na temat zastosowa« SNK oraz uzupeªniaj¡ brakuj¡-

e dane na temat struktur poszzególnyh korpusów. W tym miejsu dzi�kuj�

za pomo p. R. Garabíkowi oraz dyrektor SNK p. M. �imkovej.

Do uzyskania ogranizonego dost�pu do korpusu nie jest koniezna reje-

straja, nale»y natomiast wyrazi¢ zgod� na przestrzeganie zasad korzystania,

zamieszzonyh pod adresem http://www.korpus.sk/webinterfae.html. Po ih

zaakeptowaniu u»ytkownik zostaje przekierowany na odpowiedni¡ stron�. Peª-

ny dost�p do zasobów korpusowyh uzyskujemy dopiero po rejestraji, któ-

rej nale»y dokona¢ na stronie http://www.korpus.sk/registration.html. Warun-

kiem otrzymania loginu i hasªa jest wysªanie pozt¡ podpisanego dokumentu,

zamieszzonego na stronie, oraz e-maila. Dopiero po wykonaniu tyh zynno±i

otrzymamy instrukj� zawieraj¡¡ nie tylko informaje na temat logowania,

lez tak»e szzegóªy tehnizne dotyz¡e instalaji programu Bonito 1, ob-

sªuguj¡ego Sªowaki Korpus Narodowy. Mo»na tak»e skorzysta¢ z programu
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NoSketh Engine, równie» dost�pnego po rejestraji z witryny https://boni-

to.korpus.sk/index.html.

Charakterystyka korpusu

Sªowaki Korpus Narodowy jest projektem integruj¡ym wiele ró»nyh regular-

nie aktualizowanyh korpusów j�zyka pisanego i mówionego. Nowe opraowanie

danego korpusu zast�puje jego poprzedni¡ wersj�, która przestaje by¢ dost�pna

dla u»ytkowników. W razie potrzeby skorzystania ze starszego zasobu trzeba

wystosowa¢ odpowiedni¡ pro±b� do praowników SNK. W poni»szej tabeli za-

prezentowane s¡ korpusy j�zyka sªowakiego skªadaj¡e si� na Sªowaki Korpus

Narodowy.

Tab. 4.1. Korpusy j�zyka pisanego (tabela na podstawie informaji zamieszzonyh

na stronie www.korpus.sk).

Nazwa

Rok

aktualizaji

Struktura

Lizba

tokenów /

lizba sªów

1

prim-6.1-publi-

-all

2013

68,8% publiystyka, 13,9% teksty li-

terakie, 15,3% teksty spejalistyzne,

2% inne

829 771 945 /

655 572 511

prim-6.1-publi-

-sane

bez tekstów z nieprawidªow¡ diakry-

tyk¡, sprzed 1955 r., z terenów spo-

za Sªowaji i z zasopism lingwistyz-

nyh

773 493 137 /

610 493 493

prim-6.1-publi-

-vyv

podkorpus zrównowa»ony (33,3% pu-

bliystyka, 33,3% teksty literakie,

33,3% teksty spejalistyzne)

317 496 718 /

251 519 537

prim-6.1-publi-

-inf

podkorpus tekstów publiystyznyh

540 812 859 /

425 325 094

prim-6.1-publi-

-prf

podkorpus tekstów naukowyh, spe-

jalistyznyh i popularnonaukowyh

105 886 349 /

83 885 837

prim-6.1-publi-

-img

podkorpus tekstów literakih

113 820 575 /

90 714 140

prim-6.1-publi-

-sk

podkorpus oryginalnyh sªowakih

tekstów

558 261 948 /

440 708 351

prim-6.1-publi-

-img-sk

podkorpus oryginalnyh sªowakih

tekstów literakih

35 283 156 /

28 260 019

r55az89-3.0

korpus tekstów z lat 1955-1989 (11,9%

publiystyka, 55,5% teksty literakie,

24,1% teksty spejalistyzne, 8,5%

pozostaªe)

62 885 729

tokenów

r-mak-3.0

korpus r�znie anotowany morfo-

logiznie (44,3% teksty literakie,

36,7% publiystyzne, 19,0% teksty

spejalistyzne)

1 207 813

tokenów

1

W korpusie j�zyka sªowakiego podstawow¡ jednostk¡ jest token.

56



4. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka sªowakiego

[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Nazwa

Rok

aktualizaji

Struktura

Lizba

tokenów /

lizba sªów

prim-6.0

2013

(dost�pny

na »¡danie)

77,8% publiystyka, 9,8% teksty lite-

rakie, 11% spejalistyzne, 1,4% po-

zostaªe

1155 mln

tokenów

prim-5.0

2011

(dost�pny

na »¡danie)

73% publiystyka, 14% teksty litera-

kie, 12% spejalistyzne, 1% pozosta-

ªe

719 mln

tokenów

prim-4.0

2009

(dost�pny

na »¡danie)

65% publiystyka, 17% teksty litera-

kie, 16% spejalistyzne, 2% pozosta-

ªe

526 mln

tokenów

prim-3.0

2007

(dost�pny

na »¡danie)

57% publiystyka, 21,5% teksty lite-

rakie, 18,5% spejalistyzne, 3% po-

zostaªe

350 mln

tokenów

prim-2.1

2006

(dost�pny

na »¡danie)

63% publiystyka, 20% teksty litera-

kie, 12% teksty spejalistyzne, 5%

pozostaªe

300 mln

tokenów

prim-2.0

2

2005

(dost�pny

na »¡danie)

71,90% publiystyka, 13,21% teksty

literakie, 4,45% teksty spejalistyz-

ne

250 mln

tokenów

prim-1

2004

(dost�pny

na »¡danie)

93,39% publiystyka, 3,69% teksty li-

terakie, 1,8% teksty spejalistyzne

182 mln

tokenów

Tab. 4.2. Korpusy j�zyka mówionego (tabela na podstawie informaji zamieszzonyh

na stronie www.korpus.sk).

Nazwa Rok Uwagi

aktualizaji

s-hovor-1.0 2008

s-hovor-2.0 2010

s-hovor-3.0 2011

s-hovor-4.0 2012 2611 tys. (353 godziny nagra«)

s-hovor-4.0-upn 2012

subkorpus s-hovor-4.0

tylko przepisane wypowiedzi ±wiadków z projektu

Oral History Instytutu Pami�i Narodowej Republiki

Sªowakiej

s-hovor-4.0-sane 2012 subkorpus s-hovor-4.0

2

Dzi�kuj� panu dr. Radovanowi Garabíkowi z Instytutu Sªowakiego Korpusu Narodo-

wego za przekazanie informaji na temat struktury korpusów prim-2.0 oraz prim1.
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Tab. 4.3. Korpusy pro�lowane (tabela na podstawie informaji zamieszzonyh

na stronie www.korpus.sk).

Nazwa Rok Struktura Lizba

aktualizaji tokenów

web-2.0 2012 korpus tekstów internetowyh 1 045 558 148

web-1.0 2011 korpus tekstów internetowyh 952 095 260

legal-1.0 2011 przepisy prawne 146 899 704

korpus j�zyka krymskotatarskiego 423 472

Tab. 4.4. Korpus historyzny (tabela na podstawie informaji zamieszzonyh

na stronie www.korpus.sk)

Nazwa Rok Struktura Lizba

aktualizaji tokenów

hks-1.0 2012 korpus historyzny j�zyka sªowakiego 370 758

Tab. 4.5. Korpusy równolegªe (tabela na podstawie informaji zamieszzonyh

na stronie www.korpus.sk)

3

.

Nazwa Rok aktualizaji

Korpus równolegªy sªowako-franuski
2012

Korpus równolegªy sªowako-rosyjski
2014

Korpus równolegªy sªowako-zeski
2014

Korpus równolegªy sªowako-ªai«ski
Nie podano

Korpus równolegªy sªowako-angielski
Nie podano

Korpus równolegªy sªowako-buªgarski
Niedost�pny

Korpus równolegªy terminów komputerowyh
Niedost�pny

Warto pami�ta¢, »e teksty zawarte w sªowakih korpusah publiystyz-

nyh z�sto dotyz¡ sytuaji na terenie Czeh, nie za± Sªowaji, o odzwieriedla

spey�k� sªowakiej prasy i publiystyki. Pokazaªy to np. badania niektóryh

stereotypów j�zykowyh dotyz¡yh nazw narodowo±i (np. obrazu Wietnam-

zyka) z wykorzystaniem sªowakih korpusów publiystyznyh. Szzególnie

analiza pro�li kolokayjnyh wymagaªa du»ej ostro»no±i i dokªadnego przej-

rzenia po±wiadze«, z któryh pohodziªy znalezione kolokaty, znazna z�±¢

po±wiadze« dotyzyªa bowiem sytuaji zeskiej, a nie sªowakiej.

3

Tabela nie obejmuje udost�pnionego przed oddaniem ksi¡»ki do druku korpusu równo-

legªego sªowako-w�gierskiego.
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Anotaja zewn�trzna

We wszystkih korpusah typu prim oraz w zasobie r55az89-3. 0 metadane s¡

bardzo szzegóªowe. Ih wad¡ jest niezytelno±¢ niektóryh skrótów dla zwy-

kªego u»ytkownika. Przedstawiamy zatem wszystkie skróty w kolejno±i wy-

±wietlania

4

: do.bogo (kombinaja pierwszyh liter imienia i nazwiska autora

oraz lizby porz¡dkowej), do.ong (imi� nazwisko autora oraz tytuª tekstu),

do.date (data wydania), do.orgd (data pierwszego wydania), do.name (ty-

tuª tekstu), do.orgn (oryginalny tytuª tekstu), do.auth (imi� i nazwisko au-

tora), do.orga (imi� i nazwisko autora w pisowni oryginalnej), do.lang (j�zyk

tekstu), do.auts (pªe¢ autora), orgl (j�zyk oryginaªu), trnn (zy tekst byª

przetªumazony), trnr (nazwisko tªumaza), trns (pªe¢ tªumaza), isbn, isnn,

rhym (zy tekst jest rymowany), type (typ tekstu), subt (podtyp tekstu), genr

(gatunek tekstu), subg (gatunek tekstu), domn (dziedzina spejalistyzna),

subd (bli»sze okre±lenie dziedziny spejalistyznej), medi (no±nik tekstu, np.

internet, radio), vari (wariant j�zyka sªowakiego: literaki, nieliteraki), pa-

ra (zy tekst jest podzielony na akapity), emph (zy tekst zawiera informaj�

o oryginalnyh wyró»nieniah w tek±ie), drt (prawidªowo±¢ diakrytyki u»ytej

w tek±ie), omn (uwagi), orr (zy tekst byª poddany korekie), bibl (dane

bibliogra�zne), id (dane identy�kayjne). Wi�ej na ten temat mo»na znale¹¢

na stronie http://www.korpus.sk/bibstyle.html.

Bardzo szzegóªowe s¡ tak»e metadane dla korpusów mówionyh. Dotyz¡

one zarówno samej wypowiedzi, jak i relaji mi�dzy uzestnikami rozmowy,

a tak»e nadawy wypowiedzi. Do opisu tekstu mo»na tu wykorzysta¢ niemal 40

parametrów. Ih zalet¡ jest zytelno±¢ zastosowanyh symboli, natomiast wad¡

jest to, »e rzadko s¡ wypeªnione konkretnymi warto±iami. Parametry dotyz¡-

e wypowiedzi to: numer identy�kayjny wypowiedzi (id), temat wypowiedzi

(do.topi), spontanizno±¢ (do.spontaneous) oraz formalno±¢ (do.formal).

Uzestniy rozmowy s¡ harakteryzowani poprzez okre±lenie stopnia znajo-

mo±i (do.familiar) oraz wzajemnej hierahii (do.equal). Opróz tego ano-

taja obejmuje uwagi anotatorów (do.omment), dat� (do.date) i miejse

(do.plae) nagrywania rozmowy, lizb� jej uzestników (do.speakers). Meta-

dane o respondenie zawieraj¡ informaje na temat pªi (spk.sex m � m�»zy-

zna, a � kobieta), wieku (spk.age), zawodu, wyksztaªenia (podstawowe, zawo-

dowe, ±rednie, wy»sze, brak), miejsa urodzenia (spk.birthplae), miejsa naj-

dªu»szego pobytu (spk.liveplae), miejsa obenego pobytu (spk.plae), j�zyka

ojzystego (spk.L1), j�zyków, którymi respondent si� posªuguje (spk.languages),

dialektu u»ywanego przez ankietowanego (spk.dialet). W±ród parametrów znaj-

duje si� te» informaja, zy respondent zostaª wze±niej powiadomiony o na-

graniu (spk.informed). Na uwag� zasªuguje szerokie spektrum parametrów do-

tyz¡yh wieku i wyksztaªenia ankietowanyh.

4

Informaje na ten temat pohodz¡ ze strony http://www.korpus.sk/bibstyle.html.
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O wiele mniej szzegóªowo opraowane s¡ metadane w korpusah: r_mak3.0,

x-legal-1.0, web-2.0. W pierwszym z wymienionyh zasobów informaje zaw�»o-

ne s¡ danyh bibliogra�znyh. W korpusie x-legal-1.0. znajdziemy natomiast

szzegóªy dotyz¡e nazwy dokumentu oraz daty wydania. W zasobie web-2.0

dodatkowo prezentowane s¡ dane na temat strony internetowej oraz typu tek-

stu. W korpusie historyznym hist-1.0 anotaja zewn�trzna obejmuje tytuª,

dat�, miejse, komentarze, dane bibliogra�zne.

Dla wszystkih korpusów informaje na temat tekstu nie wy±wietlaj¡ si� od

razu, je±li u»ywamy wyszukiwarki Bonito 1. Mo»na je wª¡zy¢, wybieraj¡ od-

powiedni¡ zakªadk� z menu albo klikaj¡ po±wiadzenie prawym przyiskiem

myszy. W pierwszym przypadku mamy mo»liwo±¢ zaznazenia, któryh da-

nyh potrzebujemy, w drugim przypadku automatyznie poka»¡ si� wszystkie

dost�pne informaje. W NoSketh Engine tzw. do.bogo jest wy±wietlane przy

ka»dym po±wiadzeniu. Aby otrzyma¢ pozostaªe metadane, nale»y skorzysta¢

z zakªadki View options.

Anotaja wewn�trzna

Wszystkie synhronizne korpusy j�zyka sªowakiego s¡ lematyzowane i znako-

wane morfologizne, natomiast brakuje w nih anotaji syntaktyznej oraz se-

mantyznej. Obie anotaje s¡ dost�pne tak»e w korpusah równolegªyh, a do-

tyzy to wszystkih wersji j�zykowyh. Natomiast historyzny korpus j�zyka

sªowakiego jest pozbawiony zarówno lematyzaji, jak i anotaji morfologiz-

nej, semantyznej oraz skªadniowej.

Tokenizaja i lematyzaja

Token w SNK nie zawsze odpowiada wyrazowi ortogra�znemu. Dotyzy to

np. wyrazów zapisywanyh z ª¡znikiem, któryh ka»da z�±¢ (tak»e ª¡znik)

jest osobnym tokenem. Co wa»ne, jako samodzielne tokeny s¡ oznazane tak»e

znaki interpunkyjne. Z tym podziaªem zwi¡zana jest lematyzaja: znaki inter-

punkyjne, nawet te umieszzone w ±rodku wyrazu, s¡ hasªowane oddzielnie.

Przykªady zamieszzamy w tabeli poni»ej.
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Tab. 4.6. Posta¢ lematu wyrazów i lizb zawieraj¡yh ª¡zniki, apostrofy,

uko±niki itp.

Wyraz/lizba
Lematy

historiko-jazykovo-kultúrne
historiko - jazykovo - kultúrne

-ár - ár

Nazwiska podwójne

Ture£ková-�ambalová ture£ková - £ambalová

Czasownik z partykuª¡ -li

bude-li by´ - li

Poprzyimkowe formy nieakentowane

do¬

do_ono, do_on

Formy z u»yiem apostrofu

sister's sister ' s

8/5
8 / 5

Warto zauwa»y¢, »e lematy pisane s¡ maª¡ liter¡. Dotyzy to tak»e nazw

wªasnyh, np. Tatry maj¡ form� kanonizn¡ okre±lon¡ jako tatra, nazwisko

Ture£ková jest zapisane w lemaie jako ture£ková.

Jak w wi�kszo±i korpusów, tak i w Sªowakim Korpusie Narodowym zda-

rzaj¡ si� bª�dy w zakresie hasªowania. Dobrze jest wi� zawsze sprawdzi¢, zy

wyniki otrzymane automatyznie s¡ wygenerowane na podstawie poprawnej

lematyzaji. Najwi�ksz¡ wad¡ hasªowania jest przypisywanie ró»nyh form ka-

noniznyh tym samym leksemom. Przykªadem mog¡ by¢ nazwiska »e«skie,

które raz s¡ hasªowane w formie rodzaju m�skiego, innym razem � »e«skie-

go, np.:

Premiéra sa vydarila, hoi <Ture£ková/ture£ková -/- �ambalová/£ambalová>

neuvádza presný dátum.

<Ture£ková/ture£kový -/- �ambalová/£ambalový> v²ak s pohnutím

spomína, ºe hne¤ [...℄

Sposób tokenizaji i lematyzaji jest niezwykle wa»ny dla badaza przepro-

wadzaj¡ego badania j�zykowe na SNK, a to ze wzgl�du na to, »e przekªada si�

na sposób wpisywania komend do okienka wyszukuj¡ego materiaª. Je±li np.

wpiszemy wyraz z ª¡znikiem zgodnie z obowi¡zuj¡¡ ortogra�¡ (np. histori-

ko-jazykovo-kultúrne), to nie otrzymamy stosownyh po±wiadze«. Tego typu

leksemy nale»y wpisywa¢, tak jakby ka»da ih z�±¢ wª¡znie z dywizem byªa

osobnym wyrazem, zyli historiko - jazykovo - kultúrne.

Tagset korpusu j�zyka sªowakiego jest dokªadnie opisany na stronie http://

www.korpus.sk/morpho.html. Za podstaw� posªu»yª tradyyjny podziaª na

z�±i mowy, który zostaª poddany pewnym mody�kajom. Oznaza to, »e

z jednej strony wyró»nia si� podstawowe z�±i mowy, tj.: rzezownik, przy-

miotnik, lizebnik (przy zym lizebniki odmieniaj¡e si� przymiotnikowo s¡
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oznazane jako lizebniki o paradygmaie przymiotnikowym), zaimek, przy-

sªówek, wykrzyknik, partykuªa, spójnik, z drugiej strony dodatkowo oddzielnie

oznaza si� np. lizebnik wyra»ony lizbowo, który jest okre±lony jako liz-

ba. Z innyh jednostek indeksowanyh oddzielnymi kodami nale»y wymieni¢:

partykuªy re�eksywne sa i si, imiesªowy, partykuª� warunkow¡ by, skróty, na-

zw� wªasn¡, znaki interpunkyjne, znak nierozpoznawalny przez program, zapis

bª�dny, inne elementy nieb�d¡e sªowami. Ka»da z wymienionyh kategorii jest

dookre±lana poprzez harakterystyzne dla niej ehy, np. typ paradygmatu,

do którego nale»y, rodzaj, lizb�, stron� itp.

Przy pray z wykorzystaniem znakowania warto pami�ta¢ o sprawdzaniu

jego poprawno±i, szzególnie w miejsah, gdzie mamy do zynienia z synkre-

tyzmem lub homonimi¡. Oto jedno z bª�dnie otagowanyh po±wiadze«:

[. . . ℄ potom ¤al²ia a ¤al²ia, v²etky plné <hlapov/hlap/SSmp4

5

>

s kala²nikovmi na krku.

Podstawowe zapytania

Zapytania mo»na tworzy¢ na kilka sposobów. Pierwszy to wpisanie odpowied-

niej sekwenji wyra»e« regularnyh oraz symboli umownyh do okienka zapy-

ta«, np. [lemma="matka"℄. Szzegóªowy spis u»ywanyh symboli mo»na zna-

le¹¢ na stronie http://korpus.juls.savba.sk/usage.html.

Przykªadowe zapytania prezentuj� w poni»szej tabeli oddzielnie dla opro-

gramowania Bonito i NoSketh Engine.

Tab. 4.7. Wpisywanie i tworzenie zapyta« w programie Bonito oraz NoSketh Engine.

Zapytanie o

Bonito 1

(Zapytania wpisujemy do okien-

ka z napisem Nový dotaz)

NoSketh Engine

form� wyrazo-

w¡

Matky

Matky

Aby otrzyma¢ po±wiadzenia o okre-

±lonej postai ortogra�znej (w tym

przypadku pisane wielk¡ liter¡), na-

le»y zaznazy¢ opj� Phrase.

form� wyrazo-

w¡ z warian-

tami ortogra-

�znymi

[Mm℄atky

Otrzymamy po±wiadzenia pi-

sane zarówno wielk¡, jak i maª¡

liter¡.

Je±li uprzednio zaznazymy opj�

Simple lub Word form, to mo»emy

wpisa¢ wyraz Matky lub matky. Pro-

gram w obu wypadkah znajdzie for-

my pisane wielk¡ i maª¡ liter¡.

Lemat
[lemma="matka"℄

Najpierw zaznazamy opj� Lemma,

a nast�pnie wpisujemy leksem, np.

matka.

5

Rzezownik wyst�puje tutaj w dopeªniazu lizby mnogiej, a nie w bierniku w lizbie

pojedynzej, jak informuje o tym tag.
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Zapytanie o

Bonito 1

(Zapytania wpisujemy do okien-

ka z napisem Nový dotaz)

NoSketh Engine

Lemat wyra-

zów pisanyh

wielk¡ liter¡

[lemma="bratislava"℄

Nazwy wªasne wpisujemy przy

wyszukiwaniu ih lematu maª¡

liter¡!

Najpierw zaznazamy opj� Lemma,

a nast�pnie wpisujemy leksem, np.

bratislava

Nazwy wªasne wpisujemy przy wy-

szukiwaniu ih lematu maª¡ liter¡!

Lemat wyra-

zów zawie-

raj¡yh

ª¡znik, apo-

strof, uko±nik

itp.

[lemma="historiko"℄[lemma="-

"℄[lemma="jazykovo"℄

Ka»da z z�±i wyrazu jest

oddzielnym lematem!

Nale»y wybra¢ opj� CQL i wpisa¢

[lemma="historiko"℄[lemma="-

"℄[lemma="jazykovo"℄

Ka»da z z�±i wyrazu jest oddziel-

nym lematem!

Cz�±¢ wyrazu

.*tka

matk.*

.*tk.*

.*tka

matk.*

.*tk.*

grup� wyra-

zów

dobré matky

dobré matky

Najpierw nale»y zaznazy¢ opj�

Phrase

grup� lema-

tów

[lemma="dobrý"

[lemma="matka"℄

Nale»y wybra¢ opj� CQL i wpisa¢

lemma="dobrý"℄

[lemma="matka"℄

kategori� gra-

matyzn¡

[tag="SSfp1"℄

Nale»y wybra¢ opj� CQL i wpisa¢

[tag="SSfp1"℄

kategori� gra-

matyzn¡

[(lemma=".*j")&(tag="SSfp1")℄

Nale»y wybra¢ opj� CQL i wpisa¢

[(lemma=".*j")&(tag="SSfp1")℄

W interfejsie Bonito 1 odpowiednie zapytanie mo»na sformuªowa¢ tak»e za

pomo¡ opji zwanej Impliitný atribút (znajduje si� on w menu w zakªade

Korpus). Wówzas nie musimy formuªowa¢ skomplikowanego zapytania. Dla

zapytania o lemat lub tag zaznazamy stosown¡ opj� w zakªade Impliitný

atribút, a nast�pnie wpisujemy dany wyraz b¡d¹ tag do okienka zapyta«, np.

matka lub SSfp1. Przy wyszukiwaniu lematu nale»y pami�ta¢, »eby wyraz wpi-

sywa¢ maª¡ liter¡, natomiast przy leksemah zawieraj¡yh ª¡zniki, apostrofy

itp. � »eby wpisywa¢ ka»d¡ jego z�±¢ oddzielnie. Warto pami�ta¢ o tym, »e

raz zaznazony atrybut pozostaje niezmienny a» do nast�pnej mody�kaji do-

konanej przez u»ytkownika. Z jednej strony mo»e to przysparza¢ problemów

w wypadku wyszukiwania wedªug ró»nyh atrybutów, z drugiej strony przy

kwerendah polegaj¡yh na pray z jednym atrybutem pozwala na zaoszz�-

dzenie zasu.
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Funkje dost�pne w programah obsªuguj¡yh SKN � Bonito oraz

NoSketh Engine

W zwi¡zku z tym, »e NoSketh Engine jest programem obsªuguj¡ym zarówno

Sªowaki Korpus Narodowy, jak i Czeski Korpus Narodowy, odsyªamy Czytel-

nika do zapoznania si� z odpowiednim fragmentem tekstu w rozdziale traktu-

j¡ym o Czeskim Korpusie Narodowym. W tym miejsu warto zwrói¢ uwag�

na drobne ró»nie w funkjonowaniu oprogramowania zaaplikowanego dla j�-

zyka sªowakiego. W NoSketh Engine dla SNK brakuje opji pozwalaj¡ej na

wpisanie tagu przy pomoy rozwijanej listy oraz nie ma mo»liwo±i tworzenia

korpusów i podkorpusów przy pomoy warunku within (zob. Praktyzny prze-

wodnik po korpusie j�zyka zeskiego). Brakuje tak»e osobnej podkategorii typu

Custom, umo»liwiaj¡ej ustawienie dost�pnyh funkji zgodnie z potrzebami

u»ytkownika. W opji prezentuj¡ej z�sto±¢ wyst¡pie« w konkretnym tek±ie

(Do Ids) dost�pna jest na razie tylko frekwenja aªkowita, a nie jak w przy-

padku korpusu j�zyka zeskiego z�sto±¢ wyst�powania danej formy na 1 milion

tokenów. Nie ma tak»e mo»liwo±i automatyznego sprawdzenia frekwenji szu-

kanego sªowa w ró»nyh typah tekstu (brak opji Text Type). W kolokatorze

brakuje moduªu oblizaj¡ego frekwenj� wzgl�dn¡.

Zastosowania

6

Ró»norodno±¢ korpusów zintegrowanyh w SNK pozwala na przeprowadzenie

bada« j�zykowyh z u»yiem znanyh metod korpusowyh orpus-driven, or-

pus-based oraz orpus-assisted.

Dane z SNK zostaªy wykorzystane w ró»nym stopniu zarówno do publikaji

leksykogra�znyh (jako pomo w publikajah: Baláºová 2005, Povaºaj, Ka-

£ala, Pisár£iková 2003, jako materiaª gªówny w praah: Buzássyová, Jaro²ová

2006, Buzássyová, Jaro²ová 2011, Niºníková 2006), jak i pozyji z zakresu gra-

matyki, szzególnie z morfologii i skªadni (walenji) (Sokolová, Ivanová 2006,

Sokolová, Olo²tiak, Ivanová 2007, Sokolová 2007). Oddzielne artykuªy po±wi�-

one s¡ wielu dziedzinom j�zyka, o pokazuje, jak ró»norodne s¡ mo»liwo±i

wykorzystania korpusu w elah badawzyh. Znajdziemy w±ród nih analizy

sªowotwórze (�imková 2010), fonologizne (Kar£ová 2011), a tak»e badania

z zakresu j�zykowego obrazu ±wiata (�imková 2011) oraz dyskursu (Kar£o-

vá 2010).

Na konie warto wspomnie¢ o projekie wspieraj¡ym i rozwijaj¡ym no-

wozesne tehnologie META-NET http://www.meta-net.eu/whitepapers/vol-

6

Podrozdziaª na temat zastosowa« SNK w poszzególnyh projektah i publikajah

powstaª dzi�ki informajom przekazanym przez pani¡ dr M. �imkov¡, dyrektor Sªowakiego

Korpusu Narodowego.
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4. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka sªowakiego

umes/slovak, którego jednym z produktów jest tzw. �biaªa ksi�ga Sªowaji� The

Slovak Language in the Digital Age.
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5. Praktyzny przewodnik

po korpusie j�zyka dolnoªu»ykiego

Fabian Kaulfürst

Chó±ebuske wót¹¥lenje Serbskego instituta z.t.

� Choiebuski Oddziaª Instytutu �u»ykiego

Tªum. Marin Szzepa«ski

Chó±ebuske wót¹¥lenje Serbskego instituta z.t.

� Choiebuski Oddziaª Instytutu �u»ykiego

Informaje ogólne

Opisywany korpus j�zyka dolnoªu»ykiego to Dolnoserbski tekstowy korpus,

(w skróie: Dotko), reprezentuj¡y szeroko rozumian¡ literatur� dolnoªu»y-

k¡

1

. Powstaª i jest rozwijany

2

w Choiebuskim Oddziale Instytutu �u»ykiego

(Serbski institut)

3

.

Prae nad korpusem rozpoz�to wkróte po zaªo»eniu Oddziaªu w 1992 r.

pod kierunkiem ówzesnego praownika Instytutu dr. Hana Steenwijka, który

z pomo¡ studentów przyst¡piª do digitalizaji tekstów dolnoªu»ykih. Od nie-

go opiek� nad rozbudow¡ korpusu przej¡ª dr Hauke Bartels, który pozyskuj¡

±rodki �nansowe ze ¹ródeª zewn�trznyh, zorganizowaª digitalizaj� starszyh

tekstów poza Instytutem. Umo»liwiªo to wzgl�dnie szybkie wprowadzenie do

korpusu m.in. kompletu rozników zasopisma Bramborski (Serbski) Casnik

(lata 1848-1933; w tym okresie byª to praktyznie jedyny dolnoªu»yki perio-

dyk) oraz ró»nyh wyda« Biblii. Obenym koordynatorem pra zwi¡zanyh

z digitalizaj¡ tekstów i rozwijaniem korpusu jest dr Fabian Kaulfürst.

1

W hoiebuskim oddziale Instytutu powstaje równoze±nie korpus j�zyka mówionego

dialektów dolnoªu»ykih. Projekt ten jest �nansowany ze ¹ródeª zewn�trznyh przez funda-

j� Volkswagen Stiftung w ramah programu wspieraj¡ego dokumentaj� j�zyków zagro»o-

nyh (DoBeS � Dokumentation Bedrohter Sprahen).

2

Nale»y podkre±li¢, »e obenie korpus znajduje si� w fazie rozwoju. Sytuaja personalna

Oddziaªu nie pozwala na realizaj� w krótkim zasie wielu zamierzonyh etapów. Dalsza

wieloaspektowa rozbudowa korpusu jest planowana, zale»y jednak od faktyznyh mo»liwo±i

w przyszªo±i.

3

Informaje o Instytuie �u»ykim i jego hoiebuskim oddziale znale¹¢ mo»na w Inter-

neie pod adresem http://www.serbski-institut.de.
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Do roku 2009 Dotko mógª by¢ u»ywany tylko wewn�trznie. W kwietniu tego

roku nawi¡zano kontakt z praownikami

4

Instytutu Czeskiego Korpusu Naro-

dowego (Ústav �eského národního korpusu, Ú�NK)

5

. W kolejnyh miesi¡ah

Marin Szzepa«ski i Fabian Kaulfürst ujednoliili kodowanie (unikod), struk-

tur� (XML) oraz metainformaje zawarte w tekstah pohodz¡yh z ró»nyh

okresów digitalizaji. Tak przygotowany korpus dolnoªu»yki

6

opublikowano

w interneie

7

w grudniu 2010 r. Wspóªpraa Oddziaªu z Ú�NK daje u»yt-

kownikom korpusu Dotko mo»liwo±¢ korzystania z niektóryh funkji praskih

aplikaji korpusowyh. Jednoze±nie korpus jest dost�pny ze strony WWW

Oddziaªu

8

przez aplikaj� przygotowan¡ przez M. Szzepa«skiego, która za po-

±rednitwem uproszzonego interfejsu gra�znego pozwala kierowa¢ zapytania

do korpusu na Ú�NK. Na stronie Oddziaªu znajduj¡ si� tak»e informaje o kor-

pusie, przewodnik po wyra»eniah regularnyh oraz opis ortogra�znego zró»-

niowania opublikowanyh tekstów (http://www.dolnoserbski.de/korpus/).

Korpus jako aªo±¢ zawiera praktyznie wszystkie teksty dolnoªu»ykie po-

wstaªe od znanyh poz¡tków pi±miennitwa do roku 1848

9

, wi�kszo±¢ tekstów

z okresu 1848-1945

10

oraz znazn¡ z�±¢ dzieª nowszyh, m.in. niektóre rozniki

zasopisma Nowy Casnik. W zwi¡zku ze wzgl�dnie ogranizon¡ lizb¡ zasobów

pi±miennitwa dolnoªu»ykiego w porównaniu z �wi�kszymi� j�zykami, mo»na

si� spodziewa¢, »e wkróte Dotko stanie si� peªnym korpusem dolnoªu»ykiego

j�zyka pisanego. Obenie zawiera okoªo 27 mln tokenów, z zego ok. 12 mln

jest dost�pnyh przez internet.

Charakterystyka korpusu

Korpus j�zyka dolnoªu»ykiego to korpus ogólny, diahronizny, obejmuj¡y a-

ªo±¢ pi±miennitwa. Zawiera teksty od 1. poª. XVI w. do zasów wspóªzesnyh.

Z uwagi na spey�zn¡ sytuaj� pi±miennitwa dolnoªu»ykiego Dotko nie jest

i nie mo»e by¢ korpusem zrównowa»onym (por. ni»ej). Praowniy Oddziaªu

4

Dzi�kujemy w tym miejsu dr. Mihalowi K°enowi z Ú�NK za pomo, doradztwo i ko-

ordynaj� wspóªpray z zeskiej strony.

5

Pomysªodaw¡ wspóªpray i autorem internetowej wersji pogl¡dowej korpusu byª ów-

zesny praownik Oddziaªu, dr Rupreht v. Waldenfels.

6

Z przyzyn prawnyh udost�pniono publiznie jedynie teksty wydane do roku 1937.

7

http://www.korpus.z/dotko.php

8

http://dolnoserbski.de/korpus

9

Rok 1848 � poz¡tek regularnego wydawania pierwszego dolnoªu»ykiego zasopisma

�Bramborski Casnik� � wprowadza do literatury dolnoªu»ykiej publiystyk� i tym samym

otwiera nowy, wa»ny okres w ªu»ykim pi±miennitwie (por. Bartels 2010: 9 n.) Oeniaj¡

kompletno±¢ dokumentaji pi±miennitwa do tej daty, mo»na stwierdzi¢, »e brakuje jedynie

r�kopisów, któryh edyje drukiem nie s¡ dost�pne.

10

Ten okres to dla j�zyka dolnoªu»ykiego zas najintensywniejszego rozwoju literatury

i najpeªniejszej konsolidaji j�zyka pisanego.
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na bie»¡o uzupeªniaj¡ korpus zarówno tekstami starszymi

11

, jak i nowymi

wydawnitwami oraz aktualnymi roznikami zasopism. Dotko nie jest zatem

korpusem referenyjnym, ale w du»ym stopniu korpusem monitoruj¡ym.

Za pewne rozwi¡zanie powy»szyh ogranize« mo»na uzna¢ istniej¡e zró»-

niowane formy dost�pu do materiaªu zawartego w korpusie. Chodzi m.in.

o mo»liwo±¢ de�niowania bardziej lub mniej synhroniznyh podkorpusów

obejmuj¡yh materiaª z danego przedziaªu zasowego, np. wybrane rozniki

zasopisma Bramborski (Serbski) Casnik. Do bada« nad rozwojem dolnoªu-

»ykiego j�zyka literakiego mo»na zestawi¢ jednoj�zyzny korpus równolegªy

obejmuj¡y ró»ne wydania Starego i Nowego Testamentu, z któryh wi�kszo±¢

jest nowymi redakjami wyda« poprzednih

12

.

Bior¡ pod uwag� gatunki tekstów zawarte w korpusie oraz jego el, jakim

jest obj�ie aªo±i pi±miennitwa dolnoªu»ykiego, mo»na stwierdzi¢, »e kor-

pus Dotko oddaje gatunkowy harakter tego pi±miennitwa. Przewa»aj¡ teksty

prasowe (ok. 71%), znazny jest udziaª tekstów biblijnyh (ok. 11%), reszt� sta-

nowi¡ teksty bardziej zró»niowane gatunkowo, przy zym tak»e wiele spo±ród

nih ma harakter religijny.

Ceh¡ spey�zn¡ pi±miennitwa dolnoªu»ykiego jest ogranizona lizba

autorów. Bramborski (Serbski) Casnik byª przez dziesi�ioleia niemal»e je-

dynym medium regularnie oddziaªuj¡ym na j�zyk literaki. Dlatego te» jego

poszzególni redaktorzy mieli wyj¡tkowo silny osobisty wpªyw na rozwój j�zy-

ka dolnoªu»ykiego. Dotyzy to zwªaszza Kita �wjeli, który przez ponad póª

wieku (1864-1915) byª praktyznie jedynym autorem materiaªów prasowyh.

Ponadto a» do roku 1945 wi�kszo±¢ tekstów wyhodziªa spod pióra pastorów,

a wi� osób maj¡yh bliski kontakt ze stylem biblijnym. Okolizno±i te zo-

stawiªy wyra¹ny ±lad w rozwoju j�zyka dolnoªu»ykiego do drugiej wojny ±wia-

towej. Innym istotnym faktem jest to, »e znaz¡a lizba zawartyh w korpusie

dzieª beletrystyznyh to przekªady, gªównie z j�zyka niemiekiego, górnoªu»y-

kiego, zeskiego i sªowakiego. Tak»e z�±¢ tekstów prasowyh to tªumazenia

(z�sto niejawne) artykuªów z prasy niemiekiej.

Nie ulega w¡tpliwo±i, »e niereferenyjno±¢ korpusu, dominaja niewielkiej

grupy autorów oraz podobne zynniki maj¡ istotny wpªyw na badania j�zyko-

we, na o zwróiª uwag� Bartels (2010). Badany j�zyk w pewnyh okresah byª

silnie ksztaªtowany np. przez rodzimy dialekt autora, jego subiektywne wybory

zy te» stosunek do puryzmu j�zykowego (por. Bartels 2006, 2008a).

11

Szzególnyh problemów przysparza wyszukiwanie i pozyskiwanie tekstów oryginalnyh.

Ksi¡»ki byªy wydawane w niewielkih nakªadah. Dlatego pewne teksty najprawdopodobniej

nie tra�¡ do korpusu, ho¢ s¡ znane z ytatów i innyh nawi¡za«. Cyfryzaja katalogów

i zasobów biblioteznyh na ±wieie pozwala jednak mie¢ nadziej�, »e w przyszªo±i uda si�

odnale¹¢ ksi¡»ki uwa»ane obenie za utraone (por. Kaulfürst 2010).

12

Przykªad bada« na podstawie takiego korpusu to studium Kaulfürst 2012: 73-104.
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Anotaja zewn�trzna

Zewn�trzny opis tekstów korpusu obejmuje nast�puj¡e informaje

13

: 1) nie-

powtarzalny identy�kator danego tekstu, 2) dane bibliogra�zne � autor, re-

daktor, tªumaz, wydawa, numer wydania, miejse wydania, rok wydania,

ró»ne postai tytuªu (peªny tytuª, z�±¢ gªówna tytuªu, podtytuª, tytuª skró-

ony), 3) gatunek tekstu

14

, 4) rodzaj pisma u»ytego w druku � ªainka lub

fraktura, 5) uwaga nt. (nie)zahowania oryginalnej ortogra�i ¹ródªa. Ponadto

ka»dy tekst zawiera elementy opisu struktury wewn�trznej: 1) pozyja w tek-

±ie ¹ródªowym � numer strony, adres biblijny, w roznikah zasopism numer

wydania itp., 2) identy�kaja elementów formalnej struktury tekstu � nagªów-

ki, stopki, podpisy ilustraji, obja±nienia trudnyh sªów itp., 3) oznazenia

elementów oryginaªu, które pomini�to podzas digitalizaji � ilustraje, wi�k-

sze fragmenty w j�zyku niemiekim, powtarzaj¡e si� reklamy, 4) elementy,

które mog¡ nie by¢ brane pod uwag� przy wyszukiwaniu, np. fragmenty ob-

oj�zyzne, niemiekie odpowiedniki przy sªowah dolnoªu»ykih

15

, 5) dane

sªu»¡e wewn�trznej dokumentaji opraowania korpusu i digitalizaji tekstów

� dost�pno±¢ oryginaªu, dost�pno±¢, format, ¹ródªo i miejse przehowywania

obrazów yfrowyh, stopie« integraji tekstu do korpusu od wst�pnego odpisu

do kompletnego pliku XML, komentarze, lizba tokenów, data wprowadzenia

do korpusu

16

.

Stopnia poprawno±i wi�kszo±i danyh nie mo»na okre±li¢, ale mo»na za-

ªo»y¢, »e metainformaje dotyz¡e aªo±i tekstu s¡ w du»ej mierze rzetelne.

Problem natomiast mo»e stanowi¢ np. numeraja stron, której systematyz-

na kontrola nie byªa mo»liwa; wykonano jednak lizne testy automatyzne, o

istotnie ogranizyªo lizb� bª�dów.

Niektóre z wymienionyh metainformaji s¡ widozne dla u»ytkowników in-

terfejsu Ú�NK. S¡ to: identy�kator (doument.id), peªny tytuª (doument.full

_title), autor (doument.author), miejse wydania (doument.plae), rok wy-

13

Informaje te rozmieszzone s¡ w: a) plikah XML z tekstami, b) zewn�trznej bazie

danyh powi¡zanej z odpowiednimi tekstowymi za pomo¡ identy�katorów. Jako±¢ adnota-

ji poszzególnyh tekstów jest ró»na � w niektóryh zbiór metainformaji jest kompletny,

niektóre za± zawieraj¡ jedynie dane podstawowe. Przyzyn¡ takiego stanu jest m.in. bardzo

dªugi okres tworzenia korpusu, zmieniaj¡e si� ele i warunki. Z powodu braków personal-

nyh problemy te nie zostaªy do dzi± w peªni rozwi¡zane. Istotn¡ popraw� jako±i korpusu

(w ró»nyh aspektah) mogªaby przynie±¢ w przyszªo±i realizaja projektu historyzno-do-

kumentuj¡ego systemu informatyznego dolnoªu»ykiej leksyki (Bartels 2013a i 2013b).

14

Obenie u»ywane warto±i to: �publiystyka�, �beletrystyka�, �tekst biblijny�. Opróz

tego wprowadzono równie» warto±¢ �antologia�, m.in. dla wydawnitw o tre±i mieszanej.

15

Jest to z�sto stosowana forma wprowadzania i popularyzaji nowej leksyki w j�zyku

mniejszo±i.

16

Cz�±¢ danyh wspomnianyh w pkt. 2, 3, 7-10 w niektóryh tekstah nie ma zastoso-

wania lub znanej warto±i, np. w tekstah prasowyh na ogóª brak autorów, tªumazy zy

wydawów.
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dania (doument.year), rodzaj pisma drukarskiego w oryginale (doument.orig

_font) oraz numer strony w ¹ródle lub adresaja innego typu (anhor.name)

17

.

U»ytkowniy interfejsu w serwisie dolnoserbski.de widz¡ skrót tytuªu, b�-

d¡y odno±nikiem do listy dost�pnyh tekstów, która z kolei zawiera kompletne

dane bibliogra�zne aªo±i tekstu (ale nie preyzyjn¡ lokalizaj� danego wy-

st¡pienia w konkordanji)

18

.

Anotaja wewn�trzna

Anotaj� wewn�trzn¡ korpus Dotko zawiera obenie w stopniu minimalnym.

Podziaª na zdania i tokeny wykonano na Ú�NK za pomo¡ tamtejszyh me-

tod i narz�dzi. W korpusie brak znakowania z�±i mowy; mo»liwo±¢ jego prze-

prowadzenia zale»y od ±rodków i sytuaji Choiebuskiego Oddziaªu Instytutu

�u»ykiego w najbli»szyh latah. Powy»sze dotyzy tak»e znakowania mor-

fologiznego, morfosyntaktyznego, syntaktyznego i semantyznego, a tak»e

lematyzaji, przy któryh szzególnym utrudnieniem jest zró»niowanie (or-

to)gra�zne i diahronizne tekstów.

Podstawowe zapytania

Mo»liwo±i wykonywania zapyta« zale»¡ od wyboru jednego z trzeh senariu-

szy. 1) Badanie na aªym korpusie, po wprowadzeniu wszystkih tekstów do

wybranego programu analizuj¡ego. Funkje i formy dziaªa« zale»¡ przy tym od

u»ytego mened»era lub edytora korpusu. Taki model post�powania jest przewi-

dziany tylko wewn¡trz Instytutu, poniewa» z przyzyn prawnyh nie wszystkie

teksty mog¡ zosta¢ opublikowane. 2) Dost�p przez stron� internetow¡ Ú�NK

19

.

Mehanizmy tamtejszyh korpusów j�zyka zeskiego mo»na zasadnizo stoso-

wa¢ tak»e do korpusu Dotko (zob. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka

zeskiego Mileny Hebal-Jezierskiej). Z przyzyn ozywistyh niedost�pne s¡

funkje wykorzystuj¡e znazniki, któryh w korpusie dolnoªu»ykim (jeszze)

brak

20

. Obenie u»ytezne s¡ zapytania typu Query Type Basi, Phrase, Word

Form, Charater, CQL

21

, ale nie Query Type Lemma i Tag. 3) Uproszzo-

ny dost�p przez stron� internetow¡ Oddziaªu

22

. Tu gªównym ogranizeniem

17

Jedn¡ z informaji mo»na wybra¢ jako standardow¡ (najlepszym kandydatem wydaje si�

identy�kator). B�dzie ona widozna w konkordanji z lewej strony wyst¡pie«, a po klikni�iu

na ni¡ otworzy si� u doªu okna przegl¡d pozostaªyh informaji zwi¡zanyh z danym tekstem.

18

http://dolnoserbski.de/korpus/zredla

19

Dost�p tylko przez aplikaj� WWW. Aplikaja systemowa Bonito 1 nie dziaªa.

20

Podobne ogranizenie dotyzy obenie tak»e innyh korpusów diahroniznyh, np.Dia-

korp (zob. �Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka zeskiego�).

21

Funkjonalno±i j�zyka CQL nie mo»na jednak w peªni wykorzysta¢ � z powodów opi-

sanyh w artykule niemo»liwe jest np. dopasowywanie form podstawowyh zy znazników.

22

http://dolnoserbski.de/korpus
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jest brak mo»liwo±i wykonywania zapyta« wielowyrazowyh. Mo»na stosowa¢

wyra»enia regularne; na stronie podano obja±nienia i przykªady u»yia

23

.

Brak lematyzaji zy oznaze« z�±i mowy oraz ró»norodno±¢ systemów

(orto)gra�znyh wymagaj¡ od u»ytkownika dobrej znajomo±i historyznyh

wariantów pisowni. Pomo¡ w tym wypadku mo»e by¢ podane na stronie ogólne

zestawienie wariantów ortogra�znyh

24

. Dodatkowym warunkiem skutezne-

go odpytywania jest znajomo±¢ ró»nyh (np. historyznyh zy dialektalnyh)

mo»liwyh form i wariantów morfologiznyh i fonetyznyh.

Aby wyszuka¢ (prawie) wszystkie wyst¡pienia abstrakyjnej formy wyra-

zowej serbski `serboªu»yki', nale»y skonstruowa¢ zapytanie:

[SsMÿ℄+er+b?[sMÿ℄+k[ijy℄+

Dopasuje ono nast�puj¡e formy tekstowe (tu wedªug z�sto±i wyst¡pie«):

ÿerbMki, ÿerski, serbski, SserbMki, ÿerMki, Serbski, SerbMki, ÿerbski, SMerbMki,

Sserski, serski, SMerMki, SserMki, Serski, SMerski, Merbski, MerbMki, ÿerÿki,

SerMki

25

. Oto konkretny przykªad z korpusu (ni»ej w pisowni wspóªzesnej):

Shkorzy Maÿej na lipah ÿej¹e, ÿerbMki a nimMki MpiwaMh �we¹e

[Bramborske Nowiny 1881, 9℄

wspóªz.: �kóre zasej na lipah sej¹e, serbski a nimski spiwa± w¥¹e

`Szpaki znów siedz¡ na lipah, umiej¡ ±piewa¢ po ªu»yku i niemieku'

Wyszukiwanie wszystkih form tekstowyh formy podstawowej ruka `r�ka' wy-

maga bardziej zªo»onego zapytania. Wyra»enie:

[Rr℄u[t℄?[kz℄[aeiou℄(h|m[ia℄?|wu?)?

zostanie dopasowane do (prawie) wszystkih wyst¡pie« formy podstawowej

ruka we wszystkih wspóªze±nie regularnyh formah �eksyjnyh z uwzgl�d-

nieniem mo»liwyh historyznyh wariantów (orto)gra�znyh

26

. W korpusie

mo»na jednak znale¹¢ równie» przestarzaª¡ bezko«ówkow¡ form� dopeªniaza

l.mn. ruk, do której powy»sze wyra»enie nie zostanie dopasowane. Zapytanie:

[Rr℄+u?k

przynosi, po usuni�iu wyników homonimiznyh, dwa przykªady:

23

http://dolnoserbski.de/korpus/regularne_wuraze

24

http://dolnoserbski.de/korpus/psawopisne_warianty

25

Analiza wyników pokazuje, »e podwójne <rr> nie pojawia si� w tym kontek±ie; brak

tak»e pewnyh kombinaji dopasowywanyh przez podwyra»enia <[sMÿ℄+> i <[ijy℄+>. Na-

le»y pami�ta¢, »e teoretyznie taka pisownia byªaby mo»liwa. Interesuj¡ym zjawiskiem jest

dopasowywanie przez aplikaj� Ú�NK tak»e form tekstowyh ÿerb³ki, ÿer³ki, SMer³ki, hoia»

zapytanie nie zawiera znaku <³>.

26

Tak zbudowane wyra»enie dopasowuje, niestety, tak»e nieozekiwane formy tekstowe,

jak Rutka, rukawu, które przed dalszym opraowaniem trzeba z wyników usun¡¢.
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Tym Mªo¹ejam pak «ej �wele drogotkow do ruk padnuªo

[Serbski Casnik 1931, 37℄

wspóªz.: Tym zªo¹ejam pak njej' wjele drogotkow do ruk padnuªo

`Zªodziejom jednak nie wpadªo w r�e wiele kosztowno±i'

To wi¹ey wugjarnu kneht rukawy, plunu do ruk a da se na togo mªo¹e«a,

wu�inknu jomu jadnu za wu²y, aº ten se ned do kopiki kidnu.

[Pratyja za dolnyh Serbow na l¥to 1932℄

`Widz¡ to, parobek zakasaª r�kawy, splun¡ª w dªonie i ruszyª na mªodzie«a,

waln¡ª go w uho, a» si� tamten przewróiª'

Wyst¡pienia formy dopeªniaza l.podw. rukowy (zamiast rukowu) mo»na zna-

le¹¢ jedynie wtedy, gdy, znaj¡ j¡ z dialektów przej±iowyh, ±wiadomie si� jej

po±ród wyników ozekuje

27

:

B¥da nam, gaby tu móz do rukowy krydnuli!

[Serbski Casnik 1932, 31℄

wspóªz.: B¥da nam, gaby tu mó do rukowu krydnuli!

`Biada nam, je±li tak¡ mo otrzymamy do r¡k!'

Inne dost�pne funkje w oprogramowaniu

Opróz wy»ej wymienionyh mo»na wskaza¢ jeszze kilka udogodnie« inter-

fejsu dost�pnego na stronah Choiebuskiego Oddziaªu Instytutu �u»ykiego.

Jednym z nih jest klawiatura ekranowa pomona przy wprowadzaniu liter ze

znakami diakrytyznymi (np.

�

b, M/, �w). W konkordanjah dopasowana forma

tekstowa jest wyró»niona i umieszzona w osi listy; po jej klikni�iu ukazuje

si� szerszy kontekst danego wyst¡pienia. Konkordanj� tworz¡ wszystkie do-

pasowania, przy zym jednoze±nie na stronie pokazanyh jest 50.

Dost�p do korpusu Dotko przez stron� Ú�NK daje wiele dodatkowyh mo»-

liwo±i analogiznyh do tyh oferowanyh w korpusah j�zyka zeskiego (zob.

rozdziaª Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka zeskiego Mileny Hebal-Je-

zierskiej). Obejmuj¡ one np. okre±lanie kontekstu, szukanie kolokaji, �ltrowa-

nie wyników i stosowanie funkji statystyznyh.

Zastosowania

Korpusu j�zyka dolnoªu»ykiego Dotko mo»na u»ywa¢ na wiele sposobów. Mo»-

liwe s¡ zarówno badania typu orpus-based, orpus-driven, jak i ih poª¡zenia.

27

Wystarzy wtedy zmieni¢ podwyra»enie <wu?> na <w[uyiü℄?>.
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Czynnikiem utrudniaj¡ym prowadzenie bada« jest brak znazników z�±i mo-

wy zy morfologiznyh. Skutezno±¢ wyszukiwania i reprezentatywno±¢ wyni-

ków zale»¡ zatem w du»ej mierze od tego, w jaki sposób u»ytkownik korzysta

z korpusu, oraz od jego znajomo±i pisowni historyznyh.

Poniewa» Dotko jest dost�pny w interneie dopiero od grudnia 2010 r., a od-

powiedzialni za« praowniy Choiebuskiego Oddziaªu Instytutu �u»ykiego

kieruj¡ swoje wysiªki przede wszystkim na rozbudow� korpusu, lizba bada«

j�zykowyh na nim przeprowadzonyh jest jeszze ogranizona. Jest u»ywany �

na razie niesystematyznie � gªównie jako wsparie przy projektah Oddziaªu

oraz tam»e przygotowywanyh posiedzeniah Dolnoªu»ykiej Komisji J�zyko-

wej. Najwa»niejszym projektem jest obenie budowa aktywnego sªownika nie-

mieko-dolnoªu»ykiego

28

. Planowany jest historyzno-dokumentuj¡y system

informatyzny leksyki dolnoªu»ykiej (zob. Bartels 2013a, 2013b), w którym

korpus odegra du»¡ rol�

29

. Mo»na ozekiwa¢, bior¡ pod uwag� sytuaj� j�zy-

kow¡

30

, »e w badaniah nad j�zykiem dolnoªu»ykim znazenie korpusu w naj-

bli»szej przyszªo±i wzro±nie.

Do opraowa« z zakresu leksykologii dolnoªu»ykiej powstaªyh z uwzgl�d-

nieniem danyh korpusowyh nale»¡ m.in. Bartels 2006, 2009a i 2009b. Te-

matów gramatyznyh dotyz¡ artykuªy Bartels 2008a, 2008b i Bartels/Spieÿ

2012. Z kolei Kaulfürst 2012 bada historyzny rozwój j�zyka na podstawie przy-

kªadów o harakterze ortogra�znym, leksykalnym, morfologiznym i skªad-

niowym wybranyh z podkorpusu równolegªego obejmuj¡ego trzy redakyjnie

zale»ne przekªady Biblii.

Wa»ne dla harakterystyki korpusu Dotko jest jego intensywne wykorzysta-

nie w elah niej�zykoznawzyh, zyli np. jako ¹ródªo (z�sto jedyne istotne)

do bada« historyznyh i etnologiznyh albo pomo przy tworzeniu mate-

riaªów prasowyh. Wobe tego z�sto bezpo±rednio wpªywa na wspóªzesn¡

reepj� j�zyka dolnoªu»ykiego.
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Najmªodsi rodzimi u»ytkowniy j�zyka dolnoªu»ykiego to z nieliznymi wyj¡tkami oso-
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po korpusie j�zyka górnoªu»ykiego

Fabian Kaulfürst

Chó±ebuske wót¹¥lenje Serbskego instituta z.t.

� Choiebuski Oddziaª Instytutu �u»ykiego

Tªum. Marin Szzepa«ski

Chó±ebuske wót¹¥lenje Serbskego instituta z.t.

� Choiebuski Oddziaª Instytutu �u»ykiego

Informaje ogólne

1

Korpus j�zyka górnoªu»ykiego � Hornjoserbski tekstowy korpus, w skróie

Hotko � reprezentuje pi±miennitwo górnoªu»ykie od poªowy XIX w. do dzi±.

Za jego rozwój odpowiada Oddziaª J�zykoznawzy Instytutu �u»ykiego

2

w Bu-

dziszynie (Serbski institut), dziaªaj¡y w kooperaji z Centraln¡ Bibliotek¡

�u»yk¡ (Serbska entralna biblioteka)

3

.

Prae nad korpusem rozpoz¡ª w 1996 r. ówzesny praownik Instytutu,

prof. dr Edward Wornar, a pi�¢ lat pó¹niej w interneie opublikowano pierw-

sz¡ wersj� systemu. Po obj�iu przez Wornara katedry w Instytuie Sorabistyki

Uniwersytetu w Lipsku odpowiedzialno±¢ za korpus przej�ªa kierownik Oddzia-

ªu J�zykoznawzego, dr hab. Sonja Wölkowa. W i¡gu kilku lat z pomo¡ per-

sonelu naukowo-tehniznego Instytutu wykonano digitalizaj� wielu tekstów;

obenie Hotko zawiera ok. 36 mln tokenów (wraz ze znakami interpunkyjnymi

44 mln).

W leie 2010 r., wzorem Oddziaªu Choiebuskiego, postanowiono nawi¡-

za¢ wspóªpra� z Wydziaªem Czeskiego Korpusu Narodowego (Ústav �eského

národního korpusu, Ú�NK)

4

. Koniezne ujednolienie struktury tekstów i me-

tainformaji przeprowadzono z pomo¡ wspóªpraowników z Dolnyh �u»y.

1

Za przygotowanie informaji o historii i aktualnym stanie korpusu dzi�kuj� dr hab. Sonji

Wölkowej.

2

Szzegóªowe informaje o Instytuie mo»na znale¹¢ w Interneie pod adresem

http://www.serbski-institut.de.

3

http://www.serbski-institut.de/ms/os/24/biblioteka

4

W tym miejsu nale»¡ si� podzi�kowania dla dr. Mihala K°ena z Ú�NK za pomo,

doradztwo i koordynaj� wspóªpray z zeskiej strony.
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Od r. 2013 Hotko jest dost�pny w siei WWW pod adresem http://www.kor-

pus.z/hotko.php. W przyszªo±i planowany jest tak»e dost�p przez wªasny in-

terfejs gra�zny ze strony http://www.serbski-institut.de. Obenie mo»na tam

znale¹¢ informaje o korpusie, instrukje wykorzystania wyra»e« regularnyh,

zestawienie wariantów pisowni i inne pomone materiaªy

5

.

Charakterystyka korpusu

Korpus górnoªu»yki ma harakter zdeydowanie diahronizny i obejmuje ¹ró-

dªa z okresu dwóh stulei, przy zym ponad poªowa (54%) tekstów pohodzi

z zasów najnowszyh (po zjednozeniu Niemie w l. 1989/1990). Z przyzyn

praktyznyh gªówny naisk poªo»ono na wprowadzenie wa»niejszyh dzieª li-

teratury górnoªu»ykiej. Równowa»enie wzgl�dem gatunków i innyh kryteriów

odgrywa rol� drugorz�dn¡.

Hotko nie jest korpusem referenyjnym, zatem jest nieustannie uzupeªnia-

ny. Z jednej strony digitalizuje si� starsze dzieªa, z drugiej � we wspóªpray

z wydawnitwem Domowina (Ludowe nakªadnistwo Domowina)

6

i Centrum

J�zykowym Witaj (R¥£ny entrum WITAJ)

7

� wprowadza si� na bie»¡o naj-

nowsze teksty górnoªu»ykie. Wynika st¡d, »e Hotko jest korpusem monitoru-

j¡ym.

Zakres zasowy ¹ródeª mo»na okre±li¢ przez budow� podkorpusów synhro-

niznyh dla wybranyh okresów.

Dominuj¡ymi typami tekstów s¡ publiystyka (57%) i beletrystyka (23%,

z du»ym udziaªem poezji). Na pozostaªe ¹ródªa skªadaj¡ si� ró»ne gatunki.

Zamierzony brak zrównowa»enia gatunkowego korpusu ma ozywisty wpªyw

na badania j�zykowe. Np. do bada« skªadni nale»aªoby ze ¹ródeª wykluzy¢

sªowniki i zestawienia terminów, poza tym trzeba by zwrói¢ szzególn¡ uwa-

g� na wi�ksze prawdopodobie«stwo naehowania szyku wyrazów w utworah

poetykih.

Anotaja zewn�trzna

U»ytkownik interfejsu Ú�NK ma dost�p do nast�puj¡yh metainformaji za-

pisanyh w anotajah zewn�trznyh: jednoznazny identy�kator (doument.id),

autor (doument.author), tªumaz (doument.translator), wydawa lub wy-

dawnitwo (doument.publisher), miejse (doument.plae) i rok wydania (do-

ument.year), rok powstania dzieªa (doument.year_orig)

8

, peªny tytuª (dou-

5

Dokªadny adres to http://www.serbski-institut.de/ms/os/48/hornjoserbski.

6

http://www.domowina-verlag.de

7

http://www.reny-entrum-witaj.de

8

Rozró»nienie mi�dzy rokiem wydania a rokiem powstania ma zastosowanie w przy-

padku znaznej odlegªo±i zasowej mi�dzy datami i dotyzy np. pó¹niejszyh edyji zy
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ment.full_title), tytuª uproszzony (doument.title), podtytuª (doument.sub-

title), tytuª skróony (doument.short_title)

9

, rodzaj tekstu (doument.type)

10

,

informaja o typie pisma drukarskiego (fraktura lub ªainka) u»ytego w orygi-

nale (doument.orig_font)

11

.

Fragmenty w j�zykah innyh ni» górnoªu»yki nie zostaªy oznazone jako

oboj�zyzne. Nale»y na to zwrói¢ uwag� zwªaszza w przypadku tekstów lub

ih fragmentów w blisko spokrewnionyh j�zykah sªowia«skih, np. dolnoªu-

»ykim

12

. Warunkiem poprawno±i wyników jest wtedy kontrola i samodzielne

ozyszzenie uzyskanyh konkordanji.

Anotaja wewn�trzna

Anotaj� wewn�trzn¡ wykonano w stopniu minimalnym. Podziaª na zdania

i tokeny przeprowadzono na Ú�NK za pomo¡ tamtejszyh metod i narz�dzi.

Brak natomiast znazników z�±i mowy, elementów morfologiznyh, syntak-

tyznyh zy morfosyntaktyznyh. Poza tym korpus nie jest lematyzowany,

nale»y zatem wyszukiwa¢ poszzególne mo»liwe formy tekstowe badanego lek-

semu b¡d¹ morfemu.

Podstawowe zapytania

Je±li hodzi o odpytywanie, Hotko znajduje si� w podobnej sytuaji jak kor-

pus dolnoªu»yki. Zasadnizo istniej¡ te same mo»liwo±i o w przypadku po-

zostaªyh korpusów udost�pnianyh przez Ú�NK

13

. Ogranizenia wynikaj¡

z braku znazników i lematyzaji

14

. Dodatkowym utrudnieniem s¡ wyst�puj¡-

e w korpusie górnoªu»ykim ró»ne tradyje ortogra�zne

15

. Problem ten jest

niezmienionyh wznowie«. W badaniah diahroniznyh nale»y zatem uwzgl�dni¢ rok po-

wstania. Niestety zdarzaj¡ si� sytuaje, gdy podany rok prowadzi do faªszywyh wyników �

np. w r. 1995 w serii �L¥topis� (nr 42/2) wydano opraowanie XVII-wieznego r�kopisu, sam

artykuª powstaª równie» w tym roku, w zwi¡zku z zym ytowane w nim dzieªo oryginalne

b�dzie przez korpus datowane na rok 1995.

9

Umo»liwia to przyporz¡dkowanie poszzególnyh wyników do odpowiednih tekstów.

Dokªadniejsze okre±lenie lokalizaji (np. numeru strony) nie jest jeszze mo»liwe.

10

Obenie u»ywane warto±i to: �beletrystyka�, �literatura religijna�, �sªowniki i terminolo-

gie�, �literatura naukowa� oraz �publiystyka�. W ramah publiystyki okre±lono dodatkowo

poszzególne periodyki (doument.pub_subtype).

11

Dane nie zawsze s¡ kompletne lub nie wyst�puj¡ we wszystkih dokumentah; np. ar-

tykuªy prasowe nie maj¡ okre±lonego autora.

12

J�zyk dolnoªu»yki pojawia si� z�sto w artykuªah zasopisma �Rozhlad�.

13

W przeiwie«stwie do korpusów zeskih dost�p do korpusów ªu»ykih ogranizony jest

do aplikaji WWW. Instalowany lokalnie mened»er Bonito 1 nie dziaªa.

14

Podobne ogranizenie dotyzy obenie tak»e innyh korpusów diahroniznyh, np. DIA-

KORP. Obenie Hotko obsªuguje nast�puj¡e klasy zapyta«: Query Type Basi, Phrase,

Word Form, Charater, CQL (ale nie Query Type Lemma oraz Tag).

15

Obja±nienie wariantów pisowni znajduje si� pod adresem http://www.serbski-insti-

tut.de/ms/os/479/prawopisne-warianty.
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jednak, w porównaniu z korpusem dolnoªu»ykim, mniej ui¡»liwy, a to dzi�ki

wze±niejszej i konsekwentniejszej normalizaji j�zyka górnoªu»ykiego, hoia»

przez dªugi zas w jednozesnym u»yiu pozostawaªy dwa lub trzy warianty.

W elu peªnej ekserpji zawartyh w korpusie informaji nale»y dobrze

zna¢ zbiór mo»liwyh form badanego sªowa oraz koleje rozwoju j�zyka litera-

kiego. Jako przykªad mo»na poda¢ wyszukiwanie wszystkih form dopeªniaza

i elownika zaimka wón `on'. Trzeba m.in. zwrói¢ uwag� na równolegle obene

w pi±miennitwie tradyje (Faska 1998: 167-177) oparte na ró»nyh dialektah

j�zyka � w tzw. ewangelikim warianie j�zyka literakiego wyst�puj¡ formy

jeho, jemu, natomiast w warianie katolikim odpowiadaj¡ im formy joho, jo-

mu

16

. Takie ró»nie s¡ wyra¹nie potwierdzane przez wyniki przeszukiwania

korpusu; zapytanie:

[jJ℄[eo℄ho

wskazuje na 86 178 wyst¡pie« formy jeho/Jeho (85%) i 15 033 formy joho/Joho

(15%), a zapytanie:

[jJ℄[eo℄mu

odpowiednio 36 157 wyst¡pie« jemu/Jemu (84%) i 6963 jomu/Jomu (16%)

17

.

Innym przykªadem jest niekonsekwentne przeprowadzenie w wygªosie wy-

razu typowej górnoªu»ykiej innowaji fonetyznej, polegaj¡ej na przej±iu sa-

mogªoski a do e mi�dzy mi�kkimi (por. Kaulfürst 2012: 111-113). To zjawisko

widozne jest tak»e w j�zyku literakim i materiale korpusowym. Zapytanie:

[Jj℄and[¹º℄el[ea℄j

dopasowuje form� mianownika lizby podwójnej leksemu jand¹el `anioª' i daje

(po usuni�iu form homonimiznyh) 19 wyst¡pie« formy zako«zonej na -ej

(70%) i 8 formy na -aj (30%). Wyst¡pienia na -aj pohodz¡ sprzed 1915 r.

i pojawiaj¡ si� gªównie w±ród autorów z kr�gu katolikiej tradyji literakiej.

Dost�pne funkje w oprogramowaniu opróz wy»ej wymienionyh

Dost�p do Hotko przez stron� internetow¡ Ú�NK pozwala korzysta¢ ze wszyst-

kih dodatkowyh narz�dzi korpusów zeskih, takih jak okre±lanie kontekstu,

16

Przedstawiony tu obraz jest uproszzony. Zale»nie od zasu lub autora, formy typu joho

mog¡ pojawi¢ si� tak»e w tekstah nale»¡yh bardziej do ewangelikiego kr�gu j�zykowego

i odwrotnie.

17

Dodatkowym urozmaieniem s¡ ytowania starszyh zapisów w publikajah naukowyh.

W korpusie mo»na znale¹¢ formy: ieho (24Ö), ioho (2Ö), Ioho (1Ö), yeho (4Ö), yoho (11Ö),

yóho (5Ö), jého (2Ö) oraz iemu (4Ö), yemu (1Ö), yomu (1Ö), jému (1Ö). Ponadto dwa

wyst¡pienia formy iomu pohodz¡ z fragmentu w j�zyku dolnoªu»ykim.
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szukanie kolokaji, �ltrowanie wyników zy stosowanie funkji statystyznyh

(zob. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka zeskiego Mileny Hebal-Je-

zierskiej).

Zastosowania

W ogólnym uj�iu górnoªu»yki korpus tekstów nadaje si� zarówno do bada«

typu orpus-based, jak i typu orpus-driven. W obu przypadkah utrudnieniem

jest brak oznaze« z�±i mowy i anotaji morfologiznyh. Sposób wykorzy-

stania korpusu zale»y od elu bada« i inwenji badaj¡ego. Wiedza o histo-

ryznyh odmianah pisowni i zró»niowaniu dialektalnym odgrywa tu rol�

mniejsz¡ ni» w przypadku korpusu dolnoªu»ykiego. Mimo to dokªadna zna-

jomo±¢ rozwoju ró»nyh aspektów j�zykowyh pi±miennitwa górnoªu»ykiego

pozostaje warunkiem konieznym uzyskania reprezentatywnyh i kompletnyh

wyników.

Bada« opartyh na górnoªu»ykim korpusie tekstów przeprowadzono do-

tyhzas niewiele. Generalnie nale»y stwierdzi¢, »e wykorzystywany jest gªów-

nie jako ±rodek pomonizy w projektah j�zykoznawzyh Instytutu oraz jako

¹ródªo informaji przy przygotowaniu materiaªów dla Górnoªu»ykiej Komisji

J�zykowej.

W±ród publikaji powstaªyh w opariu m.in. o korpus Hotko dominuje

tematyka leksykogra�zna. Nale»¡ do nih sªowniki i opraowania takie jak:

Bura 2003, Iv£enko, Wölke 2004 i 2009, Jentsh, Pohontsh, Shulz 2006, Wöl-

kowa 2011, Wornar, Strauh 2007, oraz poradniki, np. Pohon£owa, �oª¢ina,

Wölkowa 2009.

Korpus wykorzystano w badaniah z dziedziny sªowotwórstwa i morfologii:

Pohon£owa 2011, Werner 2003, Wölke 2011.

Z korpusu Hotko zerpali równie» autorzy dwukrotnie wznawianego pod-

r�znika do samodzielnej nauki j�zyka górnoªu»ykiego (Shulz, Werner 2000,

2002

2

, 2012

3

).
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po korpusie j�zyka horwakiego
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Uniwersytet Warszawski
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Informaje ogólne

Obenie istniej¡ dwa korpusy j�zyka horwakiego. Pierwszy, Hrvatski naio-

nalni korpus (dalej: HNK; http://www.hnk.�zg.hr), tworzony jest od 1998 r.

przez zespóª Marka Tadiia zwi¡zanego z Instytutem Lingwistyki Wydziaªu

Filozo�znego Uniwersytetu w Zagrzebiu (Zavod za lingvistiku Filozofskoga

fakulteta Sveu£ili²ta u Zagrebu). Natomiast drugi, Hrvatski jezi£ni korpus (da-

lej: HJK; http://riznia.ihjj.hr/index.hr.html) stworzony zostaª pod kierowni-

twem Dunji Brozovi¢-Ron£evi¢ z Instytutu J�zyka Chorwakiego i J�zykoznaw-

stwa w Zagrzebiu (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Opraowanie tego

korpusu rozpoz�ªo si� w 2006 r. w ramah projektu horwakiego Minister-

stwa Nauki i Sportu, jednak jego realizaja nie wyszªa poza etap przygotowania

interfejsu wyszukiwawzego oraz zaªadowania tekstów z siei lub udost�pnio-

nyh przez wª¡zone do projektu wydawnitwa. Z tego wzgl�du przedmiotem

szzegóªowego opisu w przewodniku jest pierwszy z korpusów, drugi omówiony

zostaª skrótowo na ko«u tekstu.

Twóra HNK, Marko Tadi¢, od poz¡tku kariery naukowej zajmuje si� pro-

blemami lingwistyki komputerowej i zwi¡zany jest z Wydziaªem Filozo�znym

Uniwersytetu w Zagrzebiu. W 1994 r. uzyskaª na tej uzelni doktorat na pod-

stawie dysertaji Ra£unalna obradba morfologije hrvatskoga knjiºevnoga jezika

(Komputerowe opraowanie morfologii horwakiego j�zyka literakiego), od

2001 r. stoi na zele Katedry Lingwistyki Algebraiznej i Informatyznej (Ka-

tedra za algebarsku i informati£ku lingvistiku), a w 2004 r. uzyskaª stanowisko

profesora nadzwyzajnego Uniwersytetu w Zagrzebiu. Marko Tadi¢ jest auto-

rem i wspóªautorem ksi¡»ek: Hrvatski jezik u digitalnom dobu (J�zyk horwaki

w epoe yfryzaji; Heidelberg 2012; wraz z D. Brozovi¢-Ron£evi¢ i D. Kape-

tanoviiem), Researh Infrastrutures in the Digital Humanities (Strasbourg

2011; wraz C. Moulini i in.), Jezi£ne tehnologije i hrvatski jezik (Tehnologie
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j�zykowe i j�zyk horwaki; Zagreb 2003) oraz Hrvatski £estotni rje£nik (Chor-

waki sªownik frekwenyjny; Zagreb 1999; wraz z M. Mogu²em i M. Bratani¢),

jak równie» kilkudziesi�iu artykuªów i innyh publikaji naukowyh po±wi�-

onyh problemom komputerowego opisu i analizy j�zyków naturalnyh, ze

szzególnym uwzgl�dnieniem horwakiego.

Poz¡tki horwakih pra, które ª¡zy¢ mo»na z j�zykoznawstwem korpu-

sowym, si�gaj¡ jeszze przeªomu lat sze±¢dziesi¡tyh i siedemdziesi¡tyh XX

wieku, a zwi¡zane s¡ z tym samym Instytutem Lingwistyki, w którym powstaª

pó¹niej HNK. Prekursorami tyh dziaªa« byli �eljko Bujas, który w 1975 r.

opublikowaª, utworzon¡ w 1967 r., konkordanj� komputerow¡ leksyki poema-

tu Osman Ivana Gunduliia (�. Bujas, Ivan Gunduli¢ �Osman�. Kompjutorska

konkordanija, Zagreb, Sveu£ili²na naklada Liber 1975, t. 1-2), oraz Rudolf Fi-

lipovi¢. Pod jego kierownitwem prowadzone byªy intensywne prae nad wyko-

rzystaniem korpusów równolegªyh do kontrastywnej analizy j�zyków serbsko-

-horwakiego i angielskiego (R. Filipovi¢, Jugoslavenski projekt za kontrastivnu

analizu srpskohrvatskog i engleskog jezika. Organizaija i zadai projekta, Za-

greb, Institut za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveu£ili²ta u Zagrebu, 1968).

W latah siedemdziesi¡tyh i osiemdziesi¡tyh XX w. ukazaªy si� zesta-

wiane komputerowo konkordanje j�zyka dawnyh dzieª literatury horwakiej

(por. M. Mogu², �. Bujas, Kompjutorska konkordanija Razvoda istarskoga,

Zagreb, Institut za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveu£ili²ta u Zagrebu,

1976; tyh»e, Kompjutorska konkordanija Maruli¢evih djela, Zagreb, Zavod

za lingvistiku, 1980; tyh»e, Kompjutorska konkordanija �Balada Petrie Ke-

rempuha� Miroslava Krleºe, Zagreb, Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta

u Zagrebu, 1982). Na podstawie tyh opraowa« powstaª w 1996 r. Jednomili-

junski korpus hrvatskoga jezika opraowany pod kierownitwem Milana Mogu²a

(tzw. Mogu²ev korpus; niedost�pny w siei), który z kolei stanowiª punkt wyj-

±ia dla pierwszego horwakiego sªownika frekwenyjnego (Hrvatski £estotni

rje£nik, red. M. Mogu², M. Bratani¢, M. Tadi¢, Zagreb, Zavod za lingvistiku

Filozofskog fakulteta, �kolska knjiga, 1999).

W tym samym zasie i w tym samym ±rodowisku dojrzewaªa równoze-

±nie konepja stworzenia wielomilionowego reprezentatywnego korpusu j�zyka

wspóªzesnego. HNK stanowi wi� kontynuaj� wze±niej prowadzonyh pra

oraz korzysta z do±wiadze« ih autorów. Dowodzi tego fakt, »e w pierwszej

wersji projektu, która ujrzaªa ±wiatªo dzienne w grudniu 1998 r., obok doe-

lowo trzydziestomilionowego reprezentatywnego korpusu tekstów powstaªyh

po 1990 r., a wi� po rozpadzie wspólnoty jugosªowia«skiej (tak»e j�zykowej)

i uzyskaniu przez Chorwaj� niepodlegªo±i, udost�pniono równie» u»ytkowni-

kom arhiwum HETA (Hrvatski elektroni£ki tekstni arhiv). Obejmowaªo ono

teksty starsze, sprzed 1990 r., oraz te, które mogªy narusza¢ reprezentatywno±¢

gªównego korpusu. Arhiwum HETA miaªo sta¢ si� swego rodzaju praktyznie
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nieogranizonym repozytorium oraz korpusem monitoruj¡ym j�zyka horwa-

kiego. Pierwsza wersja korpusu funkjonowaªa w siei do ko«a 2004 r.

Od styznia 2005 r. udost�pniona zostaªa wersja 2.0 HNK. Ró»niªa si� ona

znaznie od swej poprzednizki. Przede wszystkim zmianie ulegª interfejs wy-

szukiwawzy. Autorzy nawi¡zali wspóªpra� z zeskimi twórami oprogramowa-

nia korpusowego i do obsªugi korpusu zastosowali program Bonito. Od wiosny

2008 r. dost�pna jest wersja 2.5 (beta) korpusu. Obejmowa¢ ma ona, wedªug

deklaraji autorów, 101,3 mln lematyzowanyh i anotowanyh jednostek oraz

powinna umo»liwia¢ przeszukiwanie zasobów wedªug kategorii i form grama-

tyznyh. Problem polega na tym, »e zgodnie z informajami na stronie HNK

wersja ta od 2008 r. jest dopiero zapowiadana, a jej mo»liwo±i mo»na spraw-

dzi¢ jedynie, posªuguj¡ si� niewielkim podkorpusem w2000. W rzezywisto±i

rozbie»no±i mi�dzy deklarajami autorów a realnymi mo»liwo±iami korpusu

s¡ wi�ksze i to one b�d¡ przede wszystkim przedmiotem opisu w przewodniku.

Charakterystyka struktury HNK

HNK 2.0. obejmowaª nast�puj¡e podkorpusy zintegrowane:

Tab. 7.1.

Nazwa

podkorpusu

�ródªo materiaªu

Lata

powstania

tekstów

Nu-

mery

Lizba

jednostek

korpusowyh

w1998-2000 Croatia Weekly 1998-2000 5-118 1 600 000

w2000 Croatia Weekly 2000

112-

-118

118 000

dv2005 Dubrova£ki vjesnik 2005 880 000

fo2003-2005 Fokus 2003-2005 2 700 000

gs2002-2005 Glas Slavonije 2002-2005 17 000 000

hr51-55
Hrvatska revija 2001-2005 1 400 000

Klasii

Klasii hrvatske knjiºevnosti I. �

epika, romani, novele, CD 1, Bu-

laja naklada 2000.

1556-1943 3 600 000

Maruli

Dzieªa Marka Maruliia, praw-

dopodobnie równie» z wydawni-

twa Klasii hrvatske knjiºevno-

sti (Judita; Suzana; Vartal; Di-

jalo²ki tekstovi; Poslanie Marka

Maruli¢a Katarini Obirti¢)

II poª. XV

w. � I poª.

XVI w.

81 000

Naional108-

-265

Naional 1998-2000

108-

-265

6 900 000

nn1990-2005 Narodne novine 1990-2005 18 000 000
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Nazwa

podkorpusu

�ródªo materiaªu

Lata

powstania

tekstów

Nu-

mery

Lizba

jednostek

korpusowyh

vi210-278 Vijena 2002-2004

210-

-278

15 000 000

vj2000-2003
Vjesnik 2000-2003 46 600 000

vl1999_03-

-04

Ve£ernji list

III-IV

1999

2 200 000

116 079 000

Dost�pna obenie wersja HNK 2.5. beta zawiera prawdopodobnie ten sam ze-

staw, hoia» w menu brak podkorpusów fo2003-2005 oraz vi210-278. Mate-

riaªy w nih zawarte wy±wietlane s¡ jednak podzas wyszukiwania. Wedªug

informaji podawanyh przez Bonito, korpus lizy obenie 101 884 103 jedno-

stek. Myl¡e dla u»ytkownika jest doª¡zenie do listy wy±wietlanyh podkor-

pusów angielskoj�zyznyh zbiorów o nazwie HZN (Hrvatski zavod za nor-

me), liz¡ego ponad 30 000 jednostek, oraz podkorpusu susanne (wi�ej infor-

maji: http://www.grsampson.net/SueDo.html), liz¡ego 150 000 jednostek.

Podkorpusy te nie s¡ przeszukiwane podzas pray z HNK.

Doelowo HNK osi¡gn¡¢ ma nast�puj¡¡ struktur� tekstów:

Tab. 7.2.

Rodzaj tekstu %

Teksty informayjne, w tym: 74

Gazety 37

dzienniki 22

tygodniki 9

dwutygodniki 6

Czasopisma, prasa kolorowa 16

tygodniki 9

miesi�zniki 4

dwumiesi�zniki, kwartalniki 3

Ksi¡»ki, broszury, korespondenja... 21

publiystyka 4

teksty popularne 3,5

korespondenja, druki efemeryzne 0,5

nauka i wiedza 13

Beletrystyka, w tym: 23

powie±i 13

opowiadania, nowele, szkie 5

eseistyka 4

dzienniki, (auto)biogra�e... 1

Teksty heterogenizne 3
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Inspiraj¡ jest prawdopodobnie budowa �NK, jednak autorzy nie podaj¡

zasad, jakimi si� kierowali przy ustalaniu takih wªa±nie proporji. W prak-

tye nie ma to wi�kszego znazenia, gdy» HNK w obenej postai daleki jest

od zaplanowanej struktury. Porównuj¡ dane lizbowe z pierwszej tabeli, ªa-

two wylizy¢, »e teksty prasowe stanowiªy w wersji 2.0 97% materiaªu. Reszta

to beletrystyka o bardzo zró»niowanym j�zykowo i hronologiznie harak-

terze. HNK uzna¢ wi� mo»na za korpus tekstów prasowyh z przeªomu XX

i XXI wieku, �zaniezyszzony� utworami literatury pi�knej powstaªymi na

przestrzeni ostatnih pi�iuset lat. Autorzy tªumaz¡ tak¡ sytuaj� h�i¡ jak

najszybszego udost�pnienia aªo±i materiaªu u»ytkownikom, którzy do hwili

osi¡gni�ia planowanej struktury zadowoli¢ si� musz¡ zbiorem niereprezenta-

tywnym i niezrównowa»onym, o jednak umo»liwia ju» w hwili obenej roz-

poz�ie bada« nad j�zykiem horwakim z wykorzystaniem narz�dzi korpuso-

wyh. Niepokoj¡y jest fakt, i» sytuaja nie ulegªa zmianie od roku 2008.

Instalaja i podstawowe funkje wyszukiwawze

Do przegl¡dania zasobów HNK sªu»y program Bonito

1

, wykorzystywany przez

Czeski Korpus Narodowy. Program instalayjny odpowiedni do posiadanego

systemu operayjnego znale¹¢ mo»na pod adresem: http://www.textforge.z/

download. Po uruhomieniu zainstalowanego programu pami�ta¢ nale»y o ko-

niezno±i zmiany adresu serwera (Server address) na hnk2.�zg.hr. W polu

User name wpisa¢ trzeba gost, a pole Password pozostawi¢ puste.

Krótka i niezbyt dokªadna instrukja obsªugi w j�zyku horwakim dost�p-

na jest pod adresem: http://www.hnk.�zg.hr/pretraga.html. Oryginaln¡ in-

strukj� obsªugi w j�zyku zeskim znale¹¢ mo»na pod adresem: http://unk.�.u-

ni.z/bonito/index.php.

Lista dost�pnyh, wymienionyh wy»ej, korpusów wy±wietlana jest po klik-

ni�iu szarego przyisku w prawym górnym rogu okna gªównego programu.

HNK 2.5 beta nie umo»liwia tworzenia podkorpusów u»ytkownika.

Przeszukiwanie proste polega na wpisaniu poszukiwanej formy wyrazowej

w polu New query i potwierdzeniu Enterem. Wyszukiwanie mo»e obejmowa¢ je-

den lub kilka oddzielonyh spajami wyrazów. Je»eli nie jeste±my pewni, jakiej

formy wyrazowej szukamy, mo»na skorzysta¢ z funkji Word List dost�pnej

w menu Corpus. Po wskazaniu prawdopodobnej sekwenji znaków (mo»liwe

jest wykorzystanie wyra»e« regularnyh � patrz ni»ej) i klikni�iu przyisku

Find Pattern wy±wietlone zostan¡ dost�pne w korpusie wyra»enia speªniaj¡e

1

Tu» przed oddaniem ksi¡»ki do druku udost�pniono now¡ wyszukiwark� dla HNK. Jest

ni¡ NoSketh Engine. O jej obsªudze mo»na przezyta¢ w rozdziale traktuj¡ym o Czeskim

Korpusie Narodowym. Nowa wersja korpusu HNK 3.0 obsªugiwana przez t� przegl¡dark�

nie ró»ni si� pod wzgl�dem struktury i funkji od omówionej tu wersji 2.5, która jest nadal

dost�pna po zainstalowaniu programu Bonito.
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zadane kryterium wraz z lizb¡ konkordanji. Wystarzy wówzas wybra¢ in-

teresuj¡¡ nas form� i klikn¡¢ przyisk Make Conordane. Program wy±wietli

wyniki wyszukiwania dla wskazanej formy.

Program umo»liwia te» stosowanie wyra»e« regularnyh, zyli zast�pzyh

symboli wieloznaznyh. Pami�ta¢ nale»y, »e ró»ni¡ si� one od znaków stoso-

wanyh w popularnyh programah, np. edytorah. Mo»na je stosowa¢ na po-

z¡tku, w ±rodku i na ko«u poszukiwanego wyra»enia. W tabeli przedstawiono

podstawowe wyra»enia regularne u»ywane w HNK i przykªady ih zastosowa-

nia. Peªny opis w j�zyku zeskim dost�pny jest pod adresem: http://unk.�.uni

.z/bonito/regular.php.

Tab. 7.3.

Symbol Znazenie Przykªad

Przykªadowy

rezultat

. zast�puje dokªadnie jeden znak ku¢.

ku¢a, ku¢e,

ku¢i

.* zast�puje zero lub wi�ej znaków student.*

student,

studenti,

studentske

.+ zast�puje jeden lub wi�ej znaków student.+

studente,

studenti,

studentske

(ab)+

zast�puje uj�t¡ w nawiasy z�±¢

wyra»enia lub jej powtórzenie

(ta)+ ta, tata

(a|b)

oznaza alternatyw� znaków a lub

b

ku¢(a|e|i|u|o|om|ama)

ku¢a, ku¢e,

ku¢i, ku¢u...

?

wyszukiwanie wyra»enia ze zna-

kiem, po którym nast�puje ?, lub

bez tego znaku

z?gaziti gaziti, zgaziti

"a" | "b" wyszukuje wyra»enie a lub b "voz" | "vlak" voz, vlak

(?i)

wyszukiwanie wyra»e« niezale»nie

od wielko±i liter

2

(?i)prsten

prsten,

Prsten,

PRSTEN

[ab℄

zbiór liter, które mog¡ by¢ podsta-

wiane w wyra»eniu

ku[hm℄a

kua, kuha,

kuma

[�ab℄

wyszukiwanie wyra»e«, które nie

zazynaj¡ si� od umieszzonyh

w nawiasah znaków

[�k℄uma

guma, Huma,

²uma

[a-℄

zakres liter, które mog¡ by¢ pod-

stawiane w wyra»eniu

ku[-n℄a

kua, kuha,

kula, kuma,

kuna

.{x}

x to lizba zast�powanyh znaków

poprzedzaj¡yh nawias

ku¢.{2}

ku¢ne, ku¢ni,

ku¢om

2

W HNK nie dziaªa funkja lowerase, która sprawia, »e program ignoruje przy wyszu-

kiwaniu wielko±¢ liter.
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Symbol Znazenie Przykªad

Przykªadowy

rezultat

.{x,y}

x, y to dopuszzalny zakres lizby

znaków poprzedzaj¡yh nawias

ku¢.{1,3}

ku¢a, ku¢om,

ku¢nom, ku-

¢ama

\

umo»liwia wyszukiwanie znaków

funkyjnyh u»ywanyh w wyra»e-

niah regularnyh jako znaków in-

terpunkyjnyh

\. .

Mo»liwe jest tak»e przeszukiwanie fragmentów tekstu z oznazeniami struk-

turalnymi. Poleenie <head> `wyraz' sªu»y do wyszukiwania wyrazu na poz¡t-

ku tytuªu, `wyraz' </head> wybiera wyraz na ko«u tytuªu, a `wyraz' within

<head/> � wewn¡trz tytuªu. W wyszukiwaniu z oznazeniami strukturalnymi

mo»na stosowa¢ wyra»enia regularne.

Edyja wyników wyszukiwania

Do ustalenia rozmiaru kontekstu towarzysz¡ego wyszukiwanej frazie sªu»y

poleenie menu View > Context lub klawisz skrótu F7. Najbardziej praktyzne

jest operowanie lizb¡ znaków (Charaters), pozyji tekstowyh (Positions)

i zda« (<s>) po lewej i prawej stronie wyszukiwanego wyra»enia. Kryteria

wybiera si� po nai±ni�iu przyisków okna dialogowego, ukazuj¡ego si� po

wybraniu poleenia z menu lub u»yiu klawisza skrótu.

Do sortowania alfabetyznego wyników sªu»y poleenie menu Conordane

> Simple sort lub kombinaja klawiszy Ctrl+S. Najpierw nale»y okre±li¢ lizb�

sortowanyh pozyji (Number of positions to sort). Sortowanie mo»e odbywa¢

si� wedªug kolejno±i alfabetyznej lewego (Left ontext) lub prawego kontek-

stu (Right ontext), kolejno±i alfabetyznej wyszukiwanego wyra»enia (KWIC

from left), odwróonej kolejno±i alfabetyznej (KWIC from right). Po zazna-

zeniu KWIC from left oraz opji Bakword otrzymujemy indeks a tergo. Opja

Ignore ase sªu»y wyª¡zeniu odr�bnego sortowania wyrazów pisanyh wielki-

mi i maªymi literami. Szzegóªowe informaje na temat sortowania wyników

w Bonito dost�pne s¡ pod adresem: http://unk.�.uni.z/bonito/trideni.php.

Przed zapisaniem wyników wyszukiwania mo»na usun¡¢ niektóre wersy.

W tym elu nale»y klikn¡¢ wybrane wiersze (zostan¡ pod±wietlone na niebie-

sko), wybra¢ poleenie menu Coordane > Delete seleted i potwierdzi¢ wybór,

naiskaj¡ Enter. Lizb� wierszy mo»na te» zredukowa¢ za pomo¡ okna dia-

logowego wy±wietlanego po wybraniu poleenia menu Conordane > Redue.

Po klikni�iu pierwszego klawisza wy±wietlana jest lista, na której wybieramy,

zy pojawi¢ si� maj¡ pierwsze (First), ±rodkowe (Middle), ko«owe (Last) zy

88



7. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka horwakiego

wybrane losowo (Random) rekordy, Nast�pnie okre±lamy lizb� wy±wietlanyh

jednostek, a przyiskiem po prawej stronie ustalamy, zy poleenie dotyzy¢

ma wierszy, proenta wierszy zy 1/100 proenta.

Tak opraowane efekty wyszukiwania mo»na wydrukowa¢ za pomo¡ pole-

enia menu Conordane > Print. Rozwi¡zanie to jest o tyle niewygodne, »e

program Bonito wybiera pierwsz¡ zainstalowan¡ drukark� i pliku nie mo»na

np. przeksztaªi¢ w format .pdf. Bardziej praktyzne jest zapisanie wyników

wyszukiwania w postai pliku, który mo»na nast�pnie opraowa¢ w dowolnym

edytorze tekstów. Sªu»y do tego poleenie menu Conordane > Save to �le

lub klawisz skrótu F2. Po wybraniu tego poleenia ukazuje si� okno dialogowe,

w którym nale»y zmieni¢ sposób kodowania (Charater enoding) z domy±lnego

ustawienia asii na utf-8. W ten sposób zahowujemy znaki diakrytyzne ha-

rakterystyzne dla danego alfabetu, a kodowanie to jest zytelne dla wszystkih

u»ywanyh obenie edytorów. Nast�pnie okre±lamy, zy zapisywany plik ma

obejmowa¢ tylko wy±wietlone na danym ekranie linie (pole wyboru displayed

lines only), zy te» wszystkie rekordy w danym wyszukiwaniu (all lines). Ko-

lejne rekordy mo»na opatrzy¢ numerami (opja line numbering) oraz ustawi¢

wielko±¢ kontekstu (przyisk Context); opja align KWIC, która ma sªu»y¢ do

wyrównywania tekstu wedªug poszukiwanego wyra»enia, w praktye nie dzia-

ªa, podobnie jak przyisk Header, sªu»¡y w zamy±le autorów programu do

ogranizenia lub poszerzenia informaji wy±wietlanyh w nagªówku rekordu.

Zapisywanie du»yh zbiorów danyh mo»e trwa¢, nawet przy szybkim poª¡-

zeniu z internetem, do±¢ dªugo. Podzas zapisywania pliku za przyiskiem

wyboru podkorpusu w prawym górnym rogu okna gªównego programu przesu-

wa¢ si� b�dzie napis STOP � jego znikni�ie oznaza, »e transfer pliku zostaª

zako«zony. Wtedy dopiero mo»na kontynuowa¢ pra�.

Anotaja zewn�trzna

Anotaja zewn�trzna bazuje równie» na mo»liwo±iah programu Bonito (pole-

enie z menu View > Referenes lub klawisz skrótu F4), jednak»e konsekwent-

nie wypeªnione s¡ tylko pola oznazaj¡e numer jednostki (Token number),

numer dokumentu korpusowego (do) oraz rodzaj dokumentu (do.type) i sym-

bol pliku (do.�le). U»ytkownik ma wi� dost�p wyª¡znie do informaji o daie

powstania tekstu i/lub jego pohodzeniu. Informaje te pojawiaj¡ si� na po-

z¡tku wyszukanego rekordu, okno programu nale»y wi� przewin¡¢ za pomo¡

suwaka u doªu okna maksymalnie w lewo.

#10490689,do#19913,tip=artile,izv=gs20030330hr19034 Iz svega

je o£ito, unato£ £injenii da se nitko o tome ne ºeli otvoreno i jasno

izja²njavati...

`Wida¢ z tego wyra¹nie, mimo »e nikt otwarie i jasno nie he si� na ten

temat wypowiedzie¢...'
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Cytat to fragment artykuªu (tip=artile) z gazety Glas Slavonije z dnia 30 mar-

a 2003 r. (izv=gs20030330), jest to jednostka numer 10490689 z dokumentu

19913. Obja±nie« dokªadniejszej lokalizaji ytatu (hr19034) autorzy nie po-

daj¡. W kolejnym przykªadzie mamy tylko informaj� o numerze jednostki

i dokumentu, typie tekstu oraz jego pohodzeniu � Hrvatska revija numer 54.

Brakuje informaji o roku powstania tekstu:

#23365733,do#48143,tip=artile,izv=HR540201A Drugi na£in na

koji se priprema kuhana ²unka...

`Inny sposób przygotowania gotowanej szynki...'

W przypadku tekstów literakih opróz numerów jednostki i dokumentu

podaje si� tylko skrót nazwiska autora i tytuªu. W poni»szym przykªadzie jest

to Petar Hektorovi¢ i jego Ribanje i ribarsko prigovaranje (1556). Dokªadniejsze

dane bibliogra�zne znale¹¢ mo»na pod adresem: http://www.hnk.�zg.hr/Iz-

vori_Klasii.html:

#23989872,do#48257,tip====NONE===,izv=hektorov_rib Po

gorah najli²e gdino su ravnine </l> <l> I stine najvi²e i guste planine ;

</l> <l> Odkud pak isti£u bistrimi vodami , </l> <l> K moru se zami£u

barzimi rikami . </l> <l> Kakono tko < kuha> napri²no u sudu , </l>

<l> �esto oganj duha ne pra²¢aju¢ trudu.

Co iekawe, ten sam fragment wyekserpowany bezpo±rednio z podkoprusu

Klasii opatrzony zostaª informaj¡ o rodzaju literakim, jaki reprezentuje:

#95484,do#5,vrst=poetry,izv=hektorov_rib Po gorah najli²e gdino su

ravnine I stine najvi²e i guste planine ; Odkud pak isti£u bistrimi vodami , K

moru se zami£u barzimi rikami . Kakono tko < kuha> napri²no u sudu ,

�esto oganj duha ne pra²¢aju¢ trudu .

Ró»ne numery jednostek oraz dokumentów korpusowyh, jak równie» brak

oznaze« poz¡tku i ko«a wiersza w podkorpusie ka»¡ przypuszza¢, »e za-

warto±¢ korpusu gªównego w stosunku do jego skªadowyh nie odzwieriedla

dokªadnie ih struktury i zostaªa w nieo odr�bny sposób opraowana.

Anotaja wewn�trzna

Lematyzaja opraowana zostaªa konsekwentnie jedynie w podkorpusie w2000.

Myl¡e dla u»ytkownika mo»e by¢ to, »e poleenie lemma dziaªa tak»e w kor-

pusie gªównym. Jednak uzyskiwane tam wyniki s¡ w znaznej mierze spazone.

Na przykªad po wpisaniu:
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[lemma=�poljski�℄

uzyskujemy nie tylko jednostki odnosz¡e si� do przymiotnika `polski', lez

równie» teksty zawieraj¡e nazw� kraju `Polska'. W lematyzowanym podkor-

pusie w2000 warto±i te s¡ ju» rozró»niane. Niestety, korpus ten lizy zaledwie

118 529 jednostek. Trudno wi� stwierdzi¢, w jaki sposób autorzy poradzili so-

bie z polisemi¡ i homonimi¡, gdy np. przymiotnik poljski oznaza nie tylko

`polski', lez tak»e `polny' i `polowy'. W korpusie gªównym rozró»nienie ta-

kie ozywi±ie nie wyst�puje. Podejrzewa¢ jednak mo»na, i» nie uwzgl�dniono

go równie» w lematyzowanym podkorpusie. Do wniosku takiego skªania zasto-

sowany tam sposób opisu homonimów. Na przykªad poleenie [lemma=�dug�℄

zwraa warto±¢ zero. Dopiero rozró»nienie dug1 i dug2 powoduje, »e otrzymu-

jemy wyniki dla znaze«, odpowiednio, `dªug' oraz `dªugi'. Poniewa» nie ma

w podkorpusie odr�bnyh jednostek poljski1 i poljski2, wnioskowa¢ mo»na, »e

autorzy ogranizyli si� jedynie do rozró»nienia lematów o odr�bnej harakte-

rystye morfologiznej.

Pomijaj¡ tego typu problemy, które pozostaj¡ nierozwi¡zane w wi�kszo±i

korpusów, przyzna¢ nale»y, »e lematyzaja w podkorpusie w2000 wykonana

zostaªa do±¢ starannie. Autorzy poradzili sobie z problematyznymi zwykle

skrótowami. Na przykªad ze skrótem partii HDZ (Hrvatska demokratska za-

jednia `Chorwaka Wspólnota Demokratyzna') zwi¡zane s¡ trzy lematy. Je-

den odnosi si� do samej partii (HDZ, zyt. hadeze), drugi do przymiotnika

dzier»awzego utworzonego od skrótu (HDZ-ov, zyt. hadezeov), a trzei do

zªonka tej partii (HDZ-ova, zyt. hadezeova).

Opis morfologizny zgodny jest z systemem MULTEXT-East Morphosyn-

tati Spei�ations (wersja 3.0 z 10 maja 2004 r.; szzegóªowy opis skªad-

ni zapyta« pod adresem: http://nl.ijs.si/ME/Vault/V3/msd/html/). Anotaja

konsekwentnie stosowana jest tylko w korpusie testowym w2000. Dane wy-

±wietla si� za pomo¡ poleenia View > Attributes lub klawisza skrótu F5.

Mo»na opatrzy¢ nimi aªy tekst:

Suradnja/Nfsn s/Spsi Makedonijom/Npfsi <radi /radi1/Spsg> ulaska

/Nmsg u/Spsa EU/Ynmsa

`Wspóªpraa z Maedoni¡ w elu wej±ia do UE'

lub ogranizy¢ je tylko do wyszukiwanego sªowa:

�to bi, usporedbe <radi/radi2/Stsg>, u£inila majka...

`Co, dla porównania, uzyniªaby matka...'

Myl¡y dla u»ytkownika jest fakt, »e � wbrew informajom autorów � ano-

taja morfologizna pojawia si� tak»e w gªównym korpusie HNK. Jednak naj-

wyra¹niej nie zostaªa ona zwery�kowana, a jest jedynie rezultatem znakowania
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automatyznego, w którym roi si� od podstawowyh bª�dów. Na przykªad w po-

ni»szym, losowo wybranym zdaniu zasowniki zostaªy opisane jako rzezowniki

i to w dodatku w ró»nyh przypadkah.

Mu²kara/Nmsn je/Vip3s glava/Nfsn ku¢e/Nfsg ,/Z a/Cs za/Spsa

ºenu/Nfsa je/Vip3s da/Css <kuha/Nfsn> ,/Z pere/Nfsg i/Cs

odgaja/Vmip3s djeu/Nfsa./

`M�»zyzna jest gªow¡ domu, a do kobiety nale»y, by gotowaªa, praªa

i wyhowywaªa dziei'

Tak wi�, mimo »e proent poprawnie oznazonyh form znaznie przewy»sza

odsetek bª�dów, to jest ih wystarzaj¡o wiele, by podwa»yªy sens korzystania

z anotaji morfologiznej w korpusie gªównym HNK. Natomiast korpus w2000

jest tak maªy, »e dane � hoia» bardzo dokªadne i starannie opraowane � nie

wystarzaªy do wyi¡gania ogólniejszyh wniosków na temat zjawisk morfolo-

giznyh w j�zyku horwakim.

Ponownie równie» pozostaje wyrazi¢ »al, »e znakowanie nie obj�ªo aªego

korpusu, gdy» w korpusie testowym udaªo si� wyhwyi¢ bardzo subtelne ró»ni-

e kategorialne. O ile nie dziwi na przykªad fakt, »e przyimek s opisywany jest

jako ª¡z¡y si� z dopeªniazem s1/Spsg oraz s2/Spsi w poª¡zeniah z narz�d-

nikiem, to ju» rozró»nienie przyimka radi wyst�puj¡ego w pre- (radi1/Spsg)

i postpozyji (radi2/Stsg; ta druga sytuaja stosunkowo rzadko) budzi¢ mo»e

uznanie.

Kolokaje

Do ustalenia, zy mamy do zynienia z przypadkowym poª¡zeniem wyrazów,

zy te» harakteryzuje si� ono pewn¡ staªo±i¡, regularno±i¡, a wi� mo»na

mówi¢ o kolokaji, koniezna jest interpretaja ztereh parametrów. Dost�p do

nih uzyskujemy za pomo¡ poleenia menu Conordane > Statistis > Col-

loations lub przy u»yiu klawisza skrótu Ctrl+L. Pojawia si� wówzas okno

dialogowe, w którym okre±lamy zakres wyszukiwanyh poª¡ze« wyrazowyh

(In the range from ... to ...) z prawej (warto±i dodatnie parametru) lub lewej

strony (warto±i ujemne) wyra»enia stanowi¡ego entrum kolokaji. W elu

unikni�ia zafaªszowania parametrów MI-sore i frekwenji wzgl�dnej (por. ni-

»ej) ustali¢ nale»y minimaln¡ lizb� wyst¡pie« danej formy w aªym korpusie

(Minimum frequeny in orpus) oraz w wyszukiwanym zakresie (Minimum fre-

queny in given range). Na ko«u ustalamy maksymaln¡ lizb� wy±wietlanyh

poª¡ze« (Maximum number of diplayed lines) oraz sposób prezentaji danyh

� wedªug frekwenji wzgl�dnej lub bezwzgl�dnej lizby wyst¡pie« danej formy.

Po klikni�iu przyisku OK ukazuje si� zestawienie form wyst�puj¡yh w za-

danym zakresie wraz z parametrami MI-sore, T-sore, Rel.f.[%℄ oraz Abs.f.
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Frekwenja wzgl�dna (Rel.f.[%℄) i parametr MI-sore odzwieriedlaj¡ zale»-

no±¢ pomi�dzy lizb¡ wyst¡pie« uwzgl�dnianyh wyra»e« a lizb¡ ih poª¡ze«.

Innymi sªowy, mo»emy zakªada¢, »e im wy»szy parametr MI-sore oraz fre-

kwenja wzgl�dna, tym z�±iej dwa wyra»enia wyst�puj¡ ª¡znie w stosunku

do ogólnej lizby ih wyst¡pie«. Wad¡ tyh parametrów jest to, »e najwy»sze

wyniki uzyskujemy przy sªowah, które w korpusie wyst�puj¡ sporadyznie,

na przykªad raz lub dwa, ale zawsze razem. W tym wªa±nie elu ustala si�

minimaln¡ lizb� wyst¡pie« wyra»enia. Wywodz¡y si� ze statystyki parametr

T-sore odzwieriedla zale»no±¢ mi�dzy rozªo»eniem lizby wyst¡pie« poszze-

gólnyh wyra»e« i ih poª¡ze« a losowym rozkªadem sªów w korpusie. Im wy»-

sza warto±¢ T-sore, tym wi�ksze prawdopodobie«stwo, »e mamy do zynienia

z kolokaj¡. Frekwenja absolutna oznaza lizb� poª¡ze« danego wyra»enia

z entrum kolokaji w okre±lonym zakresie.

Oto poz¡tek listy prawostronnyh kolokaji przymiotnika srpski:

word MI-sore T-sore Rel. f[%℄ Abs. f

paravojsku 11.89 1.732 60 3

paramilitare 11.89 1.732 60 3

konentraijskih 11.86 9.846 58.79 97

artiljeriji 11.78 2.235 55.56 5

paradrºava 11.77 4.581 55.26 21

paravojske 11.73 5.998 53.73 36

odmetni£kih 11.62 1.999 50 4

paravlasti 11.62 2.828 50 8

krajinama 11.62 1.732 50 3

naionalnosti 11.61 29.28 49.4 858

paradrºave 11.41 5.914 43.21 35

²oviniste 11.4 1.731 42.86 3

rezervistima 11.28 3.315 39.29 11

paravojska 11.21 2.999 37.5 9

Na pierwszym miejsu znajduje si� forma biernikowa rzezownika para-

vojska, którym okre±lano w zasie wojny lat dziewi�¢dziesi¡tyh nieregularne

serbskie formaje wojskowe. Frekwenja wzgl�dna wskazuje, »e wyst¡piª on

w poª¡zeniu z przymiotnikiem srpski trzy razy, o stanowiªo 60% wszystkih

wyst¡pie« formy paravojsku. Znalazªo to odzwieriedlenie w wysokiej warto±i

parametru MI-sore, jednak ze wzgl�du na du»¡ lizb� potwierdze« przymiotni-

ka srpski w korpusie parametr T-sore nie nale»aª do najwy»szyh. Ze wzgl�du

na nisk¡ frekwenj� bezwzgl�dn¡ mo»na by pomin¡¢ to sªowo przy poszukiwa-

niu kolokaji, jednak zwraa uwag� fakt, »e na kolejnyh pozyjah znajduj¡

si� formy paravojske i paravojska z wy»sz¡ frekwenj¡ bezwzgl�dn¡ oraz war-

to±iami T-sore. Tak wi� zestawienie srpska paravojska w ró»nyh formah

przypadków gramatyznyh uzna¢ nale»y za do±¢ stabiln¡ i z�sto pojawiaj¡-

¡ si� w korpusie kolokaj�. Wpisuje si� ona w wojenny kontekst wi�kszo±i

pozostaªyh poª¡ze«. Na trzeim miejsu z wysokimi warto±iami wszystkih
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parametrów uplasowaªa si� forma konentraijskih, stanowi¡a z�±¢ zestawie-

nia srpski konentraijski logori `serbskie obozy konentrayjne'. W podobn¡

tonaj� powojennego dyskursu prasy horwakiej wpisuj¡ si� poª¡zenia srpska

artilerija `serbska artyleria', srpska paradrºava `serbskie quasi-pa«stwo', srpski

odmetni£ki `serbski zdradzieki', srpske paravlasti `serbskie quasi-wªadze', srp-

ske krajine `serbskie regiony (zamieszkaªe przez Serbów, którzy ogªosili see-

sj�)'. Najwi�ksz¡ frekwenj� bezwzgl�dn¡ oraz parametr T-sore ma poª¡zenie

srpske naionalnosti, jest fragment stosowanego w prasie horwakiej okre±le-

nia mniejszo±i serbskiej gra�ani srpske naionalnosti `obywatele narodowo±i

serbskiej', wyst�puj¡ego niezwykle z�sto w wielu kontekstah, a zwªaszza

w zwi¡zku z problematyzn¡ kwesti¡ powrotu uhod¹ów serbskih na zaj�te

przez Chorwatów terytoria.

Jak wi� wida¢, mimo »e HNK nie uªatwia ani wyszukiwania wedªug lema-

tów, ani analizy morfologiznej, mo»liwe jest ju» w obenej postai wykorzysta-

nie korpusu do opisu wybranyh aspektów horwakiego dyskursu prasowego.

Kolejn¡ u»ytezn¡ funkj¡ statystyzn¡ umo»liwiaj¡¡ stwierdzenie odhy-

le« ilo±iowyh rozkªadu wyst¡pie« poszukiwanego wyra»enia jest mo»liwo±¢

gra�znego przedstawienia ±redniej jego wyst¡pie« w poszzególnyh miejsah

korpusu. Sªu»y do tego poleenie menu Conordane > Statistis > Distribu-

tion overview. Po jego wywoªaniu pojawia si� wykres przedstawiaj¡y frekwen-

j� wyra»enia w poszzególnyh z�±iah korpusu. Program nie umo»liwia o

prawda okre±lenia na wykresie, w jakim dokumenie poszukiwana jednostka

wyst�puje z�±iej lub rzadziej ni» w pozostaªyh materiaªah, ale po klikni�-

iu interesuj¡ego nas miejsa na gra�e, program przewija okno gªówne do

odpowiedniego dokumentu, który mo»na zidenty�kowa¢ dzi�ki informajom

zawartym w anotaji zewn�trznej.

Mo»liwo±i wykorzystania HNK

Najwi�ksze mankamenty HNK, uniemo»liwiaj¡e wykorzystanie go jako peªno-

warto±iowego ¹ródªa do opisu systemu gramatyznego wspóªzesnego j�zyka

horwakiego to niezrównowa»ona i niereprezentatywna struktura materiaªów

oraz brak anotaji morfologiznej i lematyzaji. Do zasu usuni�ia tyh braków

korpus mo»e by¢ wykorzystywany jedynie jako ¹ródªo pomonize, sªu»¡e do

wery�kaji wze±niej przyj�tyh zaªo»e« badawzyh. Bior¡ pod uwag� wspo-

mniane ogranizenia HNK, niemo»liwe z jego udziaªem s¡ nie tylko jakiekolwiek

badania wywodz¡e si� podej±ia orpus-driven, ale nawet w badaniah orpus-

-based dane korpusowe nale»aªoby wery�kowa¢ za pomo¡ innyh ¹ródeª, np.

tradyyjnyh opisów gramatyznyh lub potraktowanyh jako swoisty korpus

monitoruj¡y zasobów horwakiego internetu.

Stosunkowo reprezentatywny zestaw tekstów literakih, powstaªyh na

przestrzeni pi�iu wieków, zawarty w podkorpusie Klasii pozwala natomiast
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na do±¢ dokªadne obserwaje diahronizne okre±lonyh zjawisk gramatyznyh

i leksykalnyh. Podobnie jednak jak w przypadku opisów synhroniznyh, mo-

»e on sªu»y¢ wyª¡znie do dodatkowego potwierdzenia wze±niej postawionyh

i zwery�kowanyh hipotez.

Jak wspomniano wy»ej, w punkie Kolokaje, HNK aªkiem nie¹le spraw-

dza si� natomiast jako narz�dzie do analizy i opisu horwakiego dyskursu

prasowego przeªomu wieków. Stosunkowo du»a lizba zró»niowanyh gatunko-

wo, tre±iowo i ideowo materiaªów pozwala nie tylko na wery�kowanie zaªo»e«

opartyh na przesªankah pozakorpusowyh, ale przy pewnej dozie ostro»no±i

pozwala na strite korpusowe badania semantyzne bazuj¡e na podej±iu or-

pus-driven. Jako przykªady mo»liwo±i wykorzystania badawzego HNK po-

sªu»y¢ mog¡ podane w bibliogra�i do artykuªu prae: Molas 2009a, 2009b,

2010a, 2010b.

Hrvatski jezi£ni korpus

Wszelkie informaje na temat drugiego korpusu j�zyka horwakiego, zyli

HJK, wynikaj¡ wyª¡znie z praktyznyh dziaªa«, jakie wykona¢ mo»na na

stronie korpusu http://riznia.ihjj.hr/index.hr.html, poniewa» dokumentaja

tego projektu nie jest dost�pna. Na wymienionej stronie dziaªaj¡ tylko dwa

hiperª¡za umo»liwiaj¡e przeª¡zenie si� na stron� przeszukiwania podkorpu-

su literatury (http://riznia.ihjj.hr/philologi/Riznia.whiz-bang.form.hr.htl),

podkorpusu prasowego (http://riznia.ihjj.hr/philologi/Tiskovi-ne.whiz-bang

.form.hr.html) lub aªego korpusu (http://riznia.ihjj.hr/philologi/Cijeli.whiz-

-bang.form.hr.html). Nie dziaªaj¡ hiperª¡za odsyªaj¡e do spisu frekwenji

jednostek korpusowyh oraz alfabetyznego indeksu tyh jednostek. Ostatnie

aktualno±i pohodz¡ z pa¹dziernika 2006 r. Obj�to±¢ korpusu jest prawdopo-

dobnie wi�ksza ni» HNK, np. dla formy ku¢a `dom' w HNK otrzymujemy ponad

8800 potwierdze«, a w HJK ponad 10 000; dla przymiotnika hrvatski `horwa-

ki' w HNK ponad 27 000 potwierdze«, ale w HJK ju» ponad 47 000. Niestety,

nie jest znana struktura korpusu. Anotaja zewn�trzna wskazuje, »e skªada si�

on z dzieª literatury horwakiej, przekªadów oraz zbioru tekstów prasowyh,

m.in. Vjesnik z lat 2000-2006. Korpus nie jest lematyzowany ani anotowany

morfologiznie. Obeny interfejs nie wskazuje, by autorzy w ogóle planowa-

li wprowadzenie tego rodzaju funkji i wªa±iwo±i. Bardzo rozbudowane s¡

natomiast mo»liwo±i wyszukiwania bibliogra�znego. Niezwykle interesuj¡o

wygl¡da te» kolokator, reprezentuj¡y wyniki w postai przejrzystej i ªatwej do

dostosowania do indywidualnyh potrzeb tabeli. Ze wzgl�du na brak odniesie«

statystyznyh s¡ one jednak zupeªnie bezu»ytezne.
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8. Praktyzny przewodnik

po korpusie j�zyka serbskiego

Jaek Duda

Uniwersytet Warszawski

Instytut Slawistyki Zahodniej i Poªudniowej

Wst�p

Korpusy j�zyka serbskiego s¡ jednym z wielu nowozesnyh sposobów opisu sys-

temu gramatyznego oraz sªownitwa j�zyka serbskiego. Jednak w porównaniu

ze sªownikami elektroniznymi znajduj¡ si� jeszze na bardzo niskim stopniu

rozwoju (por. Krstev 2008, 11). Korpusy j�zyka serbskiego s¡ obenie dalee

niedoskonaªe i prae nad nimi � z ró»nyh przyzyn � posuwaj¡ si� bardzo

powoli, wobe zego nie mo»na ih porównywa¢ z o wiele bardziej rozbudowa-

nymi korpusami j�zyków sªowia«skih, takimi jak Czeski Korpus Narodowy zy

Narodowy Korpus J�zyka Polskiego. Z tego powodu analiza zagadnie« zwi¡za-

nyh z serbsk¡ lingwistyk¡ korpusow¡ b�dzie niepeªna i nie obejmie wszystkih

aspektów funkjonowania korpusów, pray z nimi zy szzegóªów tehniznyh.

Pomimo istnienia dwóh korpusów j�zyka serbskiego, w niniejszym roz-

dziale szerzej omówiony zostanie jeden z nih � Korpus Wspóªzesnego J�zyka

Serbskiego (Korpus savremenog srpskog jezika, dalej: KSSJ). Jest to bowiem

korpus kilkadziesi¡t razy wi�kszy, du»o lepiej opraowany i wyposa»ony w wi�-

ej narz�dzi ni» drugi z korpusów (Korpus srpskog jezika, dalej: KSJ)

1

. Ponadto

KSSJ bada j�zyk w uj�iu synhroniznym, podzas gdy KSJ prezentuje uj�ie

diahronizne. Nie oznaza to jednak, »e zostanie on w opraowaniu aªkowiie

pomini�ty.

Informaje ogólne

Spo±ród dwóh korpusów j�zyka serbskiego, hronologiznie pierwszy jest Kor-

pus srpskog jezika, powstaj¡y od roku 1957 pod kierownitwem �or�a Ko-

stiia oraz jego syna Aleksandra, reprezentuj¡yh Instytut Fonetyki Ekspery-

mentalnej i Patologii Mowy w Belgradzie. Od roku 1996, kiedy w proes jego

1

http://www.serbian-orpus.edu.rs, 21 III 2013.
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tworzenia wª¡zyli si� praowniy Laboratorium Psyhologii Eksperymentalnej

Uniwersytetu w Belgradzie, jego zbiory s¡ zdigitalizowane i dost�pne w interne-

ie pod adresem http://www.serbian-orpus.edu.rs. KSJ lizy 11 milionów sªów

i � jak ju» wspomniano � jest korpusem diahroniznym, tj. obejmuje zasoby

w j�zyku serbskim (serbsko-horwakim, horwakim

2

) pohodz¡e z aªej je-

go historii, od wieku XII do zasów wspóªzesnyh. Zawarte w korpusie ¹ródªa

podzielone s¡ hronologiznie wedªug kryterium okresu, w którym powstawaªy.

Najwi�ksza z�±¢ korpusu obejmuje materiaª wspóªzesny i zawiera ok. 7 z 11

milionów sªów. Pozostaªe ztery z�±i (XII�XVII w.; wiek XVIII i poz¡-

tek XIX w. bez dzieª Vuka Karadºiia; dzieªa Vuka Karadºiia; druga poªowa

XIX w.) zawieraj¡ po okoªo milion sªów ka»da. Nale»y w tym miejsu zauwa-

»y¢, »e digitalizaja materiaªów w przypadku tego korpusu polegaªa jedynie

na przeniesieniu zbiorów do postai yfrowej bez wyposa»enia ih w nowo-

zesne narz�dzia wyszukiwawze. Dopiero od roku 2002 trwaj¡ prae (jeszze

niezako«zone) nad zakodowaniem zawarto±i korpusu w j�zyku XML. Dlatego

te» nie jest mo»liwe obenie korzystanie z korpusu online, o zyni go niemal

nieu»yteznym z perspektywy wspóªzesnej lingwistyki korpusowej. Fragment

przykªadowego arkusza zdigitalizowanego tekstu obrazuje rysunek poni»ej.

Rys. 8.1. Próbka materiaªu z KSJ.

�ródªo: http://www.serbian-orpus.edu.rs/pdf/andri.pdf

Drugim z korpusów, hronologiznie du»o pó¹niejszym, jest Korpus Wspóª-

zesnego J�zyka Serbskiego, który traktowany jest w zasadzie jako narodo-

wy korpus j�zyka serbskiego. Prae nad nim rozpoz�ªy si� w roku 2002 na

Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Belgradzie, pod kierunkiem Ljubomira

Popoviia, Du²ko Vitasa i Cvetany Krstev. Obenie obejmuje on okoªo 112

milionów sªów. W porównaniu z korpusem diahroniznym jego struktura jest

inna. �ródªa nie s¡ podzielone hronologiznie, a wedªug kategorii takih jak

serbska literatura pi�kna, beletrystyka zagranizna, prasa, literatura nauko-

wo-tehnizna i inne. Korpus zawiera lizne podkorpusy, takie jak pohodz¡-

y z 1985 roku niewielki korpus j�zyka serbsko-horwakiego, korpus tekstów

2

Obeno±¢ tyh tekstów wynika z zasu powstania korpusu, traktowanego jako reprezen-

taja wspólnego j�zyka Serbów, Chorwatów, Bo±niaków i Czarnogórów.
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prasowyh po±wi�onyh kryzysowi polityznemu roku 2000, korpus przysªów

Vuka Karadºiia oraz dwa korpusy równolegªe � serbsko-franuski oraz serb-

sko-angielski. Dost�pna jest równie» otagowana i nieotagowana wersja korpusu

z roku 2003. Korpus znajduje si� w interneie pod adresem http://www.kor-

pus.matf.bg.a.rs. Od strony tehniznej obsªugiwany jest przez system IMS

Corpus Workbenh, stworzony na Uniwersyteie w Stuttgarie.

W przeiwie«stwie do pierwszego z wymienionyh korpusów, drugi jest

w aªo±i dost�pny w interneie dla zarejestrowanyh u»ytkowników. Rejestra-

ja jest bezpªatna i mo»na jej dokona¢, wysyªaj¡ wiadomo±¢ elektronizn¡

pod jeden z podanyh na stronie internetowej adresów.

Charakterystyka Wspóªzesnego Korpusu J�zyka Serbskiego

Pomimo wzgl�dnie rozwini�tej struktury, omawiany korpus posiada wiele luk,

które utrudniaj¡ wykorzystanie w peªni jego zasobów. S¡ to zarówno niedostat-

ki tehnizne, jak i obiektywne problemy wynikaj¡e z ogólnej harakterystyki

j�zyka serbskiego.

Struktura korpusu nie jest zbilansowana: 57% ¹ródeª stanowi¡ dzienniki,

13% innego typu prasa, 15% to literatura pi�kna, 9% stanowi¡ inne teksty

zwi¡zane z kultur¡, 7% to literatura naukowa, a jedynie 1% � teksty tehnizne

(Krstev 2008: 139). W rezultaie niemo»liwe jest prowadzenie wszystkih ty-

pów bada« na ró»norodnyh rodzajah tekstów. Korpus przydatny jest przede

wszystkim do pra nad wspóªzesn¡ pras¡ serbsk¡ (¹ródªa obejmuj¡ dzienni-

ki wydawane od 1993 roku). Nie pokazuje on jednak peªnego obrazu i stanu

j�zyka.

Korpus jest bardzo dobrze anotowany zewn�trznie. Przy ka»dym rezultaie

wyszukiwania pojawia si� w osobnym oknie krótki opis bibliogra�zny ¹ródªa,

z�sto z sygnatur¡, pod któr¡ ¹ródªo indeksowane jest przez Bibliotek� Naro-

dow¡ w Belgradzie. Przykªad pokazuje Rys. 8.2.

Rys. 8.2. Anotaja zewn�trzna KSSJ.

�ródªo: http://www.korpus.matf.bg.a.rs
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Korpus, w przeiwie«stwie do KSJ, nie jest anotowany morfologiznie. Jako

przyzyn� takiego stanu rzezy autorzy korpusu podaj¡ nisk¡ skutezno±¢ ano-

taji morfologiznej dla tekstów serbskoj�zyznyh, o wi¡»e si� z du»¡ lizb¡

wyst�puj¡yh w j�zyku serbskim form synkretyznyh po±ród ró»nyh z�±i

mowy (np. forma tekstowa du²e mo»e by¢ zarówno form¡ dopeªniaza lizby

pojedynzej oraz mianownika i biernika lizby mnogiej rzezownika du²a `du-

sza', jak równie» form¡ 3.os. l.mn. zasownika du²iti `dusi¢'). To z kolei skutkuje

zaledwie 55-60% skutezno±i¡ anotaji, a poziom taki jest uwa»any przez au-

torów za zbyt niski (Vitas, Krstev 2012). Dlatego KSSJ nie jest anotowany

wewn�trznie. Natomiast KSJ (zob. Rys. 8.1.) jest anotowany morfologiznie

za pomo¡ systemu ponad 800 tagów okre±laj¡yh miejse ka»dego leksemu

w systemie gramatyznym serbszzyzny

3

.

Synkretyzm form nie jest jedynym zjawiskiem, które nastr�za problemów

zarówno twórom korpusu, jak i jego u»ytkownikom. Inne ehy haraktery-

styzne dla j�zyka serbskiego, które wpªywaj¡ znaz¡o na posta¢ korpusu,

a tak»e na tempo pra nad nim, to:

� równolegªe u»yie dwóh alfabetów (yryliy i ªainki), przy zym w al-

fabeie ªai«skim u»ywane s¡ harakterystyzne grafemy, które powinny by¢

zakodowane w sposób niewymagaj¡y instalaji dodatkowyh zionek,

� stosowanie przez autorów tekstów elektroniznyh ró»nyh sposobów ko-

dowania tekstu, o powoduje podobne problemy jak w przypadku odmiennyh

metod zapisu znaków narodowyh,

� obeno±¢ dwóh wariantów wymowy � ekawskiej i ijekawskiej,

� skomplikowany najnowszy okres historii j�zyka serbskiego, który przez

kilkadziesi¡t lat o�jalnie tworzyª wraz z horwakim jeden j�zyk serbsko-hor-

waki (Krstev 2008).

Problem dwóh alfabetów zostaª rozwi¡zany za pomo¡ transkrypji tek-

stów yrylikih na zmody�kowan¡ dla potrzeb korpusu ªaink�, przy zym

harakterystyzne dla j�zyka serbskiego grafemy zostaªy oddane w nast�puj¡-

y sposób:

Tab. 8.1. Spejalne znaki alfabetu serbskiego w KSSJ.

Cyrylia � q Æ 
 	 � x �

�ainka ¢ £ � dº lj nj ² º

Korpus x y dx dy lx nx sx zx

�ródªo: C. Krstev, Proessing of Serbian, s. 138.

Wymaga to opanowania nowego dla u»ytkownika sposobu zapisu, zmniejsza

jednak mo»liwo±¢ pomyªki zy niewªa±iwego wy±wietlenia rezultatów zapyta-

nia spowodowanego innym kodowaniem strony.

3

Zob. http://www.serbian-orpus.edu.rs/ns/tagging/new/sifre_nove.htm, 16 IV 2013.
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Wi�kszym problemem jest wyst�powanie dwóh wariantów wymowy. Co

prawda, za dominuj¡y w j�zyku serbskim standard uznaje si� zapis wariantu

wymowy ekawskiej, gdzie kontynuantem prasªowia«skiego *¥ jest e, w wielu

tekstah jednak, zwªaszza starszyh i gwarowyh, wyst�puje wymowa ijekaw-

ska, gdzie kontynuantem tym jest (i)je. W nieanotowanym morfologiznie kor-

pusie sprawia to problem, poniewa» przed zapytaniem nale»y zna¢ i uwzgl�dni¢

w wyszukiwaniu form� obowi¡zuj¡¡ w zapisie ijekawskim (np. hljeb zam. hleb).

Na temat wyszukiwania poszzególnyh fraz w korpusie wi�ej informaji mo»-

na znale¹¢ w dalszej z�±i rozdziaªu.

Jak wspomniano powy»ej, korpus jest jeszze nieanotowany morfologiznie,

dlatego nie mo»na mówi¢ o systemie tagowania; prae nad anotaj¡ morfolo-

gizn¡ i syntaktyzn¡ s¡ prowadzone przez zespóª pod kierunkiem Milo²a Utvi-

ia. Autorzy podaj¡, »e do tagowania zostanie u»yty program TnT (Statistial

Part-of-Speeh Tagging). Pierwsze próby pray z otagowanym tekstem zostaªy

ju» podj�te. Zespóª Utviia przygotowaª otagowany morfosyntaktyznie tekst

powie±i 1984 George'a Orwella.

Zestaw narz�dzi sªu»¡yh lub mog¡yh sªu»y¢ do anotaji morfologiznej

tekstów w j�zyku serbskim mo»na znale¹¢ równie» na stronie http://nl.ijs.si/ME/,

na której znajduje si� powstaªy w poªowie lat 90. standaryzowany opis j�zyka

serbskiego na platformie MULTEXT. Jak zaznazaj¡ wszak»e eksperi, nie jest

to jedyny taki opis i zestaw, który powstaª w i¡gu ostatnih dwudziestu lat

4

.

Korzystanie z korpusu � podstawowe zapytania

Wyszukiwanie zapyta« w korpusie omówione jest na stronie internetowej korpu-

su pod adresem http://www.korpus.matf.bg.a.rs/prezentaija/uputstvo.html.

Poni»ej podane zostan¡ podstawowe formy zapyta«, najz�±iej u»ywane przez

korzystaj¡yh z korpusu.

J�zyk serbski jest j�zykiem �eksyjnym, w zwi¡zku z zym wyszukiwany

leksem posiada wiele form, które bardzo z�sto podlegaj¡ obozno±iom fo-

netyznym i ortogra�znym, a odmiana implikuje wyst�powanie wielu roz-

maityh ko«ówek. Na przykªad leksem oznazaj¡y `dziewzyn�' mo»e mie¢

posta¢ ekawsk¡ devojka, ijekawsk¡ djevojka oraz dialektaln¡ �evojka. Do tego

nale»y doda¢ obozno±i tematu powstaj¡e podzas odmiany, np. ruhome

a w dopeªniazu lizby mnogiej (devojaka) zy palatalizaja k do  w elow-

niku lizby pojedynzej (devoji). Aby w peªni wykorzysta¢ dane korpusowe,

a wyniki wyszukiwania uwzgl�dniaªy wszystkie mo»liwe formy i obozno±i da-

nego leksemu, wprowadzono spejalne operatory uªatwiaj¡e zadawanie pyta«.

S¡ to:

� kropka (.), która zast�puje dowolny znak gra�zny. I tak na zapytanie:

4

Zob. http://www.korpus.matf.bg.a.rs/re/SrpFSD.html, 17 IV 2013.
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on.

otrzymamy wszystkie sªowa trzyliterowe zazynaj¡e si� od i¡gu znaków on-,

a zatem ona, one, oni, ono, onu itd.

Rys. 8.3. Wyniki wyszukiwania z u»yiem kropki.

�ródªo: http://www.korpus.matf.bg.a.rs

� nawias kwadratowy ([℄) � znaki wstawione w nawias kwadratowy tworz¡

tzw. klas� znaków, o uªatwia otrzymanie ozekiwanyh wyników. Na przykªad

zapytanie:

devojk[aeu℄

powoduje wy±wietlenie wszystkih form leksemu devojka, ko«z¡yh si� na -a,

-e i -u, tj. M, D, B l.p. oraz M i B l.mn.

Rys. 8.4. Wyniki wyszukiwania z u»yiem nawiasu kwadratowego.

�ródªo: http://www.korpus.matf.bg.a.rs

� ª¡znik (-) � w poª¡zeniu z nawiasem kwadratowym oraz odpowiedni¡

sekwenj¡ znaków pozwala zast�powa¢ dowolny znak z wyznazonego w ten

sposób zakresu. Na przykªad zapytanie:

da[a-z℄a

powoduje wy±wietlenie wszystkih form wszystkih leksemów zteroliterowyh,

maj¡yh poz¡tek na da- zako«zonyh na -a, gdzie trzeim znakiem jest

dowolna litera z zakresu od a do z, jak np. dana `dnia', `dni'; data `dana'; dara

`daru, podarunku' itp.
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Rys. 8.5. Wyniki wyszukiwania z u»yiem nawiasu kwadratowego oraz ª¡znika.

�ródªo: http://www.korpus.matf.bg.a.rs

Jeszze bardziej preyzyjnym narz�dziem s¡ operatory wyszukiwania. S¡ to:

� alternatywa (|), umo»liwiaj¡a wyszukanie kilku konkretnyh i¡gów zna-

ków. Na przykªad zapytanie o i¡g znaków:

dea|dei

zaowouje otrzymaniem rezultatów zawieraj¡yh jedynie te dwie formy rze-

zownika zbiorowego dea `dziei'

5

.

Rys. 8.6. Wyszukiwanie z u»yiem alternatywy.

�ródªo: http://www.korpus.matf.bg.a.rs

� znak plus (+) sªu»y wyszukiwaniu ponowionyh i¡gów tego samego zna-

ku pod warunkiem, »e znak ten wyst�puje o najmniej dwa razy. Zapytanie

o wykrzyknik jao `ojej' ze znakiem plus na ko«u:

jaoo+

zwrói rezultaty zawieraj¡e dowoln¡ lizb� liter o na ko«u.

5

Synkretyzm form wspomniany w z�±i po±wi�onej problemom korzystania z korpusu

powoduje, »e system odnajdzie równie» leksem dei oznazaj¡y `0,1 litra'. Problemu tego

nie byªoby przy wyszukiwaniu formy ijekawskiej, która w przypadku rzezownika zbiorowego

`dziei' w D. brzmi djei, za± w przypadku miary pojemno±i brzmi tak jak ekawska (dei).
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Rys. 8.7. Wyszukiwanie z u»yiem znaku +.

�ródªo: http://www.korpus.matf.a.rs

� nawias okr¡gªy () to operator grupowania, pozwalaj¡y na szybkie wy-

szukanie wszystkih form danego leksemu. Na przykªad wyszukiwanie i¡gu

znaków:

de(a|e|i|o|u|om)

pozwoli na uzyskanie wszystkih form przypadkowyh rzezownika dea `dziei'.

Rys. 8.8. Wyszukiwanie z u»yiem nawiasu okr¡gªego.

�ródªo: http://www.korpus.matf.a.rs

U»ywanie kombinaji tyh operatorów i znaków gra�znyh pozwala u»yt-

kownikom na zadawanie bardziej skomplikowanyh zapyta«, pozwalaj¡yh na

przykªad wyszuka¢ ró»ne postai wspomnianego wy»ej leksemu devojka `dziew-

zyna'. Aby wyszuka¢ wszystkie mo»liwe formy, nale»y poda¢ wyzerpuj¡e

wszystkie kombinaje zapytanie. B�dzie miaªo ono nast�puj¡y ksztaªt:

d(j|x)?(e|i)voja?(k|)[a-z℄+

Za pomo¡ KSSJ mo»na wyszukiwa¢ równie» wi�ksze fragmenty tekstu.

Sªu»y do tego operator w postai podwójnego nawiasu kwadratowego [℄ oraz

nawiasów klamrowyh. Nawiasy kwadratowe sªu»¡ do zaznazania poª¡zenia

dwóh leksemów, a lizby w nawiasah klamrowyh de�niuj¡ najmniejsz¡ i naj-

wi�ksz¡ odlegªo±¢ mi�dzy obydwoma leksemami. I tak na przykªad zapytanie:
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govori [℄{0,3} na

zwrói rezultaty zawieraj¡e i¡gi wyrazów, zazynaj¡e si� od wyrazu govori

`mówi', a ko«z¡e na wyrazie na, przy zym oba wyrazy mog¡ wyst�powa¢

najdalej trzy leksemy od siebie.

Rys. 8.9. Wyszukiwanie grup wyrazów w KSSJ.

�ródªo: http://www.korpus.matf.bg.rs

Konkordanje, kolokaje, narz�dzia statystyzne

Najwi�ksz¡ wad¡ KSSJ jest niemal zupeªny brak narz�dzi sªu»¡yh do ana-

lizy konkordanji. Korpus pozwala tylko na sporz¡dzenie spisu konkordanji.

Ze spisem uzyskanyh konkordanji mo»na praowa¢ jedynie r�znie, samo-

dzielnie ekserpuj¡ interesuj¡e przypadki, o zdeydowanie spowalnia pra�

z korpusem, je±li nie zyni jej niemo»liw¡ w przypadku bardziej popularnyh

leksemów. Nie istnieje równie» »adne oprogramowanie pozwalaj¡e na staty-

styzn¡ analiz� otrzymanyh wyników.

Metodologia bada« korpusowyh z u»yiem korpusów j�zyka

serbskiego

W przypadku pierwszego z omawianyh korpusów, KSJ, trudno jest okre±li¢,

jakie badania mo»na przeprowadza¢ na tym materiale. Przypomina on bowiem

bardziej zbiór zdigitalizowanyh i przygotowanyh do dalszej elektroniznej

obróbki �szek, które bez obudowania ih elektroniznymi narz�dziami, w tym

ho¢by wyszukiwark¡ lematów, przypominaj¡ razej sªownik elektronizny ni»

wspóªzesny korpus j�zykowy.

Nieo wi�ksze mo»liwo±i � ho¢, jak wspomniano ju» powy»ej, niewielkie

� daje KSSJ. Mo»na z jego wykorzystaniem prowadzi¢ badania zarówno u»y-

waj¡ podej±ia orpus-based, jak i orpus-driven. Niemniej jednak b�d¡ one
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znaznie ogranizone z powodu braku narz�dzi, które mogªyby uªatwi¢ analiz�

wyszukanego materiaªu zy oen� jego istotno±i z punktu widzenia statystyki.

Serbska lingwistyka korpusowa w porównaniu z badaniami nad korpusami

innyh j�zyków sªowia«skih jest jeszze w stadium wzesnego rozwoju i obe-

nie powstaje niewiele opraowa« po±wi�onyh korpusom samym w sobie. S¡

to w przewa»aj¡ej wi�kszo±i niewielkie fragmenty wi�kszyh pra naukowyh,

zbiorów pokonferenyjnyh zy artykuªy naukowe, skupiaj¡e si� na wybranyh

problemah zwi¡zanyh z tworzeniem korpusów, które hyba jednak wi¡» jesz-

ze mo»emy okre±li¢ jako in statu nasendi.

Jedyn¡ pozyj¡ ksi¡»kow¡ zawieraj¡¡ informaje na temat tworzenia i sta-

nu korpusów j�zyka serbskiego jest opraowanie Proessing of Serbian. Auto-

mata, Texts and Eletroni Ditionaries autorstwa Cvetany Krstev (Krstev

2008). Pozyja ta konentruje si� razej na sªownikah elektroniznyh, zawie-

ra jednak równie» rozdziaªy po±wi�one korpusom i niektórym zagadnieniom

zwi¡zanym z ih budow¡, przy zym wartymi zauwa»enia s¡ zwªaszza rozdzia-

ªy i fragmenty po±wi�one tworzeniu korpusów równolegªyh z u»yiem KSSJ.

Tworzony jest wªa±nie Równolegªy Korpus J�zyków Franuskiego i Serbskiego,

niestety, jest on jeszze niedost�pny w wersji online.

Podsumowanie

Korpusy j�zyka serbskiego s¡ dzisiaj tworami po±rednimi pomi�dzy sªownikami

elektroniznymi a korpusami j�zykowymi i z uwagi na to, »e aªy zas nie maj¡

wystarzaj¡ej obj�to±i oraz, o wa»niejsze, wi¡» tworzony jest aparat maj¡-

y na elu uªatwienie pray ze zgromadzonymi zasobami, nale»y stwierdzi¢, i»

moment, kiedy b�dzie mo»na wykorzystywa¢ je w peªni w pray naukowej, jest

jeszze do±¢ odlegªy. Nale»y jednak mie¢ nadziej�, »e w przyszªo±i oba oma-

wiane zbiory stan¡ si� prawdziwym przedmiotem, a tak»e narz�dziem bada«

korpusowyh nad wspóªzesnym i historyznym j�zykiem serbskim.
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po korpusie j�zyka sªowe«skiego

Adam Sewastianowiz

(badaz niezale»ny)

Nova Beseda

Pierwszym w zaªo»eniu referenyjnym korpusem j�zyka sªowe«skiego byª kor-

pus Nova Beseda (na wze±niejszyh etapah rozwoju projektu pod nazw¡

CORTES), opraowany przez zespóª Instytutu J�zyka Sªowe«skiego im. Frana

Ramov²a Sªowe«skiej Akademii Nauk i Sztuk, udost�pniony bezpªatnie za po-

±rednitwem strony internetowej w roku 1999 (obenie pod adresem http://bos

.zr-sazu.si/s_beseda.html). Korpus ten poz¡tkowo zawieraª wyª¡znie teksty

literakie opublikowane w latah 1854-1996 (zbiór nadal dost�pny jako korpus

(Stara) Beseda pod adresem http://bos.zr-sa-zu.si/main_si_l2.html) i byª

w kolejnyh latah uzupeªniany o teksty wspóªzesne reprezentuj¡e tak»e inne

gatunki. Pomimo znaznego wzrostu obj�to±i (od 3 milionów sªów w 1999 r. do

318 milionów obenie) Nova Beseda pozostaje daleka od ideaªu korpusu zrów-

nowa»onego i reprezentatywnego; do±¢ wspomnie¢, »e a» 67% wszystkih tek-

stów pohodzi z jednego ¹ródªa � dziennika Delo. Korpus ten pozbawiony jest

tak»e lematyzaji i jakiejkolwiek anotaji lingwistyznej. Te niew¡tpliwe jego

sªabo±i wynikaj¡ zapewne z faktu, »e Nova Beseda w zamy±le miaªa by¢ podda-

na dalszemu opraowaniu i doelowo sta¢ si� jednym z �larów przyszªego zinte-

growanego narodowego korpusu j�zyka sªowe«skiego, do którego powstania jed-

nak nigdy nie doszªo (por. http://bos.zr-sazu.si/a_about_si.html). Wszystko

to stanowi o ogranizonej u»ytezno±i tego korpusu zarówno pod wzgl�dem

referenyjno±i, jak i funkjonalno±i.

FidaPLUS

Najwi�kszym i oferuj¡ym najszerszy zestaw funkji korpusem j�zyka sªowe«-

skiego jest korpus FidaPLUS. Prae nad nim uko«zono w roku 2006, od tego

zasu dost�pny jest pod adresem www.�daplus.net (dost�p bezpªatny w elah

badawzyh i dydaktyznyh, wymagana jest rejestraja u»ytkownika). Korpus
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ten jest owoem wspóªpray Wydziaªu Humanistyznego Uniwersytetu w Lu-

blanie jako instytuji koordynuj¡ej projekt, Wydziaªu Nauk Spoªeznyh tego

uniwersytetu oraz Dziaªu Tehnologii Wiedzy instytutu naukowo-badawzego

Joºef Stefan. Praami zespoªu korpusowego kierowaª dr Marko Stabej. Projekt

budowy korpusu FidaPLUS stanowiª kontynuaj� i rozszerzenie realizowanego

w latah 1997-2000 projektu, w ramah którego opraowano znaznie mniejszy

korpus FIDA, dzi± ju» niedost�pny w interneie.

Struktura tekstowa

FidaPLUS jest jednoj�zyznym korpusem tekstów pisanyh, zawiera 621 mi-

lionów sªów i z zaªo»enia ma mie¢ harakter referenyjny i synhronizny, tj.

stanowi¢ kompletne odwzorowanie j�zyka, aktualne w przybli»eniu w zasie

jego powstawania (Arhar, Gorjan 2007: 98; o korpusie FIDA tak»e Erjave

i in. 1998: 1). Je±li idzie o dobór tekstów whodz¡yh w jego skªad, daj¡ si�

zauwa»y¢ istotne ró»nie w stosunku do korpusu Nova Beseda, przekªadaj¡e

si� na wi�kszy potenjaª referenyjny korpusu FidaPLUS. Przytªazaj¡a wi�k-

szo±¢ tekstów (97,79%) pohodzi z lat 1991-2006, z zego 73% z lat 2000-2006,

postulat synhronizno±i jest wi� niew¡tpliwie speªniony.

Struktura tekstowa korpusu zostaªa odzwieriedlona w klasy�kaji tekstów

na podstawie ztereh przeinaj¡yh si� kryteriów, a wyszukiwarka korpusu

umo»liwia przeszukiwanie podkorpusów wydzielonyh na podstawie dowolnej

ih kombinaji.

Pierwsze kryterium stanowi zas ukazania si� tekstu (wybrany rok lub do-

wolnie zde�niowany okres kilku lat). Dla korpusu, którego niemal 3/4 tekstów

pohodzi z okresu zaledwie sze±iu lat, kryterium to wydaje si� nie mie¢ klu-

zowego znazenia.

Drugim kryterium klasy�kaji jest �typ� tekstu (odpowiadaj¡y w ogólnym

zarysie �kanaªowi� w NKJP). Korpus FidaPLUS jest tu nieo bardziej zrów-

nowa»ony i zdeydowanie bardziej reprezentatywny ni» Nova Beseda. Choia»

nadal dominuj¡ w nim teksty gazetowe, a ih aªkowity udziaª jest tylko nie-

znaznie ni»szy (65,26%), to wi�ksza jest lizba uwzgl�dnionyh tytuªów. Ze

wzgl�du na niezwykle bogate i gª�bokie zró»niowanie regionalne j�zyka sªo-

we«skiego (nawet je±li nie dotyzy ono bezpo±rednio odmiany literakiej j�-

zyka) pozytywnie nale»y oeni¢ wª¡zenie do korpusu tekstów pohodz¡yh

z gazet redagowanyh w ró»nyh regionah Sªowenii. Na stronie korpusu brak

informaji na temat proporji ilo±iowyh pomi�dzy poszzególnymi tytuªami,

jednak analiza wyników dla kilku próbnyh zapyta« o formy wyrazowe o wyso-

kiej frekwenji pozwala wysnu¢ wniosek, »e w±ród trzeh najwi�kszyh ¹ródeª

tekstów obok stoªeznyh dzienników Delo i Dnevnik znalazª si� wydawany

w Mariborze (Styria) Ve£er, za± wyra¹nie zauwa»alny udziaª w wynikah maj¡
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tak»e Gorenjski glas (Kranj, Górna Kraina), Dolenjski list (Novo mesto, Dol-

na Kraina) i Primorske novie (Koper, Przymorze). Lista wszystkih ¹ródeª

gazetowyh opróz innyh tytuªów ukazuj¡yh si� w wymienionyh regionah

obejmuje tak»e m.in. Vestnik (Murska Sobota, Prekmurje) i Notranjske novi-

e (Logate, Kraina Wewn�trzna). Takie proporje wydaj¡ si� w przybli»eniu

odpowiada¢ potenjaªowi ludno±iowemu poszzególnyh regionów.

Kolejnymi ¹ródªami tekstów byªy zasopisma (23,26%), wydawnitwa ksi¡»-

kowe (8,74%) oraz � po raz pierwszy w sªowe«skih korpusah � materiaªy

opublikowane w interneie (1,24%), a tak»e �inne� (1,5%).

Stosunkowo niski odsetek tekstów ksi¡»kowyh jest podyktowany dwoma

zynnikami. Po pierwsze przyj�ie perspektywy ±i±le synhroniznej mogªo

spowodowa¢, »e w dwumilionowej Sªowenii w zaªo»onyh w¡skih ramah za-

sowyh nie ukazaªo si� wystarzaj¡o du»o ksi¡»ek, aby daªo si� z nih po-

zyska¢ do korpusu wi�ej tekstów. Po drugie pierwotnie zaplanowano korpus

300-milionowy, w którym ta sama lizba tekstów ksi¡»kowyh miaªaby udziaª

znaznie bli»szy ideaªowi korpusu zrównowa»onego i reprezentatywnego (ponad

17%), jednak ju» na zaawansowanym etapie pra zespóª korpusowy pozyskaª

dodatkowe �nansowanie umo»liwiaj¡e ponad dwukrotne zwi�kszenie obj�to±i

opraowanyh tekstów, która jest tak»e jednym z kryteriów reprezentatywno±i

korpusu (Arhar, Grojan 2007: 97).

Uwag� zwraa tak»e niewielka lizba tekstów internetowyh (pomimo ih

dost�pno±i) i znikomy udziaª tekstów mówionyh (Nova Beseda zawiera 42-

-milionowy podkorpus stenogramów z posiedze« Zgromadzenia Pa«stwowego).

Niemal aªkowity brak tekstów mówionyh usprawiedliwiony jest faktem, »e ju»

na etapie pra nad korpusem FIDA w samym kierownitwie zespoªu korpuso-

wego powstaªa idea stworzenia osobnego referenyjnego korpusu mówionego

j�zyka sªowe«skiego (Stabej 1998: 100; Stabej, Vitez 2000: 79).

Teksty korpusu zostaªy te» sklasy�kowane pod wzgl�dem �gatunku� (od-

powiednik �typu� w NKJP) zgodnie z poni»szym zestawieniem (w drugiej ko-

lumnie podano proentowy udziaª odpowiednio tekstów okre±lonego gatunku

w aªym korpusie lub danego podgatunku w zbiorze tekstów reprezentuj¡yh

gatunek nadrz�dny):

Literatura pi�kna 3,47%

w tym: teksty poetykie 1,70%

teksty prozatorskie 93,55%

teksty dramatyzne 2,23%

niesklasy�kowane 2,25%

109



Adam Sewastianowiz

[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Teksty nieliterakie 96,41%

w tym: spejalistyzne 10,36%

humanistyzne i spoªezne b.d.

przyrodnize i tehnizne b.d.

niespejalistyzne 89,55%

niesklasy�kowane 0,08%

Teksty niesklasy�kowane 0,11%

Jest to podziaª stosunkowo maªo szzegóªowy, lez gªówn¡ jego wad¡ jest

brak informaji o kryteriah przyporz¡dkowania tekstów do poszzególnyh ga-

tunków i podgatunków (zwªaszza o wyznaznikah �spejalistyzno±i�) oraz

o sposobah rozstrzygni�ia kwestii wa»nyh przypadków graniznyh, takih

jak np. literatura faktu, o mo»e w pewnyh wypadkah utrudnia¢ uzyskanie

»¡danyh rezultatów. Przegl¡d wyników wyszukiwania w zbiorze tekstów za-

kwali�kowanyh jako spejalistyzne dla zapytania o przykªadow¡ form� wy-

razow¡ omogo£a `umo»liwia' wykazaª, »e spejalistyzno±¢ jest tu rozumiana

szeroko, poniewa» wi�kszo±¢ po±wiadze« pohodziªa z wydawnitw prasowyh

adresowanyh do szerokiego kr�gu zytelników, a o ih spejalistyzno±i ±wiad-

zyª przede wszystkim deklarowany pro�l tematyzny wydawnitwa inny ni»

ogólny spoªezno-polityzny. Wewn�trzny podziaª tekstów spejalistyznyh na

humanistyzne i spoªezne z jednej strony oraz przyrodnize i tehnizne z dru-

giej wydaje si� natomiast wystarzaj¡o jasny i niewymagaj¡y dookre±lenia.

Ostatni¡ pªaszzyzn¡ klasy�kaji tekstów, równie» umo»liwiaj¡¡ zaw�»e-

nie wyszukiwania, jest podziaª na teksty poddane i niepoddane korekie. Roz-

ró»nienie to jest dosy¢ nietypowe, jednak w wysoe spey�znej sªowe«skiej

sytuaji j�zykowej okazaªo si� na tyle istotne, aby zastosowa¢ je w korpusie

(Arhar, Gorjan 2007: 99). Nale»y bowiem uwzgl�dni¢, »e podstawowe zró»-

niowanie wspóªzesnyh odmian j�zyka sªowe«skiego nie sprowadza si� do

wyodr�bnienia w ramah jednego systemu j�zykowego zestawu odmian funk-

jonalno-stylistyznyh, lez w znaznej mierze opiera si� tak»e na kryteriah

systemowyh, przy zym ró»nie fonetyzne, morfologizne, skªadniowe i lek-

sykalne pomi�dzy wyró»nianymi odmianami lub ih grupami s¡ na tyle gª�bo-

kie, »e nale»aªoby mówi¢ o osobnyh pokrewnyh systemah (Topori²i£ 2000:

13), któryh przynale»no±¢ do jednego j�zyka narodowego, ho¢ nie podlega

dyskusji, bazuje tyle» na pokrewie«stwie, o na szeregu zynników pozaj�zy-

kowyh. Lizba wyodr�bnianyh odmian (literaka, postulowana literako-po-

tozna, ogólna potozna, regionalne potozne i dialektalne) si�ga przy tym

kilkudziesi�iu. W takiej sytuaji zarówno niezwykle trudne w realizaji, jak

i nieelowe byªoby tworzenie korpusu uwzgl�dniaj¡ego wszystkie lub nawet

tylko niektóre wspóªze±nie funkjonuj¡e odmiany, bez wzgl�du na ih »ywot-

no±¢ i niekiedy szeroki geogra�zny i funkjonalny zakres u»yia. Naturalne jest
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wi�, »e korpus FidaPLUS, ho¢ jego nazwa brzmi Korpus slovenskega jezika,

bez dodatkowyh kwali�katorów, jest w istoie korpusem sªowe«skiego j�zy-

ka literakiego jako odmiany dominuj¡ej w pi±miennitwie, jedynej b�d¡ej

przedmiotem nauzania w szkoªah (ho¢ ju» nie zawsze medium nauzania),

której przypisuje si� funkje konstytuowania i reprezentowania narodu. Ponie-

wa» za± typowym aktywnym u»ytkownikiem tej odmiany (twór¡ jej tekstów)

nie jest statystyzny Sªowenie ani nawet osoba ogólnie wyksztaªona, lez oso-

ba zawodowo zajmuj¡a si� tworzeniem, tªumazeniem lub wery�kaj¡ tekstów

przeznazonyh do publikaji lub emisji za po±rednitwem mediów elektroniz-

nyh (Topori²i£ 2000: 15), to zasadne byªo wprowadzenie rozró»nienia na teksty

powstaªe w typowy dla tej odmiany �zawodowy� sposób i pozostaªe teksty. Sy-

tuaja ta tªumazy tak»e niewielki udziaª w korpusie tekstów internetowyh,

jako z�±iej przekrazaj¡yh granie odmiany literakiej lub reprezentuj¡-

yh inne odmiany. Sªowe«ski j�zyk literaki (rozumiany jako idiom okre±lony

przez zestaw eh systemowyh, nie za± tylko jako styl lub rejestr) jest przy

tym j�zykiem prymarnie i przede wszystkim pisanym, ksztaªt i samo istnienie

jego formy mówionej (w sytuajah innyh ni» odzytywanie lub reytowanie

z pami�i tekstu przygotowanego w postai pisemnej) pozostaje zagadnieniem

dyskutowanym (por. np. Srebot Reje 1998), o z kolei wyja±nia wyª¡zenie

tekstów mówionyh, w któryh wyra»a si� aªe bogatwo sªowe«skih odmian

j�zykowyh innyh ni» literaka, do osobnego korpusu.

Anotaja zewn�trzna

W wynikah wyszukiwania ka»de po±wiadzenie poprzedzone jest dwoma od-

syªazami. Informaje o tek±ie, z którego dany kontekst pohodzi, dost�pne s¡

po klikni�iu pierwszego z nih. Pewne informaje zakodowane s¡ ju» w samym

odsyªazu za pomo¡ kolorów: niebieski oznaza gazet�, zielony � zasopismo,

ró»owy � ksi¡»k�, za± pomara«zowy � ¹ródªo internetowe. Dodatkowo dla pism

periodyznyh odsyªaz zawiera tytuª lub jego skrót. Peªna anotaja zewn�trz-

na, dost�pna po klikni�iu odsyªaza, obejmuje kolejno: warto±i przypisane im

zgodnie z klasy�kaj¡ wedªug ztereh opisanyh kryteriów (data, typ/kanaª,

gatunek, korekta: tak/nie), informaje o dªugo±i tekstu (lizba akapitów, zda«,

sªów i form wyrazowyh) oraz � dla tekstów publikowanyh � informaje prze-

niesione z entralnego internetowego sªowe«skiego systemu bibliogra�znego

COBISS (tytuª, podtytuª, autor/autorzy, tªumaz, wydawa, ehy �zyzne,

struktura tre±i, grupa doelowa, autor ukªadu gra�znego/fotogra�i, seria wy-

dawniza, dla pism periodyznyh tak»e poz¡tek ukazywania si� i wze±niej

stosowane tytuªy, oraz szereg innyh). O ile informaje dotyz¡e klasy�kaji

i dªugo±i tekstu s¡ przedstawione w jasny sposób, o tyle wyzerpuj¡e infor-

maje pozyskane z systemu COBISS s¡ bardzo nieprzejrzyste. Nadmiar tyh

informaji, maªa zionka i bª�dy w wy±wietlaniu liter ze znakami diakrytyz-
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nymi sprawiaj¡, »e odszukanie informaji istotnyh w pray z korpusem jest

znaznie utrudnione.

Anotaja wewn�trzna

Segmentaja

Materiaªy opublikowane przez zespóª korpusowy nie poruszaj¡ zagadnienia seg-

mentaji, pewne informaje na ten temat mo»na byªo jednak uzyska¢ za po-

mo¡ próbnyh zapyta«.

Formy zªo»one pisane z ª¡znikiem (w ih zakres nie whodz¡ dwuzªono-

we nazwiska w j�zyku sªowe«skim pisane rozª¡znie bez ª¡znika) traktowane

s¡ jako i¡gi osobnyh segmentów, np. druºbeno|-|politi£ni `spoªezno-polityz-

ny'. To samo dotyzy skrótowów z ko«ówk¡ �eksyjn¡ oddzielon¡ ª¡znikiem:

DVD |-|jev `pªyt DVD', WC |-|jema `(dwiema) toaletami' (na) MTV |-|ju `na

MTV', BMW |-|ji `BMW (M l.mn.)' oraz sªów obyh zawieraj¡yh apostrof:

d |'|Artagnan, rok|'|n|'|roll. Ko«ówki sygnalizuj¡e odmian� skrótowów zo-

staªy przy tym bª�dnie przypisane odpowiednio: ko«ówka -jev do lematu jev

(przym.), rzadziej jev (rzez.), pomimo »e sªowa takie w j�zyku sªowe«skim

nie istniej¡, ko«ówki -jem i -jema do jesti `je±¢', -ju do on, za± -ji do ona.

Formy poprzyimkowe zaimków typu -nj, -me, -se tworz¡ jeden segment wraz

z poprzedzaj¡ymi je przyimkami: skozenj `przeze«', vame `we mnie', predse

`przed siebie'. Segmenty te przypisano do lematów odpowiednih zaimków (on,

jaz, se), pomijaj¡ ih powi¡zanie z przyimkami.

Jako jeden segment potraktowano tak»e te zaprzezone formy zasowni-

ków, które pisane s¡ ª¡znie z partykuª¡ przez¡¡ i w któryh zaszªy zmiany

fonetyzne utrudniaj¡e � zwªaszza w przypadku formy ni � wyodr�bnienie

partykuªy i zasownika: nisem (ne + sem) `nie jestem', ni (ne + je) `nie jest' no-

£eta (ne + ho£eta) `nie heie (l.podw.)' nimajo (ne + imajo) `nie maj¡'. Takie

samo rozwi¡zanie przyj�to dla pisanej ª¡znie z partykuª¡ przez¡¡ partykuªy

bi `by': nebi w nebi brali `nie zytaliby' stanowi jeden segment.

Partykuªa bi `by' oraz odpowiadaj¡e polskim ruhomym ko«ówkom za-

sowników formy zasownika biti `by¢' wyst�puj¡e w funkji sªowa posiªkowego

zasu przeszªego (sem, si, je; sva, sta, sta; smo, ste, so) pisane s¡ zawsze roz-

dzielnie od zasownika gªównego, w zwi¡zku z zym s¡ tak»e oznazone jako

osobne segmenty.

Skróty zawieraj¡e kropki zostaªy zinterpretowane jako i¡g segmentów,

np. d |.|o|.|o|. `sp. z o.o.'.

Zaimki nieokre±lone z z¡stk¡ (-)koli `-kolwiek', dla któryh norma orto-

gra�zna dopuszza pisowni� zarówno ª¡zn¡, jak i rozdzieln¡, np.: kdorkoli

i kdor koli `ktokolwiek', kakr²negakoli i kakr²nega koli `jakiegokolwiek', zostaªy

podzielone na segmenty zgodnie z zapisem: formy pisane ª¡znie stanowi¡ je-

den segment, za± pisane osobno � dwa segmenty. Odmienna segmentaja dwóh

112



9. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka sªowe«skiego

wariantów zapisu wyra»e« funkjonalnie aªkowiie równowa»nyh prowadzi do

ró»nej ih interpretaji w zakresie z�±i mowy. Formy typu kdorkoli oznazo-

ne s¡ jako zaimek nieokre±lony, za± typu kdor koli � jako zaimek wzgl�dny +

przysªówek.

Opisane przypadki wskazuj¡, »e zastosowano segmentaj� ±i±le powi¡zan¡

z zapisem, tzn. segmentem jest zawsze i¡g znaków innyh ni» odst�py i znaki

interpunkyjne, niezale»nie od konsekwenji, jakie dla prawidªowej anotaji

mo»e mie¢ zastosowanie w segmentaji wyª¡znie kryterium formalnego.

Tagset

Przyj�ty podziaª na z�±i mowy obejmuje nast�puj¡e klasy sªów (w kolejno-

±i stosowanej w materiaªah pomoowyh korpusu): rzezowniki, zasowniki,

przymiotniki, przysªówki, przyimki, spójniki, partykuªy, wykrzyknienia, lizeb-

niki, skrótowe i zaimki.

Niektóre z tyh klas s¡ heterogenizne pod wzgl�dem zestawu kategorii gra-

matyznyh przysªuguj¡yh sªowom whodz¡ym w ih skªad. Dla przykªadu,

klasa zaimków obejmuje zarówno odmienne przez przypadek i lizb� zaimki

rzezowne, jak i niepodlegaj¡e odmianie zaimki przysªowne. W zestawie ka-

tegorii przypisanyh poszzególnym klasom uwzgl�dniono nie tylko kategorie

gramatyzne, ale równie» okre±lenia podklas (np. podziaª klasy zasowników

na peªnoznazne, modalne i pomonize), kategorie semantyzne (nazwy po-

spolite i wªasne w ramah klasy rzezowników), a nawet okre±lenia sposobu

zapisu (lizebniki zapisane sªownie, yframi arabskimi i yframi rzymskimi).

W ramah jednej klasy mo»e by¢ przeprowadzonyh kilka niezale»nyh, przei-

naj¡yh si� podziaªów na podklasy. Przysªuguj¡e danej klasie sªów kategorie

nie s¡ przy tym zhierarhizowane � np. kategoria przypadka przypisana jest do

aªej klasy zaimków na równi ze wszystkimi pozostaªymi kategoriami, nie za±

tylko wybranym odmiennym przez przypadek podklasom zaimków.

Prowadzi to do wyst�powania redundanji i pustyh miejs w skªadni za-

pyta«. Na przykªad w zapytaniu o zaimek przysªowny nale»y obowi¡zkowo

wypeªni¢ miejsa przewidziane na okre±lenie kategorii osoby, rodzaju, lizby,

przypadka, lizby obiektu posiadanego, rodzaju obiektu posiadanego i »ywot-

no±i, które to kategorie zaimkom tym nie przysªuguj¡, w zwi¡zku z zym

miejsa te trzeba wypeªni¢ odpowiedni¡ lizb¡ znaków <?>, nadaj¡ tym ka-

tegoriom warto±¢ nieokre±lon¡. Z kolei oznazenie w zapytaniu podklasy za-

imków osobowyh nie zwalnia z koniezno±i okre±lenia warto±i dla kategorii

�funkja skªadniowa� (dost�pne warto±i: rzezowne/przymiotne/przysªowne),

ho¢by przez ustawienie warto±i nieokre±lonej, pomimo »e osobowo±¢ zaimka

implikuje jego rzezowno±¢. Taka konstrukja tagsetu pozwala te» na tworzenie

zapyta« poprawnyh z punktu widzenia skªadni, lez pozbawionyh sensu, np.
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o zaimek 2.os. l.poj. przysªowny nie»ywotny; ozywi±ie zapytanie takie nie

zwrói »adnego wyniku.

Z heterogenizno±i¡ wyró»nionyh klas wi¡»e si� tak»e przyporz¡dkowanie

sªów o takiej samej harakterystye �eksyjnej do ró»nyh klas. Na przykªad

sªowa nizozemski `holenderski', tisti `tamten, ten' i tretji `trzei' zostaªy przy-

pisane odpowiednio do klasy przymiotników, zaimków i lizebników, ho¢ lista

przysªuguj¡yh im kategorii gramatyznyh i form odmiany jest dla wszyst-

kih trzeh identyzna. Poniewa» jednoze±nie wyszukiwarka korpusu wymaga

okre±lenia w zapytaniu o form� gramatyzn¡ tak»e z�±i mowy, to zapyta-

nie np. o D l.mn. wszystkih wyrazów o odmianie przymiotnikowej musi si�

skªada¢ z trzeh i¡gów.

Imiesªowy przymiotnikowe zynny i bierny zostaªy przypisane do klasy za-

sowników, której nie przysªuguje kategoria przypadka, dlatego nie jest mo»liwe

zapytanie o te imiesªowy w okre±lonym przypadku gramatyznym.

Peªn¡ list� klas sªów i przysªuguj¡yh im kategorii oraz ih symboli przed-

stawiono na stronie korpusu w zakªade Pomo£.

Lematyzaja

Formy hasªowe przypisane sªowom wª¡zonym do poszzególnyh klas odpowia-

daj¡ w ogólnym zarysie tradyyjnym formom sªownikowym dla odpowiednih

z�±i mowy. Poni»ej omówiono jedynie przypadki szzególne.

Formy M r.m. lizebnika gªównego oznazaj¡ego `jeden': samodzieln¡ eden

i przyrzezownikow¡ en przypisano do dwóh osobnyh lematów: eden i en,

przy zym wszystkie formy przypadków zale»nyh w rodzaju m�skim oraz for-

my rodzaju »e«skiego i nijakiego przypisano do lematu en. Ka»dy lizebnik po-

rz¡dkowy, mno»ny i nale»¡y do podklasy �inne� (wieloraki, wielokrotny i itd.)

posiada wªasny lemat, osobny od lematu lizebnika gªównego. Odr�bne formy

hasªowe przypisano tak»e lizebnikom zapisanym yframi arabskimi i rzymski-

mi, np.:

Tab. 9.1. Lematy przykªadowyh lizebników zapisanyh yframi arabskimi

i rzymskimi.

Segment Lemat

²tiri `ztery (r.». i nij.)' ²tirje

£etrtega `zwartego'
£etrti

dvojnim `podwójnym'
dvojen

trikratni `trzykrotny (okr.)'
trikraten

4
4

VI
vi

Wszystkie zaimki osobowe przypisano do trzeh lematów: jaz `ja', ti `ty',

on `on', np.:
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Tab. 9.2. Lematy zaimków osobowyh.

Segment
Lemat

mene `mnie'

naju `nas (l.podw.)'

me `my (r.». l.mn.)'

jaz

teboj `tob¡'

vidva `wy (r.m. l.podw.)'

nam `nam (l.mn.)'

ti

ono `ono'

ju `ih (l.podw.)'

njimi `nimi (l.mn.)'

on

Inazej potraktowano zaimki dzier»awze, tworz¡ osobne lematy nie tylko

dla form ka»dej osoby, ale tak»e dla ka»dej z trzeh lizb osoby posiadaj¡-

ej, a w 3.os. l.poj. równie» dla form rodzajowyh. W poni»szej tabeli yframi

arabskimi oznazono lizb� gramatyzn¡ posiadaza, za± rzymskimi � obiek-

tu posiadania (1/I � l.poj., 2/II � l.podw., 3/III � l.mn.); wszystkie podane

przykªady maj¡ form� narz�dnika:

Tab. 9.3. Lematy zaimków dzier»awzyh.

Segment Lemat

mojo `moj¡'

mojima `moimi (1, II)'

moj

tvojimi `twoimi (1, III)'
tvoj

njegovo `jego (1, I r.».)'
njegov

njenima `jej (1, II)'
njen

vajinimi `waszymi (2, III)'
vajin

njihovim `ih (3, I r.m.)'
njihov

Lematami skrótów niezawieraj¡yh kropek lub tylko zako«zonyh kropk¡

s¡ one same (bez ew. ko«owej kropki), nie za± ih rozwini�ia. Skróty pisa-

ne z wewn�trznymi kropkami s¡ � jak wspomniano w sekji �Segmentaja� �

interpretowane jako i¡g segmentów, z któryh ka»demu przypisano osobny

lemat, np.:

Tab. 9.4. Lematy skrótów i skrótowów.

Segment
Lemat(y)

NLB (Nova Ljubljanska banka)
nlb

mag. (magister) `magister'
mag

t.i. (tako imenovani) `tzw.'
t, i
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Lematyzaja korpusu byªa aªkowiie automatyzna i opieraªa si� na z góry

zadanym sªowniku form wyrazowyh. Je»eli program nie odnalazª w sªowni-

ku formy odpowiadaj¡ej dokªadnie danemu segmentowi, analizowaª go pod

wzgl�dem mo»liwo±i wyst¡pienia w nim okre±lonyh bª�dów (literowyh, or-

togra�znyh i gramatyznyh). Dzi�ki temu np. bª�dne (potozne lub dia-

lektalne) formy striom zam. striem `wujem', reku zam. rekel `powiedziaª'

zy gledama zam. gledava `patrzymy (l.podw.)' zostaªy przynajmniej w z�-

±i wyst¡pie« prawidªowo przypisane odpowiednio do lematów stri `wuj',

re£i `powiedzie¢' i gledati `patrze¢'. W przypadku, gdy proedura ta nie

daªa rezultatu, lematyzator próbowaª utworzy¢ lemat na podstawie interpre-

taji zako«zenia segmentu. W ten sposób dla segmentu Pomuri prawidªowo

stworzyª i przypisaª lemat pomure. W korpusie znalazªy si� jednak tak»e

bª�dnie skonstruowane lematy. Dla przykªadu, segment online program uznaª

za przymiotnik i przypisaª mu form� podstawow¡ onlin. Je»eli równie» próba

stworzenia lematu ko«zyªa si� niepowodzeniem, segment pozostawaª nieprzy-

pisany do »adnej formy podstawowej. Dotyzyªo to gªównie skrótowów, i¡gów

nieliterowyh i nazw obyh (Arhar, Gorjan 2007: 102).

Du»a trudno±¢ w automatyznej lematyzaji byªa zwi¡zana z wyst�powa-

niem w j�zyku sªowe«skim obok homonimów (np. tkiva `tkanki' lub `tkajmy

(l.podw.)') szzególnie du»ej lizby homografów. Wynika to z faktu, »e stan-

dardowa gra�a sªowe«ska nie tylko nie uwzgl�dnia zjawisk prozodyznyh �

miejsa akentu oraz dªugo±i (i ew. tonu) samogªosek akentowanyh, ale tak-

»e do zapisu kilku (do trzeh) fonemów stosuje niekiedy jeden znak, np. e dla

|e|, |e

.

|, |9|; l dla |l|, [u

�

℄

1

. W zwi¡zku z tym wiele sªów ró»nie wymawianyh za-

pisywanyh jest jednakowo, np. pojem [

|

po

.

:j9m℄ `poj�ie', [

|

po:jem℄ `±piewam'

i [po

|

je

.

:m℄ `zjadam'; predal [pre

|

da:l℄ `szu�ada' i [pre

|

da:u

�

℄ `przekazaª', roka

[

|

ro:ka℄ `r�ka' i [

|

ro

.

:ka℄ `terminu'. Z tego powodu wi�kszym problemem w ko-

rzystaniu z korpusu FidaPLUS ni» nierozpoznane sªowa s¡ przypadki bª�dnego

przypisania lematów. Jak oblizono, w aªym korpusie segmentów nieprzypisa-

nyh s¡ 2%, za± bª�dnie przypisanyh 13% (Erjave, Krek 2008: 322). Poniewa»

korpus zawiera wiele segmentów, któryh prawidªowa interpretaja nie nastr�-

za trudno±i, to odsetek bª�dów dla segmentów posiadaj¡yh homografy jest

wi� zapewne znaznie wy»szy. Na przykªad w przypadku dwuznaznego seg-

mentu lahko, który mógª by¢ przypisany zarówno do lematu przymiotnikowego

lahek `lekki', jak i przysªówkowego lahko `lekko' (przysªówek ten wyst�puje

tak»e w konstrukji modalnej: lahko pridem `mog� przyj±¢'), odsetek bª�dnyh

przypisa« lematu w próbie stu losowyh po±wiadze« dla zapytania o ten seg-

ment jako form� przymiotnikow¡ wyniósª 68%.

Z tego wzgl�du wyszukiwarka korpusu oferuje trzy grupy �kanaªów� wy-

szukiwania (o sposobah ih u»yia b�dzie jeszze mowa). Kanaªy 1 i 2 sªu»¡

1

[u

�

℄ jest wariantem pozyyjnym fonemu |v|.
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do standardowego wyszukiwania � wyniki uzyskane przy ih u»yiu s¡ zgod-

ne z lematyzaj¡ segmentów. Zastosowanie kanaªu 5 i 6 powoduje natomiast

uwzgl�dnienie w wynikah wszystkih segmentów, które potenjalnie mogªyby

by¢ przypisane do lematu, o który sformuªowano zapytanie � w tym wypadku

homogra�zne segmenty, które zostaªy (z�sto bª�dnie) przypisane do innyh

lematów, zostan¡ tak»e wzi�te pod uwag�. Kanaªy 3 i 4 stanowi¡ rozwi¡zanie

po±rednie � opróz segmentów przypisanyh do danego lematu uwzgl�dniaj¡

równie» te segmenty, o do któryh istnieje du»e prawdopodobie«stwo, »e zo-

staªy bª�dnie przypisane do innyh form sªownikowyh.

Anotaja morfosyntaktyzna

Caªa anotaja korpusu � podobnie jak lematyzaja � zostaªa przeprowadzona

w peªni automatyznie. W zwi¡zku ze spey�zn¡ konstrukj¡ tagsetu ano-

taja, w zªo»eniu morfosyntaktyzna, w pewnyh wypadkah zawiera tak»e

okre±lone informaje semantyzne lub na temat gra�i. Bezpo±redniej anotaji

skªadniowej i anotaji znazeniami sªów brak.

Wad¡ korpusu FidaPLUS jest brak mo»liwo±i wy±wietlenia znazników

przypisanyh danemu segmentowi. O poprawno±i anotaji mo»emy wi� wnio-

skowa¢ jedynie na podstawie próbnyh zapyta« o okre±lon¡ form� gramatyzn¡.

Do próby wybrano trzy równobrzmi¡e formy nale»¡e do lematu fant `hªo-

pie, hªopak': D l.poj., B l.poj. i M l.podw. (fanta). Otrzymane rezultaty byªy

znaznie lepsze ni» w przypadku próby poprawno±i lematyzaji. Na 25 loso-

wyh po±wiadze« dla zapyta« o ka»d¡ z trzeh wymienionyh form wyników

zgodnyh z zapytaniem otrzymano: 20 dla D l.poj., 21 dla B l.poj. i 23 dla M

l.podw. Poni»ej podano przykªady poprawnej anotaji:

D l.poj. Sally se boji, da nikoli ne bo na²la fanta svojih sanj.

[HOPLA 0000662℄

`Sally si� boi, »e nigdy nie znajdzie hªopaka swoih marze«.'

B l.poj. Poliisti domnevajo, da gre za 15-letnega fanta iz Kameruna.

[VECER 0000095℄

`Polijani przypuszzaj¡, »e hodzi o 15-letniego hªopaka z Kamerunu.'

M l.podw. Fanta znata svoj posel. [0002806 0000292℄

`Chªopy s¡ dobrzy w swoim fahu (dosª. umiej¡ swój fah).'

Opje wyszukiwania i skªadnia zapyta«

Wyszukiwarka korpusu oferuje dwie metody wyszukiwania: podstawow¡ i roz-

szerzon¡. Wyszukiwanie podstawowe umo»liwia u»yie peªnej skªadni zapyta«

117



Adam Sewastianowiz

i wszystkih opji programu z wyj¡tkiem zaw�»enia wyszukiwania do korpusu

wydzielonego na podstawie kryteriów klasy�kaji tekstów, opisanyh w ust�pie

Struktura tekstowa.

Zapytanie o form� wyrazow¡ ma posta¢ tej formy. Zapisuj¡ zapytanie ma-

ªymi literami w wynikah otrzymujemy ró»ne warianty gra�zne danej formy,

np. zapytanie fant daje m.in. nast�puj¡e wyniki:

Dala sta mu denar in fant je od²el do dobavitelja. [DELO 0000073℄

`Dali (l.podw.) mu pieni¡dze i hªopak poszedª do dostawy.'

... iz vodnjaka, imenovanega Fant z ribo. [DNEVNIK 0000437℄

`... z fontanny zwanej Chªopie z ryb¡.'

FANT RAD DELA. [EVA 0000618℄

`Chªopak lubi praowa¢.'

U»yie w zapytaniu o najmniej jednej du»ej litery daje wyª¡znie wyniki zgod-

ne pod wzgl�dem wielko±i liter z zapytaniem.

W zapytaniu o i¡g wyrazów nale»y poª¡zy¢ je podkre±lnikiem, w przeiw-

nym wypadku (je»eli pozostawimy mi�dzy nimi odst�p) wyszukiwarka wy±wie-

tli po±wiadzenia osobno dla ka»dego z tyh wyrazów w akapitah, w któryh

w dowolnym miejsu wyst�puj¡ tak»e pozostaªe wpisane wyrazy. Por. wyniki

dla zapyta« velika_teºava i velika teºava `du»y problem':

Ljubosumje je velika teºava v Afriki. [MLADINA 0000160℄

`Zazdro±¢ jest du»ym problemem w Afrye.'

Ve£na teºava Haloz je ²e vedno velika razdrobljenost poseljenosti.

[VECER 0000867℄

`Wieznym problemem regionu Haloze jest wi¡» du»e rozproszenie

osadnitwa.'

Zapytanie o wszystkie formy odmiany przypisane do danej formy hasªowej

wymaga u»yia nieparzystego (pierwszego, trzeiego lub pi¡tego) kanaªu wy-

szukiwania (ró»nie mi�dzy nimi wyja±niono w ust�pie Lematyzaja). W tym

elu zapytanie nale»y rozpoz¡¢ od znaku <#>, nast�pnie bez spaji poda¢ nu-

mer kanaªu i szukany lemat, np. zapytanie #1zgodovina zwraa po±wiadzenia

sªowa zgodovina `historia' we wszystkih lizbah i przypadkah, np.:

Tako je treba poznati zgodovino fa²isti£nega nasilja nad Sloveni...

[MLADINA 0000277℄

`Trzeba zatem zna¢ histori� faszystowskiej przemoy wobe Sªowe«ów...'

To je tisti del zgodovine, ki ga Hrvatje objokujejo kot kriºev pot.

[MLADINA 0001208℄

`To jest ta z�±¢ historii, któr¡ Chorwai opªakuj¡ jak drog� krzy»ow¡.'
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W zapytaniu o i¡g lematów nale»y u»y¢ � podobnie jak w wypadku za-

pytania o grup� wyrazów � podkre±lnika, np. <#1hiter_#1avto> `szybki sa-

mohód':

Vseeno je, ali svoj hitri avto parkirajo tik ob prehodu za pe²e.

[COSMOPOLITAN 0000577℄

`Wszystko jedno, zy swój szybki (okr.) samohód parkuj¡ tu» przy przej±iu

dla pieszyh.'

... tisti hudi£ s hitrej²im avtom pa nas ºe ne bo prehitel.

[NEDELJSKI 0000951℄

`... a ten diabeª z szybszym samohodem ju» nas nie wyprzedzi.'

We wszystkih zapytaniah istnieje mo»liwo±¢ zastosowania dwóh symboli

wieloznaznyh: <*> zast�puje dowoln¡ lizb� (tak»e 0) dowolnyh znaków,

za± <?> � dokªadnie jeden dowolny znak. Przykªadowe wyniki dla zapyta«:

fant*

V nasprotju z mano pa si ti videti fantasti£na. [0022830 0003340℄

`W przeiwie«stwie do mnie ty wygl¡dasz fantastyznie.'

hitr*_avt*

V teku za plenom doseºe hitrost avtomobila na avtoesti.

[KMECKI.GLAS 0000134℄

`W pogoni za o�ar¡ osi¡ga pr�dko±¢ samohodu na autostradzie.'

Do zapyta« o z�±i mowy (klasy sªów) i formy gramatyzne sªu»¡ parzy-

ste kanaªy wyszukiwania (drugi, zwarty i szósty). Zapytanie np. o zasownik

b�dzie si� skªadaªo z symbolu <#>, numeru kanaªu, oznazenia klasy za-

sowników <g> oraz symbolu wieloznaznego <*> wskazuj¡ego, »e wszystkie

przypisane w tagseie klasie zasowników kategorie maj¡ pozosta¢ nieokre±lo-

ne. Zapytanie #2g* daje m.in. nast�puj¡e wyniki:

V bliºini Yogye stojita veli£astna templja. [NOVI.TEDNIK 0000002℄

`W pobli»u Yogye stoj¡ ogromne ±wi¡tynie (l.podw.).'

Od zunaj so se zasli²ali zvonovi. [ZIV.IN.TEH 0000005℄

`Z zewn¡trz dobiegª d¹wi�k dzwonów.'

Medved je ²el iskat svojega sinka. [CICIDO 0000347℄

`Nied¹wied¹ poszedª szuka¢ (supinum) swojego synka.'
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Mo»emy te» wyszukiwa¢ wyrazy reprezentuj¡e dan¡ z�±¢ mowy w okre-

±lonej formie gramatyznej. W tym elu nale»y w zapytaniu wpisa¢ szereg

symboli odpowiadaj¡yh poszzególnym kategoriom przypisanym danej klasie

sªów. Je»eli danej kategorii nie hemy zaznazy¢ lub je±li w danym przypadku

nie przysªuguje ona wyszukiwanej formie, odpowiadaj¡y jej symbol zast�puje-

my znakiem <?>. Kilka kolejnyh znaków <?>mo»emy zast¡pi¢ znakiem <*>

wyª¡znie na ko«u i¡gu tworz¡ego zapytanie, poniewa» wewn¡trz zapytania

lizba kategorii, którym nie przypisano warto±i, ma znazenie dla prawidªowej

interpretaji przez program zapytania. Lista symboli z�±i mowy i kategorii

im przypisanyh znajduje si� w dziale Pomo£ na stronie korpusu. Na przykªad

zapytanie o zasownik w 2.os. l.mn. tr.rozk. b�dzie miaªo posta¢ #2g?v?dm*,

wyszukiwarka korpusu zwrói m.in. nast�puj¡e po±wiadzenia:

Napi²ite, s kom se je poro£il Alejandro. [HOPLA 0000434℄

`Napiszie, z kim o»eniª si� Alejandro.'

Ne spreglejte ga! [NEDELJSKI 0000268℄

`Nie przegapie go!'

Nie jest natomiast mo»liwe skonstruowanie zapytania o sam¡ form� grama-

tyzn¡ bez okre±lania z�±i mowy (np. o wszystkie formy wyrazowe rodzaju

nijakiego). Mo»na o prawda symbol z�±i mowy zast¡pi¢ w zapytaniu sym-

bolem <?>, ale metoda ta w wi�kszo±i wypadków nie daje po»¡danyh re-

zultatów, poniewa» na okre±lenie tyh samyh kategorii w zapytaniah o ró»ne

z�±i mowy przeznazono ró»ne miejsa w i¡gu znaków, za± te same symbole

mog¡ mie¢ ró»ne znazenie w zale»no±i od wyszukiwanej klasy sªów i pozyji

w zapytaniu. Na przykªad w i¡gu #2??s* symbol �s� na pi¡tym miejsu (jako

okre±lenie drugiej w kolejno±i kategorii) w przypadku rzezowników b�dzie

oznazaª rodzaj nijaki, za± w przypadku przymiotników � stopie« najwy»szy

niezale»nie od rodzaju. W efekie dla tego zapytania uzyskujemy m.in. nast�-

puj¡e wyniki:

Kakr²nokoli pranje denarja je povsem izklju£eno. [MLADINA 0000052℄

`Jakiekolwiek pranie pieni�dzy jest aªkowiie wykluzone.'

En lot pa je najmanj²a koli£ina, ki jo je moºno kupiti. [MLADINA 0000163℄

`Jeden ªut jest najmniejsz¡ ilo±i¡, któr¡ mo»na kupi¢'

Mo»liwe jest jednozesne u»yie w jednym zapytaniu kanaªu nieparzystego

i parzystego. W tym elu do ª¡zenia warunków stosujemy symbole <&> `i'

oraz <&:> `nie'. Mo»emy wi� sformuªowa¢ np. zapytanie o po±wiadzenia

lematu fant w M l.mn.:

#1fant&#2s??mi*
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W wynikah otrzymujemy obozne postai tej formy:

�lm Fantje ne jo£ejo [DOLENJ.LIST 0000114℄

`�lm Chªopaki nie pªaz¡'

Vsi fanti si zasluºijo pohvale. [MAG 0008000℄

`Wszysy hªopy zasªuguj¡ na pohwaª�'

Natomiast u»yie symbolu <&:> zwróiªoby po±wiadzenia tego lematu

we wszystkih formah z wyj¡tkiem formy okre±lonej w drugim warunku za-

pytania.

Wyszukiwanie kolokaji odbywa si� w dwóh etapah. Najpierw nale»y

stworzy¢ konkordanj� dla o±rodka kolokaji, a nast�pnie skorzysta¢ z pierwszej

funkji dost�pnej po klikni�iu symbolu dwóh kóª z�batyh na pasku menu

wyszukiwarki (symbol ten pojawia si� po zako«zeniu lub zatrzymaniu prze-

szukiwania korpusu). Funkja ta umo»liwia okre±lenie, zy kolokaje z ró»nymi

formami przypisanymi do jednego lematu maj¡ by¢ analizowane osobno, zy

te» ª¡znie, oraz ustalenie lizby sªów przed lub za o±rodkiem kolokaji branyh

pod uwag�. Po klikni�iu przyisku Izvedi `Wykonaj' otrzymujemy list� kolo-

kaji oraz szereg danyh statystyznyh; kolejno s¡ to: frekwenja wzgl�dna,

frekwenja aªkowita, informaja wzajemna (MI i MI3) oraz logarytm praw-

dopodobie«stwa. List� mo»na sortowa¢ alfabetyznie lub wedªug ka»dej z wy-

mienionyh warto±i statystyznyh. Nie jest natomiast mo»liwe analizowanie

kolokaji ze sªowami speªniaj¡ymi okre±lone warunki, np. kolokaji rzezow-

nika Slovene `Sªowenie' z przymiotnikami w stopniu równym.

Kolejna opja umo»liwia sortowanie wyników wedªug lewego lub prawego

kontekstu. Trzei¡ z dost�pnyh opji jest �ltrowanie wyników. Pozwala ona

na wyª¡zenie z konkordanji kontekstów niezawieraj¡yh lub zawieraj¡yh

okre±lone segmenty w ustalonej odlegªo±i od sªowa, o które sformuªowano

zapytanie. Ostatnia opja umo»liwia losowe ogranizenie lizby wy±wietlanyh

wyników.

Zastosowania

Jak dot¡d korpus FidaPLUS (lub jego wze±niejsz¡ wersj� FIDA) wykorzysta-

no w praah nad dwoma sªownikami dwuj�zyznymi: Veliki angle²ko-slovenski

slovar (VASS 2006) i Mali hrva²ko-slovenski in slovensko-hrva²ki slovar (MHS-

SHS 2009), przy zym podkre±lano du»e znazenie tego korpusu dla bada« nad

wspóªzesn¡ leksyk¡ (http://slovarji.dzs.si/Slovar/?id=67). Na konferenji po-

±wi�onej idei stworzenia nowego obszernego sªownika j�zyka sªowe«skiego pod-

noszono koniezno±¢ wykorzystania do tego elu korpusu jako jednego ze ¹ródeª

(Gorjan 2009: 45), jednak projekt ten do dzi± nie wszedª w faz� realizaji.
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Korpus mówionego j�zyka sªowe«skiego

Na zako«zenie warto wspomnie¢ o najnowszym sªowe«skim korpusie Korpus

govorjene sloven²£ine (http://www.korpus-gos.net/). Jest to milionowy korpus

zró»niowanyh tekstów mówionyh, lematyzowanyh i anotowanyh morfo-

syntaktyznie, udost�pniaj¡y konkordanje nie tylko w formie tekstów trans-

krybowanyh, ale tak»e w postai nagra« d¹wi�kowyh. Tagset zostaª prze-

niesiony bez zmian z korpusu FidaPLUS. Co iekawe, gªównym wykonaw¡

projektu i koordynatorem pra nad korpusem byªo prywatne przedsi�biorstwo

Amebis z Kamnika. Zespoªem, w którego skªad opróz praowników tej �rmy

weszli tak»e spejali±i ze Sªowe«skiej Akademii Nauk i Sztuk, Uniwersyte-

tu w Lublanie i Instytutu Joºef Stefan, kierowaª Miro Romih. Korpus ten jest

szzególnie enny, poniewa» daje bezpo±redni wgl¡d w najmniej dot¡d zbadany

obszar j�zyka sªowe«skiego, jakim jest j�zyk potozny.
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Uniwersytet Warszawski

Instytut Slawistyki Zahodniej i Poªudniowej

Informaje ogólne

Buªgarski Korpus Narodowy (BKN, B�lgarski naionalen korpus { BNK,

Bulgarian National Corpus � BNC) zostaª utworzony w Instytuie J�zyka

Buªgarskiego (Institut za b�lgarski ezik �Prof. L�bomir Andre�qin�)

przez kolektyw Sekji Lingwistyki Komputerowej i Sekji Buªgarskiej Leksy-

kologii i Leksykogra�i (Seki� po komp�t�rna lingvistika, Seki� za

b�lgarska leksikologi� i leksikografi�).

Ogólna obj�to±¢ BKN to ok. 5,4 mld sªów, z zego � j¡dro� korpusu to 1,2

mld sªów zawartyh w ponad 240 tys. tekstów. Materiaªy wª¡zone do Korpusu

oddaj¡ stan j�zyka buªgarskiego � gªównie w postai pisanej � w okresie od

poªowy XX w. (1945 r.) do dzi±.

Obenie praami kolektywów kieruje prof. Svetla Koeva. Gªówna strona in-

ternetowa BNK: http://ibl.bas.bg/BGNC_bg.htm. Strona wyszukiwania:

http://searh.dl.bas.bg/en/

Kontakt:

1113 Sofi�

bul. Xipqenski prohod � 52, bl. 17

Institut za b�lgarski ezik

B�lgarski naionalen korpus

buln�dl.bas.bg

lub:

52 Shiphenski Prohod

Blvd. Blok 17

So�a, 1113

tel/fax: + 359 2 72 23 02

e-mail: ibl�ibl.bas.bg

Dost�p do zasobów korpusu jest bezpªatny, mo»na z nih korzysta¢ przez

internet bez rejestraji (wtedy odpowied¹ na zapytania jest ogranizona do 30
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losowo wybranyh po±wiadze«). Rejestraja wymaga wypeªnienia formularza

elektroniznego (dane typu login + password, instytuja, adres itp.), wysªa-

nia go pod adres dl.bas.bg i potwierdzenia drog¡ mailow¡. Zarejestrowany

u»ytkownik ma peªen dost�p do: systemu wyszukiwawzego, zapyta« dotyz¡-

yh kolokaji, pobierania wyi¡gów i subkorpusów z Korpusu, korzystania ze

sªowników frekwenyjnyh tworzonyh na bazie Korpusu.

Struktura korpusu

BKN ª¡zy w sobie kilka korpusów elektroniznyh, opraowanyh w okresie

2001-2009 r.; jest regularnie powi�kszany o nowe teksty. Skªada si� z jedno-

j�zyznej z�±i buªgarskiej i 48 korpusów równolegªyh (tj. w j�zyku buªgar-

skim i 47 j�zykah obyh) ró»nej wielko±i. Korpusy równolegªe budowane s¡

z tekstów posiadaj¡yh odpowiednik po stronie buªgarskiej. Wielko±¢ poszze-

gólnyh korpusów równolegªyh: od 50 tys. sªów (buªgarsko-japo«ski) do 260

mln (buªgarsko-angielski); korpus buªgarsko-polski lizy 197,8 mln sªów (8. pod

wzgl�dem wielko±i), natomiast niezwykle wa»ny dla Buªgarów kulturowo kor-

pus buªgarsko-rosyjski � stosunkowo ªatwy do sporz¡dzenia dzi�ki zbie»no±i

alfabetów � zawiera ledwie ok. 3,3 mln sªów (28. miejse o do wielko±i). By¢

mo»e przyzyn¡ tyh dysproporji jest pozyskiwanie tekstów paralelnyh z do-

kumentaji Unii Europejskiej (20 najwi�kszyh korpusów opiera si� na j�zykah

UE). �¡zna obj�to±¢ wszystkih korpusów równolegªyh to prawie prawie 4,2

mln sªów zawartyh w ok. 1,8 mln tekstów. Korpus buªgarsko-angielski skªa-

da si� z tekstów: beletrystyznyh (21,3%), administrayjnyh (68,6%), na-

ukowyh (0,4%), potozno-beletrystyznyh (3,5%), publiystyznyh (5,4%),

popularnonaukowyh (0,04%), popularnyh (0,5%), nieokre±lonyh (0,1%).

Z BKN zintegrowane s¡ tak»e nast�puj¡e korpusy, sªu»¡e tak»e do bada«

na próbkah i ¢wize« (dost�p do nih daje ogólna rejestraja u»ytkownika):

� Korpus �Brown� J�zyka Buªgarskiego (�Brown� korpus za b�lgarski

ezik, Strutured �Brown� Corpus of Bulgarian, http://dl.bas.bg/Corpus/home

_bg.html) � 500 tekstów po min. 2000 sªów w 15 kategoriah 2 typów �

artystyznyh i informayjnyh; ª¡znie ok. 1 mln sªów tekstu powi¡zanego

(�sv�rzan tekst�);

� Korpus �Brown� J�zyka Buªgarskiego Tekstów Ci¡gªyh (�Brown� korpus

za b�lgarski ezik s elite tekstove, Brown Corpus of Bulgarian with full-

-length texts, BCB) � ok. 4,8 mln sªów;

� Buªgarski Korpus Anotowany Cz�±i Mowy (B�lgarski POS anoti-

ran korpus, BulPosKor, The Bulgarian Part-of-Speeh Annotated Corpus,

BulPosCor), http://dl.bas.bg/posor/bg/; pojedynze zapytanie daje mo»li-

wo±¢ rozpoznania gramatyznego danej formy; 174,7 tys. jednostek leksykal-

nyh z anotaj¡ z Buªgarskiego Sªownika Gramatyznego;

124



10. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka buªgarskiego

� Buªgarski Korpus Anotowany Semantyznie (B�lgarski semantiqno

anotiran korpus, BulSemKor, The Bulgarian Sense-Annotated Corpus, Bul-

SemCor), http://dl.bas.bg/semor/bg/ � 95,1 tys. jednostek leksykalnyh z sy-

nonimami, pohodzenie: buªgarski wordnet;

� Buªgarsko-angielski Korpus Równolegªy Zda« �Wspóªzale»nyh� (B�lgar-

sko-angli�ski paralelen korpus s�s s�otneseni izreqeni� i klauzi, The

Bulgarian-English Sentene- and Clause-Aligned Corpus, BulEnAC, http://dl

.bas.bg/en/lauseAlignedCorpus_en.html � ok. 260,7 mln tokenów dla j�zyka

buªgarskiego i 263,1 mln dla angielskiego;

� Korpus Anotowany Zªo»onyh Jednostek J�zykowyh (Wiki1000+ � ano-

tiran korpus s�s s�stavni leksikalni edinii, Wiki1000+ orpus with an-

notated MWEs), http://dl.bas.bg/wikiCorpus.html � 6311 jednostek teksto-

wyh i 13,4 mln sªów � wpisów z buªgarskiej Wikipedii (Uikipedi�, http://bg

.wikipedia.org/) wedªug 25 dysyplin wiedzy; korpus mo»na pobra¢ w postai

pliku .zip.

Niemal ka»da karta (zakªadka) buªgarskiego opisu Korpusu ma swój peªny

i aktualny (tj. prowadzony bez opó¹nie«) odpowiednik w j�zyku angielskim.

Struktura tekstowa

Gªówny zr¡b BKN skªada si� z tekstów w j�zyku buªgarskim (1,2 mld sªów

w 240 tys. dokumentów). Teksty oryginalne stanowi¡ 37,1% Korpusu, przekªa-

dy � 40,5%, o do 22,4% brak jednoznaznego opisu pod tym wzgl�dem. 97,35%

¹ródeª to teksty pisane, 2,65% � ustne (np. wykªady i wypowiedzi deputowa-

nyh w parlamenie). Od autorów i wydawów pohodzi ok. 2,5% materiaªu

j�zykowego. Pozostaªa z�±¢ to efekt automatyznej i r�znej ekserpji, doko-

nanej przez kolektyw BKN.

Proporje stylistyzne pohodzenia tekstów:

beletrystyzne 41,8%

administrayjne 18,9%

naukowe 3,0%

potozno-beletrystyzne 1,7%

publiystyzne 30,9%

popularnonaukowe 3,4%

popularne 0,26%

nieokre±lone 0,04%

Metody pozyskiwania tekstów to gªównie skanowanie tekstów drukowa-

nyh, automatyzna i r�zna ekserpja internetu oraz dary elektronizne wy-

dawów i autorów (por. wy»ej).

Na temat zawarto±i korpusów równolegªyh (na przykªadzie korpusu buª-

garsko-angielskiego) � por. wy»ej.
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Wynika st¡d, »e dobrze zaprezentowane s¡ teksty pisane, bogate leksykalnie

o �klasyznym�, kontrolowanym doborze sªownitwa (poza ¹ródªami interneto-

wymi). Jakiekolwiek badania frekwenyjne z koniezno±i b�d¡ hyba mniej

wiarygodne.

Jako podkorpusy prekompilowane i gotowe do pobrania do dyspozyji s¡

(dla u»ytkowników zarejestrowanyh):

� paralelny korpus o�jalnyh tekstów administrayjnyh UE � w 23 j�zy-

kah, najwi�ksze to: angielski, niemieki, rumu«ski, polski i greki;

� paralelny korpus tekstów publiystyznyh z SETimes.om, w 9 j�zykah

baªka«skih (buªgarskim, rumu«skim, maedo«skim, serbskim, alba«skim, gre-

kim, turekim, horwakim, bo±niakim) oraz angielskim;

� korpus tekstów buªgarskih z Wikipedii;

� paralelny korpus naukowo-administrayjny z du»¡ z�±i¡ medyzn¡ �

w 23 j�zykah.

Ch¡ wypreparowa¢ samemu podkorpus z BKN, nale»y ustali¢ jego zakres,

styl, gatunek tekstu, ramy zasowe, j�zyk i rozmiar.

Przykªadowe adresy gotowyh korpusów (o wolnym dost�pie):

� buªgarskie

http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/ADMIN-EMEA.BG.zip

http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/ADMIN-EUR.BG.zip

http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/JOURNALISM.BG.zip

http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/POPULAR_SCIENCE.BG.zip

� angielskie

http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/ADMIN-EMEA.EN.zip

http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/ADMIN-EUR.EN.zip

http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/JOURNALISM.EN.zip

� polskie

http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/ADMIN-EMEA.PL.zip

http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/ADMIN-EUR.PL.zip

Dla przykªadu, korpus http://dl.bas.bg/BulNC-registration/feeds/POPU-

LAR_SCIENCE.BG.zip zawiera po rozpakowaniu ok. 0,5 GB tekstu, skªada-

j¡ego si� z pojedynzyh haseª (±rednio po ok. 2 tys. znaków) pogrupowanyh

w foldery wedªug dziedzin wiedzy (arheologii, biologii, hemii, �zyki, ekono-

mii, �lozo�i, geogra�i, historii, literatury, medyyny itd.), przypominaj¡yh

zawarto±i¡ hasªa Wikipedii. Sªu»y to jednak do zestawie« i bada« �wybiór-

zyh� w maªyh kontekstah. Brak w nih mo»liwo±i segregowania wedªug

25 kryteriów (�pól�), o któryh si� wspomina w ogólnyh instrukjah posªu-

giwania si� Korpusem (�lename, path, date_added_to_orpus, author_info,

author, translator_info, year_of_reation, soure_type itd.). Owe kryteria
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mo»na zastosowa¢ dopiero wtedy, kiedy si� wyszukuje dane standardowym spo-

sobem (zyli pod adresem http://searh.dl.bas.bg/). Tam wªa±nie mo»na wy-

bra¢ wedªug wªasnyh upodoba« rodzaj tekstów (Corpora: F-InformalFition,

H-Popular, B-Siene, C-Che-istry itd.) i na to naªo»y¢ wze±niejsze kryteria.

Widok tej operaji � por. rys. 10.3. i 10.4. oraz stosowny komentarz do nih.

Anotaja zewn�trzna

W odpowiedzi na proste zapytanie bez logowania (o sªowo ma�ka `matka')

otrzymujemy zawsze porjami po 30 peªnyh ytatów-zda« zawieraj¡yh da-

ne sªowo (dla u»ytkowników zarejestrowanyh wszystkie � porjami, pozy-

naj¡ od zda« najdªu»szyh; u»ytkowniy niezarejestrowani otrzymuj¡ wynik

dobrany losowo). Bardzo wiele sªów skªadaj¡yh si� na ytat po najeha-

niu kursorem ujawnia anotaj� gramatyzn¡ i semantyzn¡ (komentarz typu

sªownika jednoj�zyznego � zatem dla ka»dego przei�tnego u»ytkownika od-

powied¹ korpusu stanowi �»ywy�, ho¢ nie pozbawiony bª�dów elektronizny

sªownik j�zyka buªgarskiego).

Rys. 10.1. Przykªadowe zapytanie o leksem ma�ka `matka'.

Po klikni�iu zerwonego krzy»yka doª¡zonego na ko«u ytatu otrzymu-

jemy m.in. metadane:

� powtórk� zdania-ytatu (Sentene: Istinata e qe to� i ma�ka mi

sa bili zaedno predi da se rod� az. [`Prawd¡ jest, »e on i moja matka byli

razem, zanim si� urodziªem.'℄), przy zym ka»de sªowo ytatu opatrzone jest

anotaj¡ gramatyzn¡, np. ma�ka N CO � 0f s _;
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� nazw� dokumentu (File: /F-InformalFition/F-Criminal/00046872tFFA

.sv);

� szerszy kontekst (5-zdaniowy, peªne zdania, bez ogranize«), (Context: bg

Zatova i mi e tolkova te�ko. Marvin, do�de v �ivota mi, kogato b�h

na devet godini. Istinata e qe to� i ma�ka mi sa bili zaedno predi

da se rod� az. T� kriexe tova ot mene. { To� ti e bawa? [`Dlatego te»

jest mi tak i�»ko. Marvin pojawiª si� w moim »yiu, kiedy miaªem dziewi�¢

lat. Prawd¡ jest, »e on i moja matka byli razem, zanim si� urodziªem. Ona

ukrywaªa to przede mn¡. � On jest twoim ojem?'℄);

� metadane po buªgarsku w transliteraji ªai«skiej (por. zaª¡zony obraz

ekranu):

Rys. 10.2.

Komentarze semantyzne, pojawiaj¡e si� samozynnie w »óªtyh polah po

najehaniu kursorem na wyraz, odnosz¡e si� do sªów autosemantyznyh s¡

do±¢ obszerne, do pozostaªyh � oszz�dne. Anotaje gramatyzne wymagaj¡

wprawy w deszyfraji lub posiadania indeksu symboli, dlatego np. w pasku

menu mo»na by umie±i¢ ho¢by odsyªaz do adresu: http://dl.bas.bg/en/Bul-

garianTagset_en.html, gdzie jest peªny wykaz symboli.

Anotaja wewn�trzna

Kryterium podziaªu na tokeny jest w BKN tradyyjne, tj. �sªowa rozumiane

jako i¡gi znaków nie b�d¡yh separatorami sªów� (por. NKJP 61) � sepa-

ratorami s¡ spaje oraz znaki interpunkyjne (przy zym apostrofu system
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buªgarski nie stosuje, za± dywiz nie mo»e ko«zy¢ sªowa). Jednostk¡ wy»szego

rz�du w zasie wyszukiwania jest peªne zdanie (niezale»nie od dªugo±i).

Niektóre zagadnienia istotne dla konstrukji i u»ytkowania np. korpusów

polskih s¡ w j�zyku i korpusie buªgarskim nieobene. J�zyk buªgarski nie zna

np. form aglutynowanyh; jedyne bliskie ª¡zliwo±i¡ to morfemy postpozyyj-

nego okre±lnika, które jednak prawie nigdy (jedynie w tekstah stylizowanyh

poetyko) si� nie odklejaj¡ i nie przemieszzaj¡. W szzególno±i buªgarszzy-

zna nie zna rozª¡znyh elementów aglutynowanyh (jak polskie -by, -»e, -li),

za± formalne elementy analityzne (w zasadzie aglutynowane, jak po- i na�-

przy stopniowaniu przymiotników i przysªówków) nie odrywaj¡ si� od sªowa

podstawowego. Dost�pne narz�dzia nie pozwalaj¡ bada¢ takih konstrukji ja-

ko poª¡ze« ani o nie odr�bnie pyta¢. Badane w korpusah sªowia«skih sys-

temów syntetyznyh zasady traktowania skrótów i skrótowów nie przystaj¡

do zaªo»e« BKN � formaje tego typu s¡ traktowane jako odr�bne sªowa.

Lematyzaja

W BKN nie przestrzega si� opozyji wielkih/maªyh liter, za± wyrazy nie-

poprawne (np. *suxoar zamiast sexoar `suszarka do wªosów') s¡ opisywane

tak jak poprawne, zgodnie z ih ehami morfologiznymi. Lematyzaja jest

w zasadzie poprawna, lez nie ma w niej peªnej konsekwenji. Zdarzaj¡ si�

bª�dy systemowe polegaj¡e na uznaniu formy nieokre±lonej part praes at za

V (verbum), za± jego postai okre±lonej � za A (adietivum), por.: pixew

V IM T s y, pixewi�t A mf df s (si!).

Tagset

Pod adresem: http://dl.bas.bg/en/BulgarianTagset_en.html znajdujemy in-

formaje nt. tagsetu. Kryterium nadrz�dnym podziaªu sªów (kategori¡ lematu)

jest przynale»no±¢ do z�±i mowy, por.: Noun (tagowane jako N), Verb (jako

V), Adjetive (A), Pronoun (P), Adverb (D), Numeral (C), Preposition (R),

Conjuntion (J), Partiiple (T), Interjetion (I).
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Z kolei poszzególne z�±i mowy przybieraj¡ nast�puj¡e warto±i i tagi:

PoS Attribute Value Tag Position

Noun Type Common C 2nd

Noun Type Proper P 2nd

Noun Gender Masuline M 3rd

Noun Gender Feminine F 3rd

Noun Gender Neutral N 3rd

Noun Gender Masuline/Neutral S 3rd

Noun Gender Masuline/Feminine E 3rd

Noun Type Family name A 3rd

Noun Number Singularia tantum S 4th

Noun Number Pluralia tantum P 4th

Verb Type Personal 2 2nd

Verb Type Impersonal M 2nd

Verb Transitivity Transitive T 3rd

Verb Transitivity Intransitive I 3rd

Verb Aspet Perfetive P 4th

Verb Aspet Imperfetive I 4th

Pronoun Type Personal P 2nd

Pronoun Type Possessive L 2nd

Pronoun Type Re�exive H 2nd

Pronoun Type General B 2nd

Pronoun Type Relative G 2nd

Pronoun Type Inde�nite I 2nd

Pronoun Type Negative W 2nd

Pronoun Type Inde�nite I 2nd

Pronoun Type For persons and objets B 3rd

Pronoun Type For attributes C 3rd

Pronoun Type For quantity D 3rd

Pronoun Type For possession F 3rd

Numeral Type Ordinal masuline K 2nd

Numeral Type Ordinal approximate O 2nd

Numeral Type Ordinal one Q 2nd

Numeral Type Ordinal two S 2nd

Numeral Type Ordinal fration U 2nd

Numeral Type Cardinal V 2nd
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Kategorie �sªowoform� (wyrazów tekstowyh, Categories of the Word Form)

s¡ nast�puj¡e:

PoS
Attribute Value Tag

Noun, Verb, Adjetive,
Number Singular s

Pronoun, Numeral

� " �
� " � Plural p

Noun
� " � Countable 

� " �
Case Voative v

Noun, Verb, Adjetive,
De�niteness Inde�nite artile 0

Pronoun, Numeral

� " �
� " � De�nite artile d

� " �
� " � Short de�nite artile h

� " �
� " � Long de�nite artile l

� " �
Gender Masuline m

� " �
� " � Feminine f

� " �
� " � Neuter n

Verb
Tense Present R

� " �
� " � Aorist E

� " �
� " � Imperfet D

� " �
Mood Imperative I

� " �
Partiiple Present Y

� " �
� " � Past perfetive X

� " �
� " � Past imperfetive W

� " �
� " � Verbal adverb Z

Verb, Pronoun
Person First 1

� " �
� " � Seond 2

� " �
� " � Third 3

Numeral
Form Counting b

� " �
� " � Masuline personal b

� " �
� " � Approximate x

Pronoun
Case Ausative a

� " �
� " � Dative d

� " �
Value Desription Masuline M

� " �
� " � Feminine F

� " �
� " � Neuter N

� " �
Possessor's Number Singular S

� " �
� " � Plural P

� " �
Possessor's Person First 1

� " �
� " � Seond 2

� " �
� " � Third 3

� " �
Form Cliti C
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Jak wida¢ z ostatniego zestawienia, oznazane (i poddaj¡e si� badaniu ze

strony u»ytkownika) w BKN s¡ tylko formy proste (np. wyª¡znie 3 proste

zasy z ogólnej sumy 9; jedynie proste formy zaimków, z pomini�iem tzw. po-

dwojonego dopeªnienia zaimkowego, skªadaj¡ego si� z formy peªnej i krótkiej).

Anotaja morfologizna, jeszze niedoskonaªa systemowo i niekonsekwent-

na, ujawnia si� ju» po najehaniu kursorem na wyraz w ytaie, mimo »e

uwzgl�dnia wiele eh morfologiznyh (wª¡znie np. z okre±lono±i¡). No-

ta bene: w zapytaniu mo»na wpisa¢ aª¡ fraz� (np. analityzn¡ konstrukj�

zasownikow¡), lez anotaja odnosi si� jedynie do pojedynzyh elementów

tej frazy. System odrzua zapytania o formy z ª¡znikiem (zatem np. o sto-

pie« wy»szy i najwy»szy adi i adv). Przykªadowe anotaje (strona zapyta«:

http://searh.dl.bas.bg/):

� dla sb: ma�ka `matka' N CO � 0f s, ma�kata `matka (def)' N CO � df

s, ma�ki `matki' N CO � 0f pf, ma�kite `matki (def)' N CO � df pf.

Nie ma mo»liwo±i, nawet zapytuj¡ wprost (np. o form�Ma�ka), uzyskania

odpowiedzi ró»niuj¡ej u»yie wyrazu jako nomen proprium w opozyji do

appellativum.

� dla adi: ma�qin `matzyn' A mf 0f s, ma�qina `matzyna' A � 0f s, ma�-

qino `matzyne (sg)' A nf 0f s, ma�qini `matzyne/-i (pl)' A 0f s, ma�qini�t

`matzyn (def subiet)' A mf df s, ma�qini� `matzyn (def obiet)' A mf df

s (si! Powa»ny defekt opisu � obie ostatnie formy bez ró»niy w lematyzaji!),

ma�qinata `matzyna (def)' A � df s, ma�qinoto `matzyne (sg def)' A nf

df s, ma�qinite `matzyne/-i (pl def)' A df pf.

� dla verbum (wybrane formy): pixa `pisz�' V IM r T s 1, pixat `pisz¡'

V IM r T pf 3, pixete (homograf praes//imperat, `piszeie//piszie') 1) MISC

lub 2) V IM r T pf 2, pixi `pisz' V IM T s 2, pisahte `pisali±ie (aorist)' V IM

e T pf 2, pixehte `pisali±ie (imperfetum)' V IM j T pf 2, pisal `part praet

perfetivum' (i dalsze partiipia) V IM T s x, pixel `part praet imperfetivum'

V IM T s q, pixew `part praes ativum' V IM T s y, pixewi�t `partiipium

praes ativum def' A mf df s (si! � kolejny bª¡d systemowy du»ej rangi).

Podstawowe zapytania

Zadaj¡ pytanie na stronie http://searh.dl.bas.bg/, mo»na wybra¢ konkretnie

typ dokumentu, sam dokument (opja Corpora), dokona¢ selekji dokumentów

wedªug metadanyh (opja Meta: translator, style, medium, author, translated,

notes, title: year_of_reation, domain_info, soure_type, soure, genre_info,

publishing_date, genre et.), dobra¢ par� szukanyh wyrazów (lematów) na

podstawie parametrów gramatyznyh (na potrzeby bada« kolokaji) � opja

Assistent. Mo»na te» skorzysta¢ z opji Regex (wyra»enie regularne) � to na-

rz�dzie jednak dziaªa niepewnie. Porównaj obrazy:
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Rys. 10.3.

Rys. 10.4.
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Wyszukiwanie form wyrazowyh

Rys. 10.5.

Wyszukiwanie lematu

Rys. 10.6.
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Wyszukiwanie form wyrazowyh z wariantami ortogra�znymi

(pisanyh maª¡ i wielk¡ liter¡)

Nie udaªo si� znale¹¢ mo»liwo±i zapytania o zró»niowane zapisy wielk¡/maª¡

liter¡ (mimo »e istnieje mo»liwo±¢ zapytania o nomen appellativum/proprium)

� wyszukiwarka traktuje je identyznie.

Wyszukiwanie grup wyrazów

Brak mo»liwo±i wyra»enia takiego zapytania; jedyna szansa to nomen rodzaju

m�skiego jako podmiot/niepodmiot � niestety, brak takiej opji w narz�dziah.

Mo»na pyta¢ o dowolny i¡g wyrazów bez komentarza gramatyznego. (por.

ni»ej).

Wyszukiwanie grup lematów

Rys. 10.7.

Wyszukiwane kategorii gramatyznej

Efektem próby wyszukania sb mas pl de�n byªo zbudowanie przez wyszuki-

waz wyra»enia zgodnego z instrukj¡ wyszukiwania: (<*{D=0f}[0,0℄*{POS=N

FG=mf N=pf D=df}>), jednak nast�pnie program oddaª (jako odpowied¹ na

wªasne zapytanie) komunikat Error.
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Praa z konkordanj¡

Kolokator stosuje si� tylko do korpusów ¢wizebnyh; trudno jest � mimo in-

strukji � uzyska¢ dane o do kolokaji sªów z korpusu ogólnego. W ogranizo-

nym zakresie mo»na wykorzysta¢ (dost�pne tylko dla u»ytkowników zarejestro-

wanyh) narz�dzie Assistant (http://ibl.bas.bg/BGNC_searh_bg.htm). Uzy-

skane informaje stanowi¡ peªn¡ reprezentaj� zawarto±i korpusu. Przykªado-

we zapytanie o konkretne poª¡zenie sªów Word 1: ma�qinata `matzyna' +

Word 2: l�bov `miªo±¢' daje efekt taki jak na rys. 10.7. (62 po±wiadzenia takiej

pary, por. wy»ej), za± analogizne, jednak dla dowolnego rzezownika »e«skiego

(np. usmivka `u±mieh') jako Word 2 (zyli: <ma�qinata[0,0℄*{POS=N}>) �

ko«zy si� komunikatem �No results�:

Funkje statystyzne

Brak tak zaawansowanyh narz�dzi do bada« nad ogóln¡ zawarto±i¡ BKN

(jedynie dla towarzysz¡yh korpusów �¢wizebnyh�; por. ni»ej).

Zaawansowanym zarejestrowanym u»ytkownikom Korpus Buªgarski i Sek-

ja Lingwistyki Komputerowej Instytutu J�zyka Buªgarskiego BAN oferuje na-

rz�dzia (o ró»nyh wymaganiah) do samodzielnej obróbki danyh typu kor-

pusowego i zwykªyh tekstów. S¡ to programy:

� Chooser � niezale»ny od platformy, wielofunkyjny system anotaji, umo»-

liwiaj¡y szybkie i intuiyjne anotowanie z szybkim dost�pem do szzegó-

ªowyh informaji semantyznyh (http://dl.bas.bg/Chooser_bg.html); pro-

gram z podr�znikiem w formaie .pdf do pobrania z internetu;

� Hydra � niezale»ny od platformy program do tworzenia i ewaluaji sie-

i leksykalno-semantyznyh; (http://dl.bas.bg/hydra-bg.html); do pobrania

z internetu (z podr�znikiem w formaie .pdf);

� MaEst � program do korekty ortogra�i, prauj¡y na systemah MaOSX;

� WinEst � analogizny do poprzedniego program, dziaªaj¡y na platformie

MS O�e (od 2007, wze±niejszyh wersji nie obsªuguje) w ramah systemów

Windows XP 32-bitowyh i nowoze±niejszyh; uwaga, bª�dny adres pobierania

aplikaji (przekierowuje do WebEst);

� WebEst � aplikaje internetowe do redakji i korekty tekstu buªgarskie-

go; mamy do dyspozyji dwa niezbyt wiekopomne aspekty pray: 1) w okienko

wpisujemy form� podejrzan¡, a program oddaje nam wersj� poprawn¡, 2) wpi-

sujemy dowoln¡ form� wyrazow¡, program oddaje nam jej form� podstawow¡

(sªownikow¡), informaj� o przynale»no±i do z�±i mowy i harakterystyk�

gramatyzn¡;

� �ItaEst � Taka e!� � system wspomagania korekty (wraz z dzieleniem

wyrazów) i redakji tekstów buªgarskih, dziaªaj¡y z �Mirosoft O�e 2000,

XP i 2003� (si! Nie wiadomo, zy hodzi o pakiety biurowe, zy o systemy
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operayjne i zy odnosi si� do bitowo±i); program podobno jest do ±i¡gni�ia

(III 2013), jednak jego strona rodzima odrzua wszystkie próby wej±ia;

� WebEst+ � korekta ortogra�zna tekstu on-line (tak»e internetowego,

blogów itd.);

� BGDitionary � program pokazuj¡y paradygmaty i harakteryzuj¡y

sªowa gramatyznie;

� bgMWE � program do pobierania (np. z internetu), rozpoznawania, kon-

wertowania i tagowania zªo»onyh jednostek leksykalnyh (ang. MWE); do po-

brania z internetu;

� Speehlab � buªgarski syntezator mowy � zyta tekst elektronizny, strony

internetowe, pozt� elektronizn¡; bardzo niskie wymagania systemowe (Win

98) i sprz�towe (Pentium 266 MHz, 64 MB RAM); darmowy dla osób z udo-

kumentowan¡ wad¡ wzroku;

� System przeszukiwania korpusów (Sistema za t�rsene v korpusi);

� Ueb s�rvis za kolokaii (Corpus olloation servie) � zgodnie z nazw¡

sªu»¡y do badania kolokaji (prauje wyª¡znie na korpusah paralelnyh);

� BGTokenizer (Bulgarian Sentene Splitter and Tokenizer) � tokenizator,

rozpoznaje skróty, nazwy wªasne, lizby, daty i granie zda«;

� Ueb bazirana infrastruktura za lingvistiqna obrabotka na danni

na b�lgarski ezik � A Web-Based Infrastruture for Bulgarian Data Proes-

sing � system podstawowej obróbki i anotaji j�zykowej tekstów; przeprowadza

podziaª zda«, tokenuje, harakteryzuje sªowa gramatyznie, lematyzuje;

� BgTagger � skªadnik poprzedniego systemu, sªu»y do tagowania; dokªad-

no±¢ rz�du 96,6%; rodzima platforma: Linux/UNIX;

� BGWSD � program probabilistyzny do usuwania wieloznazno±i se-

mantyznej.

Zastosowania

Na bazie danyh uzyskanyh z BKN i korpusów powi¡zanyh mo»na prowadzi¢

typowe badania: z�sto±i wyst�powania poszzególnyh leksemów w zale»no-

±i od epoki, rodzaju oraz stylu tekstów i autorów. Wyniki bada« s¡ te» wyko-

rzystywane do tworzenia i aktualizaji buªgarskih sªowników jedno- i dwuj�-

zyznyh. Szzególnie enne s¡ relatywnie du»e korpusy paralelne, stanowi¡e

bardzo enne ¹ródªo obserwaji dla tªumazy praktyków i dydaktyków trans-

latoryki.

Projekty sªownikowe (w du»ej mierze oparte na materiaªah i obserwajah

korpusowyh), w któryh opraowaniu brali/bior¡ udziaª j�zykoznawy zwi¡-

zani z BNK:

� Gramatiqen reqnik na b�lgarski� ezik � Grammar Ditionary of Bul-

garian � 85 tys. jednostek (http://dl.bas.bg/est/dit.php);
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� Sintaktiqen reqnik na b�lgarski� ezik � Frame Ditionary of Bul-

garian;

� B�lgarski gramatiqen reqnik na s�stavnite leksikalni edinii �

Bulgarian Grammatial Ditionary of MWEs;

� Reqnik�t na s�stavnite leksikalni edinii v b�lgarski� ezik �

Bulgarian MWE Ditionary;

� Qestotni reqnii � Frequeny Ditionaries;

� Mnogoezikov reqnik na 6 ezika � Multilingual Ditionary in 6 Lan-

guages;

� Gramatiqeski reqnik s obwa leksika na b�lgarski ezik � General

Lexis Grammar Ditionary of Bulgarian;

� Speializirani reqnii � Speialised Ditionaries:

� Mediinski reqnik � Ditionary of Medial Terms,

� Reqnik s pravni i s�debni termini � Ditionary of Legal Terms,

� Ikonomiqeski reqnik � Ditionary of Eonomi Terms,

� Politiqeski reqnik � Ditionary of Politial Terms,

� Voenen reqnik � Ditionary of Military Terms,

� Sporten reqnik � Ditionary of Sports Terms,

� Reqnik na sobstveni imena � Ditionary of Personal Names,

� Reqnik na s�kraweni� � List of abbreviations.
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Marjan Markovik'
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Tªum. Magdalena Bogusªawska

Uniwersytet Warszawski

Instytut Slawistyki Zahodniej i Poªudniowej

Aktualnie narodowy korpus elektronizny j�zyka maedo«skiego jeszze nie

istnieje.

Profesor George Goe Mitrevski z Uniwersytetu w Auburn (USA) przygo-

towaª nieanotowany korpus j�zyka maedo«skiego. Korpus mo»na przegl¡da¢

wedªug kilku kryteriów � zarówno uwzgl�dniaj¡ poszzególne formy wyrazowe,

jak i z odst�pami pomi�dzy kilkoma wyrazami. Mo»na wyszukiwa¢ aªe wyra-

zy tekstowe (sªowoformy), a tak»e ih z�±i, np. poz¡tek, ±rodek zy konie

sªowa. Mo»na tak»e wyszukiwa¢ po kilka wyrazów tekstowyh, by wskaza¢ ele-

menty znajduj¡e si� pomi�dzy nimi oraz sposób ih linearyzaji. Korpus jest

dost�pny online pod adresem: http://www.auburn.edu/:mitrege/ma-litera-

ture.html. Z profesorem Goe Mitrevskim mo»na si� kontaktowa¢, korzystaj¡

z adresu: mitrevski�auburn.edu.

Równolegle zynione s¡ starania, by zostaª utworzony narodowy anotowany

korpus j�zyka maedo«skiego. Z inijatywy Zakªadu Lingwistyki i Nauki o Lite-

raturze Maedo«skiej Akademii Nauk i Sztuk (MANU; Oddelenieto za ling-

vistika i literaturna nauka na MANU), w ramah dziaªalno±i Centrum

Badawzego Lingwistyki Arealnej im. Boºidara Vidoeskiego (ICAL; Istra�u-

vaqkiot entar za arealna lingvistika �Bo�idar Vidoeski�) w kwietniu

2011 r. odbyªa si� konferenja naukowa Nauzanie j�zyka maedo«skiego � stan

obeny i perspektywy (Nauka za makedonskiot jazik { sostojbi i perspek-

tivi). W konferenji uzestnizyªo ponad 40 lingwistów z wielu instytuji

o±wiatowo-naukowyh, a wnioski z obrad zostaªy przyj�te przez wªadze Mae-

do«skiej Akademii Nauk i przekazane kompetentnym instytujom.

Formuªuj¡ wnioski z konferenji, stwierdzono, »e najistotniejszym zada-

niem, jakie nale»y wykona¢ i które wymaga przygotowa« niezb�dnyh dla ba-

da« i a�rmaji j�zyka maedo«skiego na forum mi�dzynarodowym, jest oprao-

wanie Gramatyki opisowej wspóªzesnego j�zyka maedo«skiego (Deskriptiv-

na gramatika na sovremeniot makedonski standarden jazik), a równolegle
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z przygotowaniem takiego kompendium nale»y rozpoz¡¢ prae nad Elektro-

niznym korpusem j�zyka maedo«skiego (Elektronski korpus na makedonskiot

jazik). Pod konie roku 2012 ministerstwo kultury do narodowej strategii roz-

woju kultury w Maedonii wª¡zyªo tak»e opraowanie Gramatyki opisowej

wspóªzesnego j�zyka maedo«skiego.

W tym kontek±ie dziaªaj¡e przy Maedo«skiej Akademii Nauk Centrum

Badawze Lingwistyki Arealnej oraz Laboratorium Systemów i Siei Komplek-

sowyh (Laboratorijata za kompleksni sistemi i mre�i), w styzniu 2013

roku rozpoz�ªy wspólnie przygotowania do realizaji Elektroniznego korpusu

wspóªzesnego j�zyka maedo«skiego.

Prae nad korpusem znajduj¡ si� w fazie wst�pnej. Obenie odbywaj¡

si� lizne spotkania lingwistów i informatyków, dotyz¡e ustalenia kierun-

ków i zasad tworzenia korpusu. Informatyy z Laboratorium Systemów Kom-

pleksowyh jako podstaw� bazowej anotaji wykorzystywa¢ b�d¡ system Da-

taSet (http://nl.ijs.si/ME/V4/msd/html/msd-mk.html) z mi�dzynarodowego

projektu MULTEXT-East (Multilingual Text Tools and Corpora for Central

and Eastern European Languages), zlokalizowanego na: http://nl.ijs.si/ME/.

Kolejn¡ faz¡ b�dzie zebranie tekstów i ih wst�pna anotaja.
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Informaje ogólne

Rosyjski Korpus Narodowy (ros. Naional~ny� korpus russkogo �zyka) �

dalej RKN � jest dost�pny w interneie od 10 lat � od kwietnia 2004 roku

(Siqinava 2005: 21). Od poz¡tku swojego istnienia do dzi± funkjonuje on

na stronie http://www.rusorpora.ru

1

.

RKN jest dzieªem wielu osób, wspieranym przez wiele instytuji. Na etapie

pierwszyh pomysªów i próbnyh wdro»e« (w okresie przed o�jalnym uruho-

mieniem RKN 29 kwietnia 2004 roku) korpus byª zwi¡zany przede wszystkim

z kr�giem moskiewskih naukowów z kr�gu �Centrum Dokumentaji Lingwi-

styznej� (�Centr lingvistiqesko� dokumentaii�). Grupa ta dziaªaªa pod

kierownitwem Wªadimira Plungiana i Mihaiªa Daniela w Centrum Ustawiz-

nej Edukaji Matematyznej (Centr nepreryvnogo matematiqeskogo obra-

zovani�). Uzeni spotykali si� na seminariah po±wi�onyh problematye lin-

gwistyki stosowanej. W roku 2000 odbyªo si� pierwsze seminarium na temat

lingwistyki korpusowej (pod kierownitwem Siergieja Szarowa), a ju» w 2001

r. z inijatywy Plungiana zawi¡zaªa si� grupa naukowów, która przyst¡piªa

do pra nad przyszªym Rosyjskim Korpusem Narodowym (Siqinava 2005:

22-24).

Pod konie roku 2001 deyzj� o wª¡zeniu si� do pray nad korpusem pod-

j�ªa Katedra Lingwistyki Teoretyznej i Stosowanej Pa«stwowego Uniwersyte-

tu Moskiewskiego im. �omonosowa (Kafedra teoretiqesko� i prikladno�

lingvistiki MGU im. M.V. Lomonosova) (Siqinava 2005: 24).

W 2002 roku skonstruowanie korpusu staªo si� tematem statutowym opra-

owywanym przez Zakªad Bada« Lingwistyznyh Rosyjskiego Instytutu In-

formaji Naukowej i Tehniznej (Vserossi�ski� institut nauqno� i tehni-

qesko� informaii RAN). W ramah tego zadania Instytut wspóªpraowaª

1

Wze±niej, od roku 2002 mie±iª si� na niej rosyjski korpus z usuni�t¡ homonimi¡ gra-

matyzn¡, który pó¹niej staª si� podstaw¡ RKN (Siqinava 2005: 30).
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z Zakªadem Zbiorów Maszynowyh Instytutu J�zyka Rosyjskiego im. W. Wi-

nogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk (Institut russkogo �zyka im. V.V.

Vinogradova RAN) (Siqinava 2005: 25-26).

Opróz spejalistów z dwóh wy»ej wymienionyh instytutów, w projekie

uzestniz¡ naukowy z o±rodków naukowyh Moskwy, Petersburga, Kazania,

Worone»a i Saratowa. S¡ to: Institut �zykoznani� RAN, Institut prob-

lem peredaqi informaii RAN, Institut lingvistiqeskih issledovani�

RAN v Sankt-Peterburge (z którym wspóªprauje Sankt-Peterburgski� go-

sudarstvenny� universitet [SPbGU℄), Kazanski� (Privol�ski�) fede-

ral~ny� universitet, Vorone�ski� gosudarstvenny� universitet, Sara-

tovski� gosudarstvenny� universitet (http://www.rusorpora.ru/orpora-

-about.html � dost�p: 1 III 2013). Na ró»nyh etapah i w ró»nym zakresie

w opraowywaniu korpusu braªo te» udziaª wiele innyh osób (zob. np. Siqi-

nava 2005: 26).

W okresie 2003-2012 r. projekt budowy RKN byª �nansowany przez nast�-

puj¡e instytuje:

� Otdelenie istoriko-filologiqeskih nauk Rossi�sko� akademii nauk

(programy �Filologi� i informatika�, �Russki� �zyk, literatu-

ra i fol~klor v informaionnom obwestve: formirovanie �lek-

tronnyh nauqnyh fondov�, �Genezis i vzaimode�stvie soial~nyh,

kul~turnyh i �zykovyh obwnoste��, �Tekst vo vzaimode�stvii s so-

iokul~turno� sredo�: urovni istoriko-literaturno� i lingvisti-

qesko� interpretaii� (2003-2011));

� Prezidium RAN (program bada« podstawowyh �Istoriko-kul~turnoe

nasledie i duhovnye ennosti Rossii� (2009-2012));

� Rossi�ski� gumanitarny� nauqny� fond (projekty: 03-04-00226a, 06-

-04-03817v, 06-04-03818v, 08-04-12127v, 09-04-12159v);

� Rossi�ski� fond fundamental~nyh issledovani� (projekty: 06-06-

-80133a, 08-06-00371-a);

� Federal~noe agentstvo po obrazovani�, federal~na� eleva� program-

ma �Russki� �zyk� (umowy: 1028, 890, 608 z 14 XII 2006, 219 z 18 VI

2007, 66 z 11 IV 2008). (http://www.rusorpora.ru/orpora-about.html

� dost�p z 1 III 2013).

Ogromn¡ rol� w projekie � gªównie tehnizn¡, ale nie tylko � odegraªa

�rma Yandex (http://yandex.ru). Jest ona znana przede wszystkim z wyszu-

kiwarki internetowej obsªuguj¡ej rosyjski segment internetu. Firma Yandex

byªa zainteresowana rozwojem korpusu, widz¡ w nim narz�dzie sªu»¡e do-

skonaleniu programów do automatyznej obróbki tekstu (Siqinava 2005: 24).

Yandex �nansowaª pierwsze prae nad przyszªym korpusem (np. usuwanie

homonimii w próbnym korpusie tekstów z drugiej poªowy XX w. � rok 2001),
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a tak»e dostarzyª niektóryh programów niezb�dnyh podzas wykonywania

tyh pra (Siqinava 2005: 25, 26). W 2002 r. �rma uruhomiªa na swoim ser-

werze stron� korpusu (rusorpora.ru) (Siqinava 2005: 29; Plung�n 2005: 15)

i do dzi± zapewnia jej obsªug� tehnizn¡ (http://www.rusorpora.ru/orpora-

-about.html). Wyszukiwanie w korpusie odbywa si� obenie z wykorzystaniem

oprogramowania tej �rmy � systemu wyszukiwania �ndeks.Server 3.8 Profes-

sional (http://www.rusorpora.ru/orpora-about.html). W praah nad korpu-

sem bierze udziaª wielu programistów tego przedsi�biorstwa (http://www.rus-

orpora.ru/orpora-team.html).

Warto podkre±li¢, »e RKN to projekt otwarty: stale dodawane s¡ nowe

teksty, powstaj¡ nowe podkorpusy, stopniowo pojawiaj¡ si� nowe narz�dzia

tehnizne. Z tego powodu stan projektu zasami wyprzedza opis merytoryzny

i tehnizny, dost�pny na jego stronie internetowej

2

.

Charakterystyka RKN. Struktura ogólna projektu

Korpus narodowy w rozumieniu twórów RKN to przede wszystkim korpus re-

prezentatywny. Korpus reprezentatywny odzwieriedla �wszystkie mo»liwe ty-

py tekstów istniej¡e w danym j�zyku w danym okresie� (Plung�n 2005: 8).

J�zyk rosyjski, który ma by¢ obiektem prezentaji RKN, z zaªo»enia nie jest

to»samy zatem tylko z wzorow¡ odmian¡ literak¡. Opróz zgodnyh z norm¡

wzorow¡ tekstów pisanyh, nale»¡yh do ró»nyh gatunków (literatury pi�k-

nej, naukowej, publiystyki itd.), w korpusie takim nale»aªoby wi� umie±i¢

tak»e teksty mówione, odbiegaj¡e od normy wzorowej danego j�zyka (�po-

tozne�), a nawet teksty ró»nyh odmian regionalnyh (teksty dialektalne). Do

RKN wª¡zono je, jednak na odmiennyh zasadah, organizuj¡ w odpowiedni

sposób struktur� projektu.

RKN obenie to zbiór kilku odr�bnyh korpusów rosyjskih. W jego skªad

whodz¡ mianowiie Korpus Gªówny oraz kilka korpusów spejalistyznyh

(http://www.rusorpora.ru/orpora-struture.html, http://studiorum.rusorpo-

ra.ru/index.php?option=om_ontent&view=artile&id=300&Itemid=127#2,

http://studiorum.rusorpora.ru/index.php?option=om_ontent&view=arti-

le&id=301&Itemid=128)

W Korpusie Gªównym s¡ zawarte oryginalne pisane teksty rosyjskie z okre-

su XVIII�XXI w., przy zym s¡ to utwory wyª¡znie prozaizne (nie poety-

kie) � nie tylko teksty literatury pi�knej ró»nyh gatunków (ho¢ stanowi¡ one

a» 40% zawarto±i Korpusu Gªównego), ale te» publiystyka, krytyka litera-

ka, wiadomo±i prasowe, literatura religijna, teksty naukowe, dydaktyzne itd.

W korpusie obowi¡zuj¡ ±i±le ustalone proporje ilo±iowe pomi�dzy reprezen-

towanymi w nim odmianami tekstów. Jest to zatem korpus zrównowa»ony.

2

Dane przedstawione w tym artykule opisuj¡ stan projektu w maru 2013 roku.
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Oddzielny korpus stanowi Korpus Publikaji Prasowyh (Gazetny� korpus

(korpus sovremennyh SMI ), reprezentuj¡y artykuªy z prasy rosyjskiej wy-

dane po roku 2000. Jego zawarto±¢ wi¡» si� powi�ksza, w zwi¡zku z zym nie

mo»na go doª¡zy¢ do Korpusu Gªównego; zahwiaªoby to bilans ilo±iowy po-

mi�dzy odmianami tekstów, w tym proporje tekstów z ró»nyh ram zasowyh

obejmuj¡yh okres od XVIII do XXI w. (http://studiorum.rusorpora.ru/

index.php?option=om_ontent&view=artile&id=301&Itemid=128#23,

http://www.rusorpora.ru/orpora-stat.html). Stale aktualizowany korpus pra-

sowy pozwala natomiast na bie»¡o ±ledzi¢ zmiany zahodz¡e w j�zyku.

W skªad RKN whodz¡ tak»e:

� Anotowany morfosyntaktyznie Korpus Skªadniowy

Mo»na w nim wy±wietli¢ informaj� o strukturze skªadniowej ka»dego wyeks-

erpowanego zdania, o nie jest mo»liwe w tekstah Korpusu Gªównego.

� Korpus Tekstów Dialektalnyh

Zawiera zapis tekstów z ró»nyh regionów Rosji, przy zym nie w transkrypji

fonetyznej, lez w zapisie ortogra�znie zbli»onym do oryginaªu.

� Korpus Tekstów Poetykih

Korpus reprezentuje poezj� z okresu od XVIII w. do dzi±.

� Korpus Tekstów Mówionyh

Zawiera transkrypje nagra« tekstów mówionyh (publiznyh i niepubliz-

nyh), a tak»e �lmów.

� Korpus Akentologizny

Udost�pnia informaje o rosyjskim akenie

3

i pozwala uwzgl�dnia¢ akent

w kryteriah wyszukiwania.

� Korpus Dydaktyzny

Skªada si� w du»ej mierze z tekstów lektur szkolnyh. Zastosowano w nim ano-

taj� gramatyzn¡ zgodn¡ z tradyyjn¡ gramatyk¡ szkoln¡.

� Korpus Multimedialny

Korpus ten obejmuje fragmenty �lmów, poz¡wszy od lat trzydziestyh XX

w. U»ytkownik mo»e obejrze¢ wideo, a tak»e przezyta¢ transkrypj� dialogów

i opis gestów. Korpus zawiera mi�dzy innymi anotaj� typów gestów (kiwni�ie,

klepanie po ramieniu itd.) i prezentowanyh aktów j�zykowyh (zgoda, ironia

itd.).

� Korpus Historyzny

Obejmuje podkorpus tekstów erkiewnosªowia«skih oraz udost�pniony 17

I 2013 roku podkorpus tekstów XV�XVIII w. (�korpus srednerusskih tek-

stov�)

4

.

3

Akent mo»na wy±wietli¢ tak»e w wynikah wyszukiwania w Korpusie Poetykim,

a tak»e Dydaktyznym, Multimedialnym, Mówionym i Historyznym oraz w niektóryh

tekstah Korpusu Gªównego. Sªu»y temu spejalna opja (versi� s udareni�mi) (http://stu-

diorum.rusorpora.ru/index.php?option=om_ontent&view=artile&id=300&Itemid=127

#12). W Korpusie Gªównym i Dydaktyznym akent rozstawiony zostaª automatyznie.

4

W hwili powstania artykuªu korpus ten nie byª jeszze dokªadnie opisany na stronie

projektu. Przytozy¢ tu mo»na komunikat, który pojawiª si� na stronie gªównej (dost�p:

1 III 2013): �17 �nvar� 2013 goda. Otkryt novy� istoriqeski� korpus { korpus sred-
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� Korpus Równolegªy

Korpus zawiera teksty rosyjskie zestawione z ih przekªadami na inne j�zy-

ki lub teksty oboj�zyzne zestawione z tªumazeniem na rosyjski. Jed-

nym z uwzgl�dnianyh w korpusie j�zyków jest polski. (http://studiorum.rusor-

pora.ru/index.php?option=om_ontent&view=artile&id=301&Itemid=

128#25, http://rusorpora.ru/orpora-struture.html).

Statystyznie rzez bior¡, wedªug danyh umieszzonyh na stronie pro-

jektu Korpus Gªówny � pod wzgl�dem lizby u»ytyh sªów � stanowi obenie

ok. 57% zawarto±i RKN, Prasowy � 31%, Równolegªy � ok. 6%, Mówiony � ok.

3%, Poetyki � ok. 2%, pozostaªe � po mniej ni» 1% ka»dy (http://www.rus-

orpora.ru/orpora-stat.html).

Niektóre korpusy pod wzgl�dem zawarto±i mog¡ si� z�±iowo dublowa¢,

tzn. zawiera¢ te same teksty. Np. Korpus Akentologizny zawiera teksty z Kor-

pusu Poezji oraz z Korpusu Mówionego, w Korpusie Równolegªym za± mo»na

natra�¢ na oryginalne teksty rosyjskie, które wª¡zono te» w skªad Korpusu

Gªównego

5

.

Je±li hodzi o t y p y , o dm i a n y s t y l i s t y  z n e i g a t u n k ow e t e k-

s t ów , to ta sama odmiana tekstów wyst¡pi¢ mo»e w kilku korpusah. Dla

przykªadu, artykuªy prasowe pojawiaj¡ si� nie tylko w Korpusie Prasowym,

ale te» w Korpusie Gªównym.

Analizuj¡ struktur� RKN, na który si� skªada wªa±iwie 11 korpusów, nale-

»y stwierdzi¢, »e, niestety, nie jest ona jednolita i trudno znale¹¢ dokªadny opis

kryteriów podziaªu. Wydaje si� jednak, »e odzwieriedla ona zaªo»enia autorów

o do typów zada« mo»liwyh do zrealizowania przy pomoy korpusu. Chodzi

mianowiie o to, »e odr�bne podkorpusy RKN powstawaªy z my±l¡ o spey-

�znyh przeznazeniah. Do bada« ogólnyh nad tekstami j�zyka pisanego

stworzono Korpus Gªówny. Natomiast pozostaªe korpusy projektu RKN zgro-

madzono w elah spejalistyznyh i zaopatrzono w narz�dzia do ih realizaji.

Przykªadowo Korpus Skªadniowy przeznazony jest gªównie dla naukowów,

którym ma dostarza¢ spejalistyznyh informaji o strukturze skªadniowej

zda« i prowadzenia odpowiednih bada«. W korpusie tym zastosowano uni-

kaln¡ anotaj� struktury skªadniowej zda«, niestosowan¡ w innyh korpusah

RKN. Korpus Dydaktyzny natomiast sªu»y do nauzania j�zyka rosyjskiego

w szkole i ma odpowiednio dostosowan¡ anotaj� morfologizn¡. Korpus Ak-

nerusskih tekstov (XV { naqalo XVIII veka). Ob��m korpusa { 3 milliona slovoupo-

trebleni�: literaturnye proizvedeni�, letopisi, �iti�, delovye gramoty, bytova�

perepiska. Dostupen poisk toqnyh form (bez morfologiqesko� razmetki), v tom qisle

s ispol~zovaniem simvola *, a tak�e zadanie podkorpusa.�.

5

Informaj� t� uzyskano w korespondenji z Dmitrijem Sizinaw¡, jednym z twórów

RKN. Natomiast na stronie Obrazovatel~ny� portal naional~nogo korpusa russkogo

�zyka podano, »e zawarto±¢ korpusów jest rozª¡zna, o nie jest zgodne ze stanem bie-

»¡ym (por. http://studiorum.rusorpora.ru/index.php?option=om_ontent&view=arti-

le&id=300&Itemid=127#2).
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entologizny przeznazony jest do bada« nad akentem, Dialektalny � nad

odmianami gwarowymi j�zyka, Historyzny � nad tekstami dawnymi, Prasowy

� nad proesem zmian j�zykowyh i spey�k¡ tekstów prasowyh, Poetyki �

nad zjawiskami zwi¡zanymi z wersy�kaj¡ itd. Innymi sªowy, zgodnie z prze-

znazeniem korpusu dobierano teksty i stosowano anotaj� na odpowiednim

poziomie.

Ze wzgl�du na lizb� korpusów spejalistyznyh w projekie RKN (obe-

nie 10) i zró»niowanie ih budowy, w niniejszym opisie jeste±my zmuszeni je

pomin¡¢. Skupimy uwag� na Korpusie Gªównym.

Struktura tekstowa Korpusu Gªównego

Pod wzgl�dem wyodr�bnianyh i reprezentowanyh odmian tekstów Korpus

Gªówny jest najbardziej zró»niowanym korpusem w±ród korpusów RKN �

przynajmniej je±li hodzi o korpusy zawieraj¡e wyª¡znie teksty pisane proz¡.

Tylko on byª tworzony jako z zaªo»enia reprezentatywny i zrównowa»ony: repre-

zentuje wszystkie typy wspóªzesnyh tekstów rosyjskih pisanyh proz¡, przy

zym owe typy zostaªy dobrane w aprioryznie ustalonyh, ±i±le przestrzega-

nyh proporjah. Literatura pi�kna stanowi 44% jego zawarto±i, pozostaªe

teksty � reszt�, zyli 56% (ogólnej lizby sªów w Korpusie Gªównym, która

wynosi obenie ponad 209 milionów).

W Korpusie uwzgl�dniono te» du»e zró»niowanie gatunkowe w obr�bie

typów tekstu.

Po pierwsze, ustalono, w jakih proporjah maj¡ by¢ reprezentowane po-

szzególne gatunki literatury pi�knej. Otó» 61% pohodz¡yh z niej sªów

to tak zwana proza pozagatunkowa (�ne�anrova� proza�), zyli proza, któ-

r¡ trudno byªoby sharakteryzowa¢ za pomo¡ jakihkolwiek de�niji gatun-

kowyh (http://www.rusorpora.ru/instrution-main.pdf � s. 32). Poza tym

w korpusie reprezentowane s¡: proza dokumentalna

6

(7,7% sªów z literatury

pi�knej), fantastyka (6,1%), proza historyzna (6,0%), literatura detektywi-

styzna wraz z literatur¡ akji (5,8%), literatura dziei�a (4,4%), literatu-

ra humorystyzna i satyra (4,1%), literatura przygodowa (2,2%), dramatur-

gia (1,9%) oraz literatura miªosna (0,9%) (http://www.rusorpora.ru/orpora-

-stat.html � dane z 1 III 2013).

Ustalono te», ile miejsa w korpusie zajm¡ poszzególne odmiany tekstów

nienale»¡yh do literatury pi�knej. Wyodr�bniono dziedziny, w któryh teksty

te funkjonuj¡ (�sfera funkionirovani��) i ustalono ih udziaª proento-

wy. 63,8% sªów z tekstów nieb�d¡yh literatur¡ pi�kn¡ to publiystyka. S¡

poza tym teksty naukowo-dydaktyzne (23%), teksty z dziedziny komunika-

ji odziennej (�bytova� sfera ispol~zovani��) (3,7%), ze sfery komunikaji

6

Chodzi tu o literatur� pami�tnikarsk¡, która jest traktowana jako gatunek literatury

pi�knej nieo wbrew rosyjskiej tradyji literaturoznawzej (Plung�n 2005: 11).
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urz�dowej (3,2%), religii (2,7%), komunikaji internetowej (1,9%), produkji

i tehniki (1,1%) oraz z reklamy (0,5%). (http://www.rusorpora.ru/orpora-

-stat.html � dane z 1 III 2013).

Udziaª proentowy poszzególnyh typów tekstów wyodr�bnionyh w Kor-

pusie Gªównym RKN z zaªo»enia ma odzwieriedla¢ ih realny udziaª w j�zyku

(http://www.rusorpora.ru/orpora-struture.html, http://studiorum.rusor-

pora.ru/index.php?option=om_ontent&view=artile&id=300&Itemid=127

#8)

7

.

Warto zauwa»y¢, »e w pozostaªyh � spejalistyznyh � korpusah RKN re-

prezentowane s¡ tylko niektóre odmiany tekstów pisanyh proz¡. Przykªadowo,

Korpus Skªadniowy zawiera tylko wspóªzesn¡ rosyjsk¡ literatur� pi�kn¡, arty-

kuªy popularnonaukowe i polityzne z zasopism z lat 1980-2004 oraz drobne

wiadomo±i publikowane przez agenje prasowe w interneie (http://www.rus-

orpora.ru/instrution-syntax.html). Korpus Dydaktyzny reprezentuje gªów-

nie literatur� pi�kn¡ z programu szkolnego (ho¢ z drugiej strony zawiera on

tak»e niewielki zasób wypowiedzi mówionyh). Zawarte w rosyjskiej z�±i Kor-

pusu Równolegªego teksty to literatura pi�kna, nie tylko rosyjska, ale równie»

tªumazenia. Teksty podkorpusu erkiewnosªowia«skiego Korpusu Historyz-

nego s¡ wyra¹nie ogranizone pod wzgl�dem zakresu u»yia (teksty liturgizne,

naukowe, prawne et., ale ju» nie literatura pi�kna) itd.

Anotaja zewn�trzna w Korpusie Gªównym RKN

Anotaja zewn�trzna zy te» � w terminologii autorów � metarazmetka tek-

stov (http://studiorum.rusorpora.ru/index.php?option=om_ontent&view

=artile&id=300&Itemid=127#9), parametry tekstov (http://www.rusor-

pora.ru/orpora-parameter.html), jest w RKN do±¢ znaznie rozbudowana.

Anotaji zewn�trznej podlega ka»dy dokument (tekst) wª¡zany do korpusu.

Podawana jest informaja dotyz¡a autorstwa tekstu (imi� i nazwisko auto-

ra, data jego urodzenia), tytuªu tekstu oraz daty jego powstania. Natomiast

w Korpusie Gªównym podaje si� tak»e nast�puj¡e informaje o zawartyh

w nim tekstah:

� odmiana tekstu: literatura pi�kna � teksty nie nale»¡e do literatury pi�knej;

� w przypadku literatury pi�knej okre±lany jest gatunek (literatura dziei�a, fanta-

styka itd.), typ (�autoidenty�kaja� tekstu: powie±¢, bajka, opowie±¢, esej itd.)

i informaja o zasie i miejsu opisywanyh w tek±ie wydarze« (np. ��rednio-

wieze�, �Europa: �redniowieze�, �Rosja: 1900-1914� itd. oraz ��wiat �kyjny�);

7

Warto zauwa»y¢, »e odzwieriedlana jest razej lizba/obj�to±¢ tekstów danego typu

(tzn. ile tekstów danego typu napisano), nie za± ih popularno±¢ (ile tekstów danego typu

si� zyta). Innymi sªowy, stosowane jest inne podej±ie ni» w Narodowym Korpusie J�zyka

Polskiego, w którym � je±li hodzi o teksty pisane � próbuje si� �zrekonstruowa¢ struktur�

zytelnitwa� (NKJP 2012: 28).

148



12. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka rosyjskiego

� dla innyh tekstów okre±lana jest dziedzina funkjonowania (np. komunikaja o-

dzienna, komunikaja o�jalno-urz�dowa itd.), typ (�autoidenty�kaja� tekstu,

np.: »yiorys, umowa, dziennik, przepis, przewodnik, artykuª, podr�znik, in-

strukja, sprawozdanie itd.) oraz tematyka (np. prawo, tehnika, sport, infor-

matyka, psyhologia itd.). (http://rusorpora.ru/myorpora-main.html).

Anotaja zewn�trzna dokumentów w korpusie pozwala wy±wietli¢ dane

o tym, sk¡d pohodz¡ znalezione przykªady, jakiego rodzaju jest to tekst,

kto jest jego autorem, kiedy powstaª, o si� w tek±ie opisuje itd. (zob. rys.

12.1). Ponadto dzi�ki anotaji zewn�trznej u»ytkownik mo»e tworzy¢ wªasne

podkorpusy. Sªu»y do tego opja zadat~ podkorpus w górnej z�±i strony

wyszukiwania w Korpusie Gªównym (link bezpo±redni: http://www.rusorpo-

ra.ru/myorpora-main.html). Interesuj¡yh nas wyra»e« mo»na szuka¢ np.

tylko w±ród tekstów danego autora (np. Puszkina), b¡d¹ tekstów pohodz¡-

yh np. z okresu 1900-1915, zy tylko w tekstah z literatury pi�knej; lub �

na odwrót � tylko w±ród instrukji tehniznyh b¡d¹ dokumentów prawnyh.

Jest to wa»na mo»liwo±¢ i warto z niej korzysta¢.

Rys. 12.1. Anotaja zewn�trzna tekstów (informaja o autorze, tytuª, data

powstania itd.).

Anotaja wewn�trzna w Korpusie Gªównym RKN

Segmentaja

Zamiast poj�ia �segment� w RKN konsekwentnie stosowane jest poj�ie �u»y-

ia sªowa� (�slovoupotreblenie�). Czy jest to istotne? Otó» okazuje si�, »e tak.
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Zauwa»my najpierw, »e w Narodowym Korpusie J�zyka Polskiego segmen-

tami s¡ zarówno leksemy, jak te» znaki interpunkyjne (NKJP 2012: 61)

8

. Zna-

ki interpunkyjne stanowi¡ w tym korpusie �klas� �eksyjn¡� (�interpunkja�),

w tagseie za± przewidziano dla niej odpowiedni tag (NKJP 2012: 63, 66-67).

Z punktu widzenia tego korpusu i¡g w rodzaju �ten, który . . . � stanowi trzy

segmenty

9

.

W RKN natomiast �segmentami� (�slovoupotreblenie�) s¡ tylko i wyª¡z-

nie sªowa, natomiast znaki interpunkyjne potraktowano tu inazej. Deyzja

taka ma nast�puj¡e konsekwenje praktyzne:

Po pierwsze, wszystkie dane statystyzne w RKN dotyz¡ lizby sªów (u»y¢),

nie obejmuj¡ znaków interpunkyjnyh

10

. Po drugie, znaki interpunkyjne nie

stanowi¡ »adnej kategorii gramatyznej uwzgl�dnianej w tagseie. Po trzeie,

znak interpunkyjny nie jest traktowany jako sªowo, zyli nie jest uwzgl�d-

niany w zapytaniu. By znale¹¢ zdania w rodzaju � rexilas~ skazat~, qto

nikogda ne soglaxus~ byt~ ego �eno� i idti v monastyr~. . . (pol. `Zde-

ydowaªam si� powiedzie¢, »e nigdy si� nie zgodz� zosta¢ jego »on¡ i pój±¢

do klasztoru...') zawieraj¡e poª¡zenie skazat~, qto pytamy o wyst�puj¡e

tu» przy sobie wyrazy skazat~ oraz qto (zyli wªa±iwie o i¡g �skazat~

qto�). Po zwarte, znaki interpunkyjne nie s¡ uwzgl�dniane przy sortowaniu

wyników wedªug lewego lub prawego kontekstu szukanego wyrazu/poª¡zenia.

Np. przy sortowaniu wedªug lewego kontekstu wyników zapytania o poª¡zenie

�tvo� golos� zdanie [...℄ ka�ets�, tvo� golos, [...℄ b�dzie wyst�powaªo tu»

przed Kogda tvo� golos veliqavy� [...℄, ho¢ ze wzgl�du na przeinek mogªo-

by zosta¢ wy±wietlone znaznie wze±niej (gdyby znaki interpunkyjne byªyby

traktowane tak samo jak sªowa).

Nie mo»emy szuka¢ znaków interpunkyjnyh jako odr�bnyh �peªnowar-

to±iowyh� segmentów; mo»emy jednak wskaza¢, w jakim s¡siedztwie inter-

punkyjnym powinien wyst¡pi¢ wyraz, którego szukamy (np. zapytanie o za-

imek kto wyª¡znie po przeinku). Sªu»¡ temu odpowiednie opje we �wªa-

±iwo±iah dodatkowyh� szukanyh wyrazów (opja Dop. priznaki). Wyraz

wyst¡pi¢ mo»e przed znakiem interpunkyjnym lub po nim (zob. rys. 12.2.).

8

Znaki b�d¡e z�±iami sªów, tzn. niektóre dywizy i apostrofy, nie byªy traktowane jako

segmenty, np. dywiz w sªowie ping-pong zy apostrof w formie Chomsky'ego (NKJP 2012:

61).

9

W tym sensie przeinek i np. rzezownik s¡ tu traktowane jako jednostki tego samego

poziomu i wagi. Segment w NKJP nie odpowiada zatem temu, o w j�zyku potoznym

nazwaªoby si� �wyrazem�. Odbija si� to mi�dzy innymi na j�zyku zapyta«.

10

W NKJP natomiast statystyka dotyzy segmentów, zyli tak»e znaków interpunkyj-

nyh. Warto zdawa¢ sobie spraw� z tej ró»niy, ho¢by wtedy, gdy porównujemy rozmiar tyh

korpusów (np. 300 mln segmentów w NKJP to nie to samo, o 300 mln u»y¢ sªów w RKN).
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Rys. 12.2. Zapytanie o wyraz w okre±lonym kontek±ie znaków interpunkyjnyh.

W uproszzeniu mo»na zatem powiedzie¢, »e znaki interpunkyjne nie s¡

samodzielnymi segmentami RKN, a najwy»ej parametrami wyrazów (mo»na

je uwzgl�dnia¢ jako �s¡siedztwo� wyrazu w zapytaniah).

Je±li hodzi o wyra»enia w rodzaju N~�-�ork, kako�-nibud~, qego-to, to

w RKN dywiz nie rozbija tyh sªów na dwa; jest to zgodne z intuij¡ zwykªego

nosiiela j�zyka. O takie wyra»enia pytamy tak samo jak o pozostaªe (np.

kako�-nibud~ jak kako�, sery�, sdelat~ itd.).

Skrótowe w rodzaju SSSR, VDNH, FSB s¡ przedstawiane jako wyrazy.

Na szzególn¡ uwag� zasªuguje segmentaja leksemów wielowyrazowyh

(ros. neodnoslovnye leksiqeskie ediniy) w rodzaju bez vedoma. W RKN

u»yie leksemu tego typu to nie segment, a wiele segmentów

11

. Sprawd¹my

to na przykªadzie wspomnianego wy»ej przyimka bez vedoma. Przy wyszu-

kiwaniu go jako jednego wyrazu (wyszukiwanie wedªug podstawowej formy

gramatyznej wyrazu: Leksiko-grammatiqeski� poisk) otrzymujemy wynik

zerowy (»adnego u»yia). Natomiast je±li b�dziemy szukali wyst¡pie« dwóh

sªów � bez i vedomo � otrzymujemy ponad 500 po±wiadzenie. W RKN s¡ to

zatem dwa wyrazy (segmenty).

11

W Korpusie Gªównym przyj�to zasad�, »e anotaja morfologizna dotyzy ka»dego

wyrazu �ortogra�znego� (oddzielanego od innyh spaj¡) (http://rusorpora.ru/orpora-

-morph.html). To zaªo»enie poi¡gn�ªo za sob¡ odpowiedni¡ segmentaj� w aªym korpusie.
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Zasada dzielenia leksemu wielowyrazowego na wyrazy ortogra�zne obo-

wi¡zuje równie» wtedy, gdy wyrazy te nie stanowi¡ rzezywi±ie odr�bnyh

jednostek sªownikowyh. Np. i¡g literowy vedoma (który zysto formalnie zin-

terpretowa¢ nale»y jako dopeªniaz lp. rzezownika vedomo) wyst�puje wyª¡z-

nie w poª¡zeniah s vedoma oraz bez vedoma, natomiast leksem *vedomo nie

funkjonuje samodzielnie we wspóªzesnym j�zyku rosyjskim. Warto zatem pa-

mi�ta¢, »e, szukaj¡ wyst¡pie« jakiegokolwiek leksemu w RKN, musimy uj¡¢

go w zapytaniu zgodnie z zasadami segmentaji przyj�tymi w tym korpusie.

Nale»y te» doda¢, »e na stronie projektu udost�pniono list� leksemów wielo-

wyrazowyh (wielowyrazowyh przyimków, przysªówków itd.), któryh u»yia

znale¹¢ mo»na w RKN (http://www.rusorpora.ru/obgrams.html). Lista ma

harakter pomonizy.

Rodzaje anotaji wewn�trznej w Korpusie Gªównym RKN

Anotaja wewn�trzna dotyzy rozmaityh wªa±iwo±i wyrazów w dokumen-

tah wª¡zonyh do korpusu. W Korpusie Gªównym RKN stosowana jest ano-

taja trzeh podstawowyh rodzajów: 1. Anotaja gramatyzna, 2. Cz�±iowa

anotaja semantyzna, 3. Anotaja tzw. �wªa±iwo±i dodatkowyh�

12

.

Anotaja ostatniego typu pozwala na przykªad okre±li¢, zy dany wyraz

znajduje si� na ko«u, zy na poz¡tku zdania, zy po nim albo przed nim wy-

st�puje jaki± znak interpunkyjny (przeinek, dwukropek, kropka, nawias itd.),

a tak»e pewne inne wªa±iwo±i (w gªównej mierze � rozmaite harakterystyki

kontekstu wyrazu).

Anotaja semantyzna dotyzy znazenia wyrazów. Przeprowadzano j¡ aª-

kowiie automatyznie, z u»yiem programu Semmarkup autorstwa Aleksie-

ja Polakowa (http://www.rusorpora.ru/orpora-sem.html). Anotowano tylko

te wyrazy, które s¡ zawarte w sªowniku semantyznym, z którego korzysta

wspomniany program. Sªownik opiera si� na klasy�kaji leksyki rosyjskiej, za-

stosowanej w bazie danyh Leksikograf (Otdel lingvistiqeskih issledo-

vani� VINITI RAN pod ruk. E.V. Paduqevo� i E.V. Rahilino�). Ba-

z� t� jednak poszerzono, klasy�kaj� udoskonalono, poza tym dodano opis

wªa±iwo±i sªowotwórzo-derywayjnyh (http://www.rusorpora.ru/orpora-

-sem.html). Stosowany jest tagset bazuj¡y na skrótah angielskoj�zyznyh,

np. t:onstr � budynki, pt:part � z�±i itd. Opis tagsetu mo»na znale¹¢ na

stronie: http://www.rusorpora.ru/orpora-sem.html.

12

W korpusie dost�pne jest te» wyszukiwanie uwzgl�dniaj¡e budow� sªowotwórz¡ wyra-

»e« (panel Slovoobrazovanie). Mo»na wpisa¢ np. dom, wskazuj¡, »e to rdze«, i w wynikah

otrzymamy domaxni�, nadomny�, domo� itd. Taka opja sugeruje, »e w korpusie pojawiªa

si� anotaja opisuj¡a budow� sªowotwórz¡ wyrazów, obenie jednak na stronie Korpusu

nie ma »adnej wzmianki o tym, nie ma tak»e dokªadnego opisu wyszukiwania tego typu.
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Wªa±iwo±i semantyzne, które mog¡ by¢ przypisane dowolnemu wyrazowi

wyst�puj¡emu w tek±ie korpusu, zale»¡ od z�±i mowy, do której wyraz ten

przynale»y. Obenie w Korpusie semantyznie anotowane s¡ tylko rzezowni-

ki, przymiotniki, przysªówki, zaimki, lizebniki oraz zasowniki. Na pierwszym

etapie anotaji semantyznej rzezownika, przymiotnika, zaimka lub lizebnika

okre±lana jest jego kategoria semantyzna. Przykªadowo, w korpusie wyodr�b-

nia si� 3 kategorie semantyzne rzezowników:

� r:onr � nazwy obiektów konkretnyh (devoqka, stol, moloko),

� r:abstr � nazwy abstrakyjne (�rkost~, vrem�),

� r:propn � imiona wªasne (��nxte�n).

Trzy kategorie wyodr�bniono równie» w przypadku lizebników:

� r:ard � lizebniki gªówne (dva, p�t~, des�t~),

� r:ard:pau � lizebniki oznazaj¡e lizby maªe (dva, tri, qetyre, oba,

pol, poltora),

� r:ord � lizebniki porz¡dkowe (pervy�, vtoro�, des�ty�).

Kategorii semantyznej nie preyzuje si� natomiast przy anotaji zasowników

i przysªówków.

Anotowanym semantyznie wyrazom przypisuje si� tak»e wªa±iwo±i w ra-

mah nast�puj¡yh pól znazeniowyh: taksonomia (klasa tematyzna lekse-

mu), mereologia (wªa±iwo±i zwi¡zane z relaj¡ `z�±¢ � aªo±¢', `element �

zbiór'), topologia (status topologizny oznazanego obiektu), kauzaja, status

zasownika posiªkowego, oena. Tagi wªa±iwo±i taksonomiznyh przypisu-

je si� jedynie rzezownikom, przymiotnikom, zasownikom oraz przysªówkom.

Por. np.: t:animal � `zwierz�ta' (korova, �iraf, soroka), t:food � `jedze-

nie i napoje' (pirog, kaxa, moloko). Wªa±iwo±i mereologizne przypisuje

si� rzezownikom b�d¡ym nazwami obiektów konkretnyh i abstrakyjnyh,

np.: pt:part � `z�±i' (verhuxka, konqik, polovina, a tak»e np. naqalo,

final), pt:part & p:tool:instr � `z�±i narz�dzi' (toporiwe, lezvie). Ta-

gi topologizne dotyz¡ wªa±iwo±i semantyznyh nazw obiektów konkret-

nyh: top:ontain � `kontenery lub pojemniki' (koxelek, komnata, ozero, ni-

xa), top:horiz � `powierzhnie poziome' (pol, plowadka). Stosowane w kor-

pusie tagi kauzaji (a:aus, a:nonaus) i tagi statusu posiªkowego zasowni-

ka (aux:phase, aux:aus) mog¡ by¢ przypisane tylko zasownikom. Por. np.:

a:aus � zasowniki kauzatywne (pokazat~, vertet~), a:nonaus � za-

sowniki niekauzatywne (videt~, vertet~s�); aux:phase � zasowniki fazowe

(naqat~, prodol�at~, prekratit~), aux:aus � zasowniki posiªkowe kau-

zatywne (vyzyvat~, privesti (k)). W przypadku nazw obiektów konkret-

nyh oraz nazw abstrakyjnyh, przymiotników i przysªówków anotowana jest

tak»e oena. Wi¡»¡ si� z ni¡ trzy tagi semantyzne: ev � oena (nieokre±lona);

ev:posit � oena pozytywna (vezuqi�, ladny�), ev:neg � oena negatywna

(proda�ny�, svarlivy�).
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Poza tym, by¢ mo»e nieo nieintuiyjnie, anotaja semantyzna dotyzy te»

eh sªowotwórzyh (derywayjnyh). Np. w±ród przysªówków wyodr�bniane

s¡ deminutywy w rodzaju nemno�ko, bystren~ko (tag d:dim), przysªówki od-

rzezownikowe w rodzaju vverhu, doma (tag der:s), przysªówki odzasownikowe

w rodzaju otrod�s~, sto�m� (tag der:v) i kilka innyh typów i odpowiadaj¡-

yh im tagów.

Anotaja semantyzna korpusu pozwala, z jednej strony, wy±wietli¢ w wy-

nikah wyszukiwania informaje znazeniowe o wyrazah, z drugiej za±, umo»-

liwia okre±lanie klasy semantyznej wyrazu w zapytaniah. Warto doda¢, »e

wyrazy, któryh znazenie zinterpretowa¢ mo»na wielorako, maj¡ kilka wersji

anotaji semantyznej (kilka wariantów wªa±iwo±i).

Anotaja gramatyzna w korpusie to informaja o ka»dym wyrazie (i¡gu

tekstowym zidenty�kowanym jako wyraz rosyjski) zawieraj¡a:

� lemat (podstawowa <sªownikowa> forma leksemu, którego u»yiem jest

dany wyraz)

13

;

� z�±¢ mowy, do której nale»y reprezentowany przez wyraz leksem;

� klasy�kuj¡e wªa±iwo±i gramatyzne reprezentowanego przez wyraz lek-

semu (warto±¢ kategorii, ze wzgl�du na któr¡ leksem si� nie odmienia,

a jednoze±nie � tym ró»ni¢ si� mo»e od innyh leksemów tej samej z�-

±i mowy, np. rodzaj rzezownika: reka � r.»., sneg � r.m. itd.);

� wªa±iwo±i �eksyjne wyrazu b�d¡ego realizaj¡ okre±lonego leksemu w tek-

±ie (np. warto±¢ kategorii przypadku dla rzezownika, warto±¢ kategorii

osoby dla zasownika itd.).

Dla przykªadu, anotaja gramatyzna wyrazu zvonkimi stanowiªaby infor-

maj�: �zvonki�� (lemat), �przymiotnik�, �lizba mnoga�, �narz�dnik�, �peªna

forma�. W przypadku j�zyków �eksyjnyh, z któryh jednym jest j�zyk ro-

syjski, anotaja gramatyzna, a zwªaszza informaja o lematah, jest szze-

gólnie wa»na. Pozwala ona zrealizowa¢ mo»liwo±i wyszukiwania wszystkih

form �eksyjnyh danego leksemu na podstawie jednego zapytania (o lemat)

14

.

Opróz tego, dzi�ki anotaji gramatyznej u»ytkownik budowa¢ mo»e zapy-

tania o wyst¡pienia okre±lonej klasy gramatyznej, wybranej warto±i danej

13

Warto podkre±li¢, »e lematu nie nale»y uto»samia¢ z jednostk¡ sªownikow¡ (leksemem

w sensie lingwistyznym). Mo»liwa jest sytuaja, kiedy ten sam lemat maj¡ wyrazy stano-

wi¡e ró»ne leksemy. Przykªadowo, w tek±ie mo»e wyst¡pi¢ wyraz u�a (form� dopeªniaza

rzezownika u�) i u�-partykuª�, którym w RKN zostaje przypisany ten sam lemat u�.

Rozró»nienie tyh wyrazów w anotaji polega na przypisaniu im ró»nej warto±i z�±i mowy.

14

Dla przykªadu, pytamy o tekst, a w wynikah mamy zdania zawieraj¡e te» inne

formy gramatyzne tego leksemu: teksta, tekstu, tekste, teksty itd. W rozumieniu

tehniznym szuka si� wszystkih segmentów o danym lemaie i � ewentualnie � okre±lonyh

w zapytaniu wªa±iwo±iah gramatyznyh w rodzaju z�±i mowy, pozwalaj¡yh odró»ni¢

wyst¡pienia jednego leksemu od wyst¡pie« leksemów homonimiznyh, np.: zasownik znat~

i rzezownik znat~.

154



12. Praktyzny przewodnik po korpusie j�zyka rosyjskiego

kategorii �eksyjnej lub klasy�kuj¡ej, konkretnej warto±i kategorii �eksyjnej

lub klasy�kuj¡ej w±ród wyrazów klasy gramatyznej itd. Mo»emy, dla przykªa-

du, pyta¢ o <dowolny> �rzezownik�, �rzezownik rodzaju nijakiego�, �narz�d-

nik�, �zasownik 1 os. lizby mnogiej�. Omawiane opje pozwalaj¡ na wyszu-

kiwanie tak»e konstrukji skªadaj¡yh si� z wyrazu o pewnyh harakterysty-

kah gramatyznyh i wyrazu o danym lemaie (np. <dowolny> �przymiotnik�

+ domik).

Przyj�ty w RKN standard gramatyzny opiera si� na podstawowym sªowni-

ku Andrieja Zalizniaka Grammatiqeski� slovar~ russkogo �zyka (Zalizn�k

19772003)

15

, informuj¡ym o odmianie i akentowaniu wyrazów rosyjskih.

Z tego sªownika korzysta te» program Mystem (autor: Ilja Segaªowiz, �rma

Yandex), który byª u»ywany podzas automatyznej lematyzaji i anotaji gra-

matyznej tekstów w Korpusie Gªównym

16

. Program ten nie usuwaª jednak

homonimii gramatyznej, tzn. tworzyª wszystkie mo»liwe interpretaje grama-

tyzne wyst�puj¡yh w tek±ie form wyrazowyh (np. u� jako rzezownik

`»mija', a tak»e jako partykuªa) (L�xevska�, Plung�n, Siqinava 2005: 117).

Po obróbe tym programem teksty s¡ zatem niedezambiguowane: anotaja

uwzgl�dnia wszystkie mo»liwe interpretaje gramatyzne ka»dego wyst�puj¡e-

go w nih wyrazu. W terminologii RKN s¡ to teksty z nieusuni�t¡ homonimi¡

gramatyzn¡.

W RKN z homonimi¡ gramatyzn¡ mamy do zynienia na poziomie nie

tylko anotaji lematów wyrazu, ale te» przy opisie jego formy �eksyjnej. Por.

rys. 12.3 (trzy mo»liwe lematy wyrazu qawe z pewnego tekstu i mo»liwe inter-

pretaje �eksyjne formy pam�ti odzwieriedlane w anotaji).

Rys. 12.3. Kilka interpretaji segmentu na poziomie anotaji gramatyznej.

15

W standardzie RKN s¡ te» jednak pewne odst�pstwa, omawiane w artykule Laszewskiej,

Plungiana i Sizinawy O morfologiqeskom standarte Naional~nogo korpusa russkogo

�zyka (L�xevska�, Plung�n, Siqinava 2005: 120-130).

16

Program ten mo»e nie tylko interpretowa¢ znane jego sªownikowi wyra»enia, ale te»

generowa¢ hipotezy o do wyra»e«, któryh w nim nie ma.
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Niektóre teksty zostaªy jednak zdezambiguaowane (ujednoznaznione pod

wzgl�dem interpretaji gramatyznyh wyrazów). W takih tekstah poprawn¡

interpretaj� wybieraª lingwista, pozostaªe za± byªy usuwane

17

. Tekstów takih

jest w korpusie znaznie mniej ni» tekstów z nieusuni�t¡ homonimi¡ grama-

tyzn¡. Wyszukiwanie w Korpusie Gªównym odbywa si� w tekstah obu typów

jednoze±nie. Przewidziano jednak mo»liwo±¢ wyszukiwania w tekstah wyª¡z-

nie jednego z nih (tylko w tekstah z usuni�t¡ homonimi¡ gramatyzn¡ albo

tylko w tekstah, z któryh jej nie usuwano): opje Tol~ko teksty so sn�to�

grammatiqesko� omonimie�, Tol~ko teksty s nesn�to� grammatiqe-

sko� omonimie� w zakªade zadat~ podkorpus (http://rusorpora.ru/myor-

pora-main.html).

Warto zaznazy¢, »e teksty z usuni�t¡ homonimi¡ gramatyzn¡ byªy ano-

towane tak»e pod wzgl�dem eh akentologiznyh.

Opis tagsetu gramatyznego i u»ywanyh przez niego kategorii znale¹¢ mo»-

na na stronie http://rusorpora.ru/orpora-morph.html. Do swobodnego, ±wia-

domego korzystania z narz�dzi gramatyznyh RKN mo»e on zasami nie wy-

starza¢. Pewne deyzje o do przyj�tej struktury gramatyznej s¡ bowiem

nieozywiste, nieintuiyjne, za± opis nie zawiera bardziej szzegóªowyh wy-

ja±nie«.

W±ród z�±i mowy wyodr�bniono np. predykatywy. Natomiast wielu ba-

dazy rozpatruje predykatywy jako wyrazy z ró»nyh z�±i mowy, wyst�pu-

j¡e w zdaniah pewnego typu w funkji skªadniowej orzezenia (Plotnikova

1997). Czy podej±ie RKN ma jakie± korzy±i praktyzne? Wydaje si�, »e mi-

nimalne. Zgodnie z podj�t¡ w RKN deyzj¡ nale»y wyodr�bnia¢ np. holodno-

-przysªówek (np. On holodno posmotrel na sestru) i holodno-predykatyw

(np. Mne holodno). W praktye za± ka»de wyst¡pienie formy holodno w kor-

pusie interpretowane jest na oba sposoby (za wyj¡tkiem tekstów z usuni�t¡

homonimi¡ gramatyzn¡): predykatywne u»yia otrzymuj¡ tak»e interpretaj�

przysªówkow¡, a przysªówkowe � predykatywn¡. Wprowadzono zatem dysku-

syjne rozró»nienie teoretyzne, z którego korzy±¢ praktyzna jest w¡tpliwa.

Na stronie RKN brakuje zatem bardziej szzegóªowego opisu tagsetu i re-

prezentowanyh w nim kategorii gramatyznyh. Wiele w¡tpliwo±i mo»na jed-

nak rozwi¡za¢, analizuj¡ wyniki wyszukiwa«. Na stronie z wynikami mo»na

mianowiie klikn¡¢ dowolny wyraz w znalezionyh zdaniah (nie tylko ten, któ-

rego szukano) i przezyta¢ informaje o nim w wyskakuj¡ym okienku (zob.

rys. 12.4).

17

Korzystano te» z dodatkowyh programów i skryptów uªatwiaj¡yh pra� lingwisty,

np. z programu Dialing, �z�±iowo prognozuj¡ego poprawne opisy �eksyjne sªowoform

homonimiznyh� (L�xevska�, Plung�n, Siqinava 2005: 117).
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Rys. 12.4. Wy±wietlanie informaji gramatyznej po klikni�iu wyrazu.

Podstawowe zapytania

Dokªadny opis zapyta« w RKN znale¹¢ mo»na w instrukji u»ytkownika: http://

www.rusorpora.ru/instrution-main.pdf (rozdziaª Poisk v Korpuse, s. 37-61).

Tutaj za± omówimy jedynie kilka podstawowyh przykªadów.

Formularz wyszukiwania w Korpusie Gªównym RKN umieszzono na stro-

nie http://www.rusorpora.ru/searh-main.html. Podzielono go na kilka pól,

któryh si� u»ywa w zale»no±i od rodzaju zapytania.

Wyszukiwania dokªadnie spreyzowanej przez nas formy wyrazowej b¡d¹

i¡gu kilku takih form mo»na dokona¢, wpisuj¡ odpowiednie zapytanie w po-

lu Poisk toqnyh form (zob. pole 1 na rys. 12.5). Wpisywa¢ tu mo»na wyrazy

w dowolnej formie �eksyjnej, nie tylko kanoniznej. Inne formy wyrazów ni»

podana nie b�d¡ wyszukiwane. Przykªadowo, je±li w polu wpiszemy wyraz

veqera, wyszukiwarka znajdzie form� veqera, a pominie inne formy �eksyjne

leksemu veqer: veqere, veqerom, veqerah itd.

Rys. 12.5. Formularz wyszukiwania w Korpusie Gªównym RKN.
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Tak samo pytamy o grup� wyrazów, np. teplym veqerom (po prostu

wpisujemy interesuj¡e nas poª¡zenie w polu tekstowym i klikamy przyisk

iskat~)

18

. W tym trybie wyszukiwania nie s¡ rozró»niane wielkie i maªe lite-

ry. Dla przykªadu, zapytania veqerom, Veqerom, VEQEROM zy VeQEROM

b�d¡ miaªy ten sam efekt: wyszukiwana b�dzie ka»da mo»liwa kombinaja wiel-

kih i maªyh liter w tym sªowie (zarówno forma veqerom, jak i Veqerom itd.).

Dowolne inne zapytania (np. o kilka wariantów ortogra�znyh sªowa, ka-

tegori� gramatyzn¡ zy lemat w okre±lonej kategorii gramatyznej) wprowa-

dza¢ nale»y w polah oznazonyh wspóln¡ nazw¡ Leksiko-grammatiqeski�

poisk.

O lemat pytamy, wpisuj¡ go w polu Slovo (pole 2 na rys. 12.5). Powinno to

by¢ sªowo rosyjskie w postai kanoniznej (sªownikowej). W praktye wyszuki-

wane b�d¡ wszystkie formy wyrazowe, któryh lemat pokrywa si� z wpisanym

przez nas sªowem. Je±li, na przykªad, wprowadzimy wyraz qelovek, wyniki

obejm¡ te» zdania z formami qelovekom, l�di, l�d�m itd. Musimy pami�-

ta¢, »e ten sam lemat maj¡ nie tylko formy �eksyjne leksemu, ale te» leksemy

homonimizne. Przykªadowo, wpisuj¡ teq~, znajdziemy wyst¡pienia zarów-

no teq~-zasownika, jak i teq~-rzezownika. Je±li interesuje nas tylko jeden

z homonimów, musimy poda¢ w zapytaniu jego wªa±iwo±i gramatyzne, se-

mantyzne itd., które pozwol¡ odró»ni¢ go od innyh wyrazów o tym samym

lemaie.

18

Z tehniznego punktu widzenia mamy do zynienia z narz�dziem wyszukiwania seg-

mentów lub i¡gów segmentów. Nie nale»y my±le¢ o nim jako o narz�dziu wyszukiwania

dowolnego i¡gu znaków. Dla przykªadu, w wyniku wyszukiwania segm � i¡gu liter stano-

wi¡ego jedynie z�±¢ istniej¡ego w j�zyku sªowa � otrzymujemy 0 wyników, natomiast po

wpisaniu segmentov � peªnego wyrazu (segmentu) � uzyskujemy 296 jego wyst¡pie«. (Po-

dobnie: vseh segm � 0 wyników, vseh segmentov � 8 po±wiadze«.).

Nale»y unika¢ stosowania znaków interpunkyjnyh przy wyszukiwaniu danego typu. Wy-

szukiwanie w tym trybie nie rozró»nia bowiem liter i niektóryh znaków, np. kropki, zna-

ku zapytania, wykrzyknika. Po wpisaniu takiego znaku interpunkyjnego tu» po wyrazie

wyszukiwany jest segment, który skªadaªby si� z danego i¡gu znaków (ª¡znie ze znakiem

interpunkyjnym, traktowanym jako litera). Prowadzi to do bª�dnego wyszukiwania i, w kon-

sekwenji, braku wyników. Przykªadowo, wyszukiwarka nie mo»e znale¹¢ w korpusie »adnego

wyst¡pienia u�ina. veqerom (wyraz ko«z¡y zdanie, kropka i wyraz zazynaj¡y kolejne

zdanie), korpus natomiast zawiera tekst, który mógªby pasowa¢, gdyby kropk� nie uto»sa-

miano z z�±i¡ zapytania o segment: Xit~� u devok obyqno prodol�alos~ do u�in a .

V e q e r om �e nevestu mog navewat~ �enih [...℄. (Mo»emy si� o tym przekona¢ po za-

pytaniu o segment veqerom).

Przeinek przy wyszukiwaniu tego typu jest traktowany jako brak znaku. Wyszukiwarka

interpretuje w ten sposób zarówno przeinek wpisany przez u»ytkownika w zapytaniu, jak te»

przeinek, który znajdzie ona w tek±ie korpusu; np. wynikiem wyszukiwania: ,u�ina lub

u�ina, (przeinek przed lub po wyrazie w zapytaniu) b�d¡ te» zdania, zawieraj¡e segment

u�ina (bez przeinka obok), a po wyszukiwaniu u�ina veqerom otrzymamy tak»e zda-

nia zawieraj¡e przeinek pomi�dzy dwoma segmentami ([...℄ op�t~ zaxagat~ po Pari�u

do u�in a , v e q e r om muqit~ �enu, zatihat~ k dev�ti [...℄). Nie wiadomo, o jest

powodem takiej osobliwo±i (usterka oprogramowania zy ±wiadoma deyzja twórów).
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Wªa±iwo±i gramatyzne, semantyzne itd. szukanego wyrazu wpisujemy

w odpowiednih polah tekstowyh (Gramm. priznaki, Semant. priznaki,

Dop. priznaki, Slovoobrazovanie) obok okienka Slovo. Przykªadowo, by

znale¹¢ wyst¡pienia zasownika teq~, w opji Slovo wpisujemy teq~, a w po-

lu Gramm. priznaki wpisujemy V (zob. pola 2 i 3 na rys. 12.5.). Je±li za± szu-

kamy rzezownika o tym samym lemaie, w okienku Gramm. priznaki zamiast

V podajemy S

19

. Nie musimy pami�ta¢ tekstowego oznazenia kategorii gra-

matyznyh, semantyznyh i innyh opji. Mo»na klikn¡¢ link vybrat~ przy

ka»dym z tyh pól (wªa±iwo±i gramatyznyh, semantyznyh itd.), a nast�p-

nie w pojawiaj¡ym si� okienku zaznazy¢ potrzebne opje i klikn¡¢ przyisk

OK � potrzebny nam element zapytania pojawi si� w odpowiedniej pozyji

formularza.

Wyszukiwanie zaawansowane Leksiko-grammatiqeski� poisk pozwala

te» szuka¢ wyst¡pie« okre±lonej kategorii gramatyznej. Zapyta¢ mo»emy np.

o wyraz rodzaju m�skiego w bierniku lizby pojedynzej. W polu Slovo nie

podajemy wtedy »adnego lematu, a w okienku Gramm. priznaki wpisujemy:

m, a, sg. Znalezione zostan¡ zdania zawieraj¡e wyrazy, które speªniaj¡ okre-

±lone przez nas kryteria (w danym przypadku b�d¡ to rozmaite rzezowniki,

przymiotniki, lizebniki porz¡dkowe itd., np. I �to proishodit nesmotr�

na nepomerny� rost en na �nergonositeli. [Vstreqi V.V. Putina na Si-

-A�lende // �Diplomatiqeski� vestnik�, 2004℄, Obnovit~ garderob? Leg-

ko! Soqetani�, sozda�wie stil~ [Obnovit~ garderob? Legko! Soqetani�,

sozda�wie stil~ // �Daxa�, 2004℄).

Mo»emy te» wpisywa¢ pytania dotyz¡e grupy lematów. Ka»dy lemat

z wyszukiwanego przez nas poª¡zenia wpisujemy w osobne pole Slovo. Je-

±li, na przykªad, szukamy poª¡zenia krasny� domik w dowolnyh formah

przypadkowyh, lizbowyh itd., to w pierwszym okienku Slovo wpisujemy

krasny�, a w drugim, znajduj¡ym si� ni»ej polu Slovo � domik (zob. pola

2 i 4 na rys. 12.5).

Szukaj¡ poª¡ze«, mo»emy korzysta¢ z kryteriów gramatyznyh. Do±¢

z�sto zdarza si�, »e musimy znale¹¢ poª¡zenie dwóh sªów, z któryh jedno

jest ustalone, a drugim mo»e by¢ dowolne sªowo o okre±lonej harakterystye

gramatyznej. Mo»emy np. zapyta¢ o poª¡zenie �dowolny przymiotnik w liz-

bie mnogiej + domik w lizbie mnogiej�: w pierwszym polu Slovo ni nie

wpisujemy, a w drugim (Gramm. priznaki) wprowadzamy A,pl (zob. pola

2 i 3 na rys. 12.5); w kolejnym polu Slovo wprowadzamy domik, a w okienku

Gramm. priznaki obok � pl (pola 4, 5 na rys. 12.5). Znalezione zostan¡ zdania

z poª¡zeniami w rodzaju gostevye domiki, krohotnyh domikah.

19

Musimy jednak pami�ta¢, »e w pewnej z�±i korpusu, anotowanej automatyznie, nie

usuni�to homonimii gramatyznej. Dlatego zasami do efektywnego korzystania z opji wy-

szukiwania wedªug wªa±iwo±i gramatyznyh mo»e by¢ koniezne zaznazenie opji wyszu-

kiwania wyª¡znie w tekstah z usuni�t¡ homonimi¡ w zakªade zadat~ podkorpus.
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Domy±ln¡ opj¡ jest szukanie dwóh lematów � przewidziano to w formula-

rzu zapytania. Mo»na te» tworzy¢ zapytania o wi�ksze grupy lematów. Miejse

na nowy lemat dodajemy, klikaj¡ przyisk dodania przy lemaie, pod którym

hemy go umie±i¢ w formularzu zapytania (zob. przyiski 6, 7 na rys. 12.5).

Na stronie Obrazovatel~ny� portal naional~nogo korpusa russkogo

�zyka podano informaj�, »e pyta¢ te» mo»na o kilka lematów w ramah za-

pytania o jeden (±i±le rzez bior¡, jest to pytanie o alternatyw�), rozdzielaj¡

je pionow¡ kresk¡, np. veter|do�d~|solne|grad (http://studiorum.rusorpo-

ra.ru/index.php?option=om_ontent&view=artile&id=73&Itemid=84#7).

Obenie jednak to wyszukiwanie nie dziaªa.

Funkje i narz�dzia wyszukiwarki RKN

Cz�±¢ opji wyszukiwarki opisano ju» wy»ej. U»ytkownik ustali¢ mo»e wªasny

podkorpus. Zapytanie o semantyzne, �eksyjne, sªowotwórze i inne wªa±iwo-

±i wyrazu (lub wyrazów) uªatwia spejalny interfejs gra�zny. Pytaj¡y mo»e

wy±wietli¢ aª¡ informaj� o ka»dym wyrazie znajduj¡ym si� w znalezionym

fragmenie tekstowym (nie tylko o tym, którego szukano).

Wpisuj¡ sªowa rosyjskie do wyszukiwarki, mo»emy skorzysta¢ z yryli-

kiej klawiatury wirtualnej. Uruhamiamy j¡, klikni�iem przyisku Virtual key-

board, znajduj¡ego si� obok pól tekstowyh. Ta funkja uªatwia korzystanie

z korpusu u»ytkownikom b�d¡ym nosiielami j�zyków zapisywanyh alfabe-

tem ªai«skim.

W pray z korpusem wa»ne s¡ te» opje sortowania wyników i opje formatu

wy±wietlania.

Domy±lnie wy±wietlane s¡ pojedynze zdania (przykªady), w któryh jeden

raz lub wi�ej wyst¡piªo wyszukiwane wyra»enie. Wyra»enie to wyodr�bniane

jest kolorem pomara«zowym.

Rys. 12.6. Przykªady pohodz¡e z tego samego tekstu wy±wietlane razem.
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Przykªady pohodz¡e z tego samego dokumentu (tekstu) s¡ grupowane ra-

zem (zob. rys. 12.6). Ka»da grupa ma przypisany numer oraz tytuª. W tytule

opisane s¡ wªa±iwo±i tekstu (autor, tytuª itd.), poza tym podana jest infor-

maja, zy usuni�to w nim homonimi� gramatyzn¡. Domy±lnie wy±wietlanyh

jest maksymalnie 10 przykªadów. Je±li jest ih wi�ej, mo»na klikn¡¢ link Vse

primery i obejrze¢ pomini�te zdania (lizba znalezionyh zda« podawana jest

w nawiasah w tytule linku). Mo»na te» zmieni¢ domy±ln¡ warto±¢ lizby przy-

kªadów z jednego tekstu w zakªade Nastro�ki (na górze w prawym rogu).

Je±li hemy obejrze¢ wi�kszy kontekst, w którym wyst¡piªo po±wiadzenie,

klikamy przyisk � . . .!� po prawej. Pozwoli to wy±wietli¢ fragment o mak-

symalnej dªugo±i 5 zda«.

Domy±lnie na jednej stronie wy±wietlane s¡ przykªady pohodz¡e z 10 tek-

stów. Zmiana tyh warto±i jest dost�pna tak»e w zakªade Nastro�ki. W tej

zakªade mo»na te» ustawi¢ sposób sortowania wyników. Domy±lne sortowanie

odbywa si� wedªug daty powstania tekstu w kolejno±i od najpó¹niejszej do

najwze±niejszej.

Istotne jest sortowanie wedªug kontekstu � prawego b¡d¹ lewego. Zdania s¡

sortowane alfabetyznie wedªug wyrazu, który znajduje si� najbli»ej wyszuki-

wanego (po jego prawej b¡d¹ lewej stronie). W przypadku zbie»no±i uwzgl�d-

niany jest drugi wyraz (po lewej lub prawej) itd.

Po±wiadzenia mo»na sortowa¢ tak»e wedªug form, zwróonyh w wyniku

zapytania o lemat. Wyst¡pienia zawieraj¡e t� sam¡ form� �eksyjn¡ leksemu

mo»na dzi�ki temu sortowaniu wy±wietla¢ razem. (Przykªadowo, je±li posortu-

jemy w ten sposób wyniki zapytania o lemat dobry�, to po±wiadzenia z form¡

dobr znajd¡ si� przed takimi, w któryh znaleziono form� dobrym). Dalsze sor-

towanie odbywa si� wedªug prawego b¡d¹ lewego kontekstu. Warto zauwa»y¢,

»e przy takih trybah sortowania przykªady pohodz¡e z tego samego tekstu

nie s¡ grupowane razem.

Mo»na te» skorzysta¢ z innego trybu wy±wietlania: z formatu KWIC. Wy-

±wietlany jest tylko maªy fragment zdania

20

, za± wyszukiwany wyraz (leksem,

poª¡zenie wyrazów itd.) jest umieszzany w ±rodku (zob. rys 12.7). Uªatwia

to analizowanie jego prawego b¡d¹ lewego kontekstu.

20

Jego dªugo±¢ mo»na ustali¢ w panelu Nastro�ki.
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Rys. 12.7. Wyniki wyszukiwania wy±wietlane w formaie KWIC.

Na stronie wyników wyszukiwania (niezale»nie od tego, zy wy±wietlane s¡

standardowo, zy te» w formaie KWIC) znajdziemy tak»e podstawowe dane

statystyzne:

� dane o obj�to±i korpusu b¡d¹ podkorpusu, w którym odbywaªo si� wyszu-

kiwanie oraz informaja o lizbie wyników zapytania wy±wietlane s¡ na

górze strony;

� lizb� lematów, a tak»e form wyrazowyh, zwróonyh jako wyniki zapy-

tania i wy±wietlonyh na stronie przegl¡danej przez u»ytkownika, znaj-

dziemy na jej dole;

� poza tym, klikaj¡ link Raspredelenie po godam, wy±wietli¢ mo»na wykres

przedstawiaj¡y z�stotliwo±¢ wyst�powania wyszukiwanego wyrazu (lub

poª¡zenia) w tekstah z ró»nyh lat. Ustali¢ te» mo»na okres, który nas

interesuje (domy±lnie wy±wietlane s¡ dane z okresu 1800-2010). Poza

tym mo»na te» obejrze¢ dane o lizbie wyst¡pie« w poszzególnyh la-

tah w postai tabeli (link Pokazat~ tabliy pod wykresem na dole).

Pozwala to ±ledzi¢ dynamik� zmian u»yia wyrazu

21

;

21

Narz�dzie dost�pne równie» poprzez stron� http://www.rusorpora.ru/ngram.html.

W polu tekstowym na górze wpisujemy dowolne wyra»enie lub poª¡zenie, którego staty-

styka w korpusie nas interesuje. Mo»na te» porówna¢ ze sob¡ statystyk� kilku wyrazów lub

poª¡ze«. Wprowadzamy je wówzas kolejno, oddzielaj¡ przeinkami.

Wpisywane wyrazy traktowane s¡ jako formy wyrazowe, nie za± lematy. Cyfry w tabe-

lah przedstawiaj¡ frekwenj� aªkowit¡ wyst¡pie« wyrazu w poszzególnyh latah, na-

tomiast wykres przedstawia warto±i wzgl�dne ipm (wzgl�dn¡ z�stotliwo±¢ u»yia wyra-

zu w okre±lonym roku). Jest ona de�niowana jako lizba u»y¢ sªowa w i¡gu roku dzie-

lona przez obj�to±¢ korpusu z tego roku i pomno»ona przez 1 milion (http://www.rus-

orpora.ru/help-ngram.html), uwzgl�dnia zatem nie tylko lizb� wyst¡pie« wyra»enia, ale
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� korpus pozwala tak»e wy±wietli¢ szzegóªow¡ statystyk� wyst�powania wy-

szukiwanego wyrazu (lub grupy wyrazów) u ró»nyh autorów, w tekstah

z ró»nyh dziedzin (literatura pi�kna, publiystyka, teksty dydaktyzno-

-naukowe itd.), typów (powie±¢, list itd.), o ró»nej tematye (tehnika,

sztuka i kultura itd.) zy gatunku (np. proza historyzna, literatura dzie-

i�a). Sªu»y temu link Statistika (obok linku Raspredelenie po

godam) w górnym lewym rogu strony z wynikami. Korzystaj¡ z tego

narz�dzia, dowiedzie¢ si� mo»na np., »e forma wyrazowa region najz�-

±iej wyst�puje w tekstah nienale»¡yh do literatury pi�knej (ponad

650 razy), a w literaturze pi�knej bardzo rzadko (tylko 13 wyst¡pie«),

a forma voron najz�±iej wyst¡piªa w tekstah E. Szwara (64 wyst¡-

pienia w jednym tek±ie) oraz M. Priszwina (w 14 tekstah tego pisarza

43 razy ª¡znie).

W RKN bardzo brakuje narz�dzi do ekserpji kolokaji

22

(narz�dzi do ge-

nerowania list kolokayjnyh na podstawie oblize« T-sore, Chi² et.). Pra-

owa¢ mo»emy jedynie z konkordanjami, opieraj¡ si� na ogólnyh danyh

statystyznyh (lizbie sªów i zda« w korpusie oraz zwróonyh po±wiadze«

wyszukiwania).

Zastosowania Rosyjskiego Korpusu Narodowego

Jak ju» wspominali±my, w RKN nie ma narz�dzi do automatyznej ekserpji

kolokaji. Sprawia to, »e przeprowadzenie bada« lingwistyznyh opartyh na

zaawansowanej analizie statystyznej du»ego materiaªu (metodah statystyz-

nyh pohodz¡yh z nauk ±isªyh) jest na nim razej niemo»liwe, przynaj-

mniej do hwili, kiedy narz�dzia takie zostan¡ zaimplementowane.

Natomiast zaawansowany system anotaji zewn�trznej i wewn�trznej oraz

prostsze narz�dzia statystyzne zyni¡ z korpusu powa»ne ¹ródªo danyh zy-

sto lingwistyznyh i obserwaji ilo±iowyh. U»ywaj¡ korpusu, mo»emy m.in.

stwierdzi¢, zy dane poª¡zenie wyrazów wyst�puje w j�zyku, zy te» nie (np.

ele zy edva w kontek±ie lizebnika porz¡dkowego), zy wyraz pojawia si�

w tekstah pewnego gatunku, kiedy wszedª w u»yie (np. w tekstah z XVIII

i XIX wieku nie ma »adnego u»yia, w tekstah z lat 30. � kilka u»y¢, a w tek-

stah z drugiej poªowy XX w. � kilka tysi�y) itd.

te» lizb� sªów w korpusie z tego roku. Bardziej szzegóªow¡ informaj� mo»na zna-

le¹¢ na stronie: http://studiorum.rusorpora.ru/index.php?option=om_ontent&view=ar-

tile&id=303&Itemid=130#9.

22

Z punktu widzenia tyh narz�dzi kolokaja to takie poª¡zenie szukanego sªowa z innym

sªowem, które w korpusie wyst�puje z�±iej ni» mo»na byªoby prognozowa¢ na podstawie

danyh statystyznyh o pojedynzyh sªowah whodz¡yh w jego skªad. Takie poª¡zenie

mo»e si� okaza¢ lingwistyznie nieprzypadkowe (tzn. sygnalizowa¢ np. frazeologizm, jednost-

k� wielowyrazow¡ itd.). Narz�dzia do automatyznego wyszukiwania kolokaji nie zostaªy

wbudowane do wielu korpusów.
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RKN posªu»yª do wielu bada« lingwistyznyh dotyz¡yh zjawisk morfo-

logiznyh, skªadniowyh, semantyznyh, leksykalnyh, pragmatyznyh i ak-

entologiznyh. Niektóre z tyh pra przedstawiono na stronie Obrazova-

tel~ny� portal Naional~nogo korpusa russkogo �zyka. S¡ to mi�dzy in-

nymi artykuªy (wykaz ponad 50 tego typu publikaji obejrze¢ mo»na w zakªad-

e: http://studiorum.rusorpora.ru/index.php?option=om_doman&Itemid

=67), kilka pra doktorskih (http://studiorum.rusorpora.ru/index.php?op-

tion=om_doman&Itemid=106), wiele referatów konferenyjnyh (http://

studiorum.rusorpora.ru/index.php?option=om_doman&Itemid=103). Pra-

e te dotyz¡ zarówno bardziej ogólnyh zjawisk (np. Tatevosov 2009), jak te»

pojedynzyh leksemów (np: Oskol~ska�, Holodilova 2009).

Z korpusu korzystano te» np. przy opraowaniu podr�znika praktyz-

nej stylistyki rosyjskiej dla uzelni wy»szyh autorstwa A. Lewinzona oraz

E. i N. Dobruszyn (Levinzon, Dobruxina, Dobruxina 2010), gdzie jeden

z rozdziaªów zawiera ¢wizenia z wykorzystaniem RKN (http://studiorum.rus-

orpora.ru/index.php?option=om_ontent&view=artile&id=198&Itemid

=117).

Na podstawie materiaªów z RKN opublikowano równie» szereg eksperymen-

talnyh sªowników elektroniznyh (http://dit.ruslang.ru/), które powstaªy

z udziaªem praowników Zakªadu Lingwistyki Korpusowej i Poetyki Lingwi-

styznej Instytutu J�zyka Rosyjskiego im. W. Winogradowa Rosyjskiej Aka-

demii Nauk (Otdel korpusno� lingvistiki i lingvistiqesko� po�tiki

Instituta russkogo �zyka im. V.V. Vinogradova RAN). S¡ to mianowi-

ie: Grammatiqeski� slovar~ novyh slov russkogo �zyka (Grixina, L�-

xevska�), Novy� qastotny� slovar~ russko� leksiki (L�xevska�, Xa-

rov), Slovar~ russko� idiomatiki. Soqetani� slov so znaqeniem vyso-

ko� stepeni (Kustova) oraz Slovar~ glagol~no� soqetaemosti nepred-

metnyh imen russkogo �zyka (Bir�k, Gusev, Kalinina).

W najbli»szyh latah mo»na si� spodziewa¢ przeprowadzenia wielu nowyh

bada« i publikaji pra opraowanyh na materiale z RKN.
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Informaje ogólne

Korpusy j�zyka ukrai«skiego s¡ obenie rozwijane w kilku o±rodkah, zarów-

no na Ukrainie, jak i poza jej graniami. Na szzególn¡ uwag� zasªuguj¡ dwa

z nih: Ukrai«ski Narodowy Korpus Lingwistyzny (w oryginale �Ukra= ns~ki�

Na�onal~ni� L�ngv�stiqni� Korpus�, dalej b�dziemy u»ywa¢ skrótu UNLK)

opraowywany gªównie w latah 2005-2010 praowników instytuji �Ukrai«-

ski Zbiór Lingwistyzno-Informayjny� (w oryginale �Ukra= ns~ki� Movno-

-�nforma��ni� Fond�, dalej b�dziemy korzysta¢ ze skrótu UFLI) przy Naro-

dowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie pod kierownitwem prof. Woªodymy-

ra Szyrokowa, znajduj¡y si� pod adresem http://lorp.ulif.org.ua/virt_unl/,

oraz Korpus J�zyka Ukrai«skiego (w oryginale �Korpus Ukra= ns~ko= Movi�,

dalej b�dziemy u»ywa¢ skrótu KUM), budowany od 2011 w Laboratorium Lin-

gwistyki Komputerowej na Uniwersyteie Narodowym im. Tarasa Szewzenki

w Kijowie pod kierownitwem dr Natalii Darzuk, dost�pny w siei pod adre-

sem http://www.mova.info/orpus.aspx.

J�zyk ukrai«ski jest reprezentowany równie» w kilku korpusah równole-

gªyh, dost�pnyh publiznie: równolegªy korpus rosyjsko-ukrai«ski w ramah

projektu NKJR

1

(ok. 38 mln sªów w obu j�zykah), polsko-ukrai«ski korpus

równolegªy PolUKR

2

(3,5 mln sªów w obu j�zykah), wieloj�zyzny korpus

równolegªy ParaSol

3

(ok. 1 mln sªów w tekstah ukrai«skih). Wszystkie trzy

korpusy równolegªe umo»liwiaj¡ wyszukiwanie wedªug lematów oraz informa-

ji gramatyznyh. Dost�pny w interneie w postai konkordanji jest tak»e

wieloj�zyzny korpus napisów �lmowyh, stworzony w Kijowskim Narodowym

Uniwersyteie Lingwistyznym

4

(Lebediew: 36-37), zawieraj¡y ok. 200 tys.

1

http://www.rusorpora.ru/searh-para-uk.html.

2

http://www.domezek.pl/:polukr/index.php?option=welome.

3

http://parasol.unibe.h/.

4

http://omplinguide.om.ua/Corpus.aspx.
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wyrazów ukrai«skih. Nie jest on jednak lematyzowany ani tagowany morfolo-

giznie.

Opróz istniej¡yh, publiznie dost�pnyh zasobów, w literaturze przed-

miotu mo»na znale¹¢ tak»e powa»ne deklaraje pra nad podobnymi zasobami

(Demska-Kulzyka 2005, 2011), które jak na razie nie dozekaªy si� realizaji

praktyznej.

Miano narodowego korpusu j�zyka ukrai«skiego nosi UNLK, jest on tak-

»e jest kilkakrotnie wi�kszy obj�to±iowo od KUM oraz bardziej szzegóªowo

opisany, ma te» dªu»sz¡ histori� rozwoju. Jednak ze wzgl�du na brak bezpo±red-

niego dost�pu do niego oraz nieudost�pnion¡ informaj� gramatyzn¡ b�dziemy

opisywa¢ oba wymienione korpusy jednoj�zyzne. Zwªaszza, »e z perspektywy

porównawzej lepiej mo»na oeni¢ mone i sªabe strony oraz okre±li¢ perspek-

tywiznie ehy rozwoju obu korpusów oddzielnie b¡d¹ korpusu poª¡zonego,

który mógªby kiedy± powsta¢.

Charakterystyka korpusów

Nie ma mo»liwo±i zobazy¢ tego bezpo±rednio, ale ze starszyh (Szyrokow et

al. 2005) oraz nowszyh artykuªów (Szyrokow et al. 2011: 1) wiemy, i» na UNLK

skªada si� korpus ogólny (76 mln sªów) oraz korpus j�zyka ustawodawstwa (18

mln sªów). Korpus ogólny jest bardzo zró»niowany pod wzgl�dem gatunków,

stylów, szzegóªowo oznakowany nast�puj¡ymi rodzajami metainformaji: na-

zwa wydania; nazwisko autora, seria; gatunek (ok. 50 pozyji); styl (religijny,

naukowo-dydaktyzny; ludowy; naukowy; naukowo-informayjny; popularno-

naukowy; dyplomatyzny; ustawodawzy; poetyki; publiystyzny; konwer-

sayjny; literatura pi�kna); wydawnitwo (kilkadziesi¡t pozyji); miejse wy-

dania (ok. 100 pozyji); j�zyk wydania

5

; rok wydania (od/do, z mo»liwo±i¡

wpisywania konkretnyh lat); lizba stron, oraz kilka innyh informaji biblio-

gra�znyh, mniej istotnyh dla u»ytkownika pod wzgl�dem lingwistyznym

informaji bibliogra�znyh. Niestety, brakuje w dokumentaji informaji sta-

tystyznyh, zwi¡zanyh z metainformaj¡, jednak»e, s¡dz¡ z opisów w litera-

turze (Szyrokow et al. 2005) oraz subiektywnej oeny wyników wyszukiwania

w UNLK, mo»na go uzna¢ za w miar� zrównowa»ony i równomiernie przedsta-

wiaj¡y ró»ne gatunki j�zykowe. Nale»y zwrói¢ uwag� jednak na to, »e UNLK

zawiera niewielk¡ lizb� tekstów tªumazonyh z innyh j�zyków, zego nale»y

by¢ ±wiadomym, prauj¡ z tym korpusem. W zale»no±i od elu badawzego

mo»e wynikn¡¢ potrzeba od�ltrowania tekstów tªumazonyh

6

.

5

Ta eha w danym przypadku jest redundantna, prawdopodobnie pozostaªa w ramah

ujednolienia ze stosowanymi w UNLK standardami metainformaji UNMARC (Biblioteki

Kongresu USA) [Szyrokow et al. 2005: 267-271℄.

6

Nie wydaje si�, »eby to mo»na byªo uzyni¢ w prosty sposób, za pomo¡ jednego klik-

ni�ia, jednak opja dowolnej aran»aji tekstów do wyszukiwania w UNLK teoretyznie daje
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Ciekaw¡ opj¡ jest wyszukiwanie wedªug sªów kluzowyh � do wyboru jest

kilkaset kr�gów tematyznyh, np. awiaja, Azarow

7

, j�zyk angielski , hema-

tologia, sanskryt itd. Takie bogatwo parametrów wyszukiwawzyh pozwala

okre±li¢ u»ytkownikowi podkorpus dopasowany do jego potrzeb. Mo»e mo»e

by¢ szzególnie przydatne przy badaniah terminologii zy ró»nyh aspektów

lingwistyznyh gatunków tekstów. Rys. 1. pokazuje mo»liwo±i de�niowania

podkorpusu UNLK wedªug ró»nyh metainformaji.

Rys. 13.1. U±i±lanie warunków metainformayjnyh dla wyszukiwania w UNLK.

Po lewej stronie u góry widozny jest fragment listy rodzajów metainfor-

maji do wyboru (�Harakteristika�), pod nim wybrane przez nas opje

8

: ga-

tunek `autobiogra�a' albo `kryminaª' zy `modlitwa', styl `literatura pi�kna',

tak¡ mo»liwo±¢, a opje podkorpusu mo»na zapisa¢ w osobnym pliku i pó¹niej z nih korzy-

sta¢ ponownie.

7

Obeny premier Ukrainy.

8

Przy takiej kon�guraji zostanie zwróony pusty zbiór tekstów.
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seria `prawo �nansowe', miejse wydania `Massahusetts', wydawnitwo `Duh

i Litera'

9

. W okienku �nova poxukova umova� (nowy warunek wyszukiwania)

wida¢ fragment listy dost�pnyh sªów kluzowyh, uªo»onyh alfabetyznie.

Wyszukiwania w tekstah (wybranyh wedªug wskazanyh parametrów, np.

tekstah publiystyznyh) dokonujemy w sposób nast�puj¡y: otwieramy za-

kªadk� `wyszukiwanie wedªug bibliogra�i'; zadajemy warunek wyszukiwania

podwójnym klikni�iem kryterium �anr `gatunek', wybieramy interesuj¡y

nas gatunek i klikamy dodati umovu `doda¢ warunek'. Nast�pnie klikamy

przyisk poxuk `wyszukiwanie', »eby zobazy¢, ile dokumentów odpowiada

zadanemu kryterium gatunku oraz jaki jest ih szzegóªowy opis bibliogra-

�zny. Dalej, »eby ogranizy¢ wyszukiwanie do znalezionyh tekstów, mo»emy

doda¢ wszystkie albo wybrane znalezione teksty do koszyka (klikamy koxik

`koszyk', trzei przyisk u góry, nast�pnie dodati v koxik vs� v�d�bran� do-

kumenti `dodaj do koszyka wszystkie wybrane dokumenty' oraz kontynuowa¢

wyszukiwanie, powraaj¡ do zakªadki povnotekstovi� poxuk `wyszukiwa-

nie peªnotekstowe' z zaznazeniem opji poxuk za tekstami z potoqnogo

koxika `wyszukiwanie w tekstah z obenego koszyka'

10

.

KUM zawiera ª¡znie 13 mln sªów

11

. Ma inn¡ budow� ni» UNLK. Skªada

si� z ztereh podkorpusów; s¡ to: literatura pi�kna (proza), literatura pi�k-

na (poezja), folklor oraz inne. Jednoze±nie mo»na korzysta¢ tylko z jednego

podkorpusu. Jest to istotna wada, poniewa» zmusza u»ytkownika, który he

dosta¢ dane z aªego korpusu, do zadawania ztereh pyta« zamiast jedne-

go i dodatkowej obróbki danyh Proporjonalnie rozkªad wedªug gatunków

w KUM wygl¡da nast�puj¡o (Darzuk 2012a: 102-103):

Gatunek Lizba sªów

poezja 1 mln

literatura pi�kna 7 mln

folklor 32 tys.

publiystyka 4 mln

literatura naukowa spoªezno-humanistyzna 1 mln

teksty o�jalne 1 mln

W podkorpusah KUM mo»liwe jest wybieranie pªi autora tekstów podzas

wyszukiwania, o mo»e by¢ bardzo pomone dla bada« genderowyh i sojo-

lingwistyznyh. Dost�pne s¡ tak»e inne metainformaje, ale dopiero po wy-

szukaniu, podpi�te oddzielnie do ka»dego po±wiadzenia. Po klikni�iu linku

d�erelo `¹ródªo' po prawej stronie od po±wiadzenia, na osobno otwieraj¡ej

9

Do metainformaji w UNLK wkradª si� bª¡d � faktyzna nazwa wydawnitwa to �Duh

� l�tera�.

10

Wypowied¹ prywatna Nadii Sydorzuk, praownika UFLI (maj 2011 r.), podana zostaªa

tutaj ze wzgl�du na brak innyh dost�pnyh instrukji do pray z UNLK.

11

Na podstawie strony internetowej KUM: http://www.mova.info/Page.aspx?l1=6. Infor-

maje dotyz¡e obj�to±i KUM s¡ sprzezne � Darzuk (2012b) deklaruje 17 mln sªów.
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si� stronie mo»na zobazy¢ m.in. nazw� utworu, jego autora, nazw� podkorpu-

su, styl, wydawnitwo i miejse wydania, gatunek tekstu. Poni»ej tak»e znajd¡

si� linki do sªowników frekwenyjnyh danego tekstu, o któryh bardziej szze-

góªowo mówimy ni»ej, zob. rys. 13.2.

Rys. 13.2. Metainformaje dotyz¡e konkretnego po±wiadzenia w KUM.

Metainformaje � zarówno w UNLK, jak i w KUM � podane s¡ w sposób

wyzerpuj¡y i rzetelny. Pewien niedosyt pozostawia jednak brak podsumowa«

statystyznyh wedªug ró»nyh metadanyh � pozwalaªoby to u»ytkownikom

lepiej zrozumie¢ arhitektur� obu korpusów.

Segmentaja tekstu

Segmentaja tekstu w obu korpusah oparta jest gªównie na wyrazah, nie

ma widoznego dla u»ytkownika podziaªu na zdania zy akapity. Natomiast

segmentaja wewn¡trzwyrazowa jest organizowana w omawianyh korpusah

w sposób odmienny. W KUM ª¡znik jest uwa»any za integraln¡ z�±¢ wyrazów.

Ma to konsekwenje takie, »e nie mo»na wyszukiwa¢ wedªug jednej z z�±i wy-

razu, zawieraj¡ego ª¡znik; musi zosta¢ wpisany aªy wyraz. Dotyzy to tak»e

form, dopuszzaj¡yh du»y stopie« swobody poª¡ze«, np. kolorów zy j�zy-

ków (»óªto-zerwony, polsko-niemieki). Samo wpisanie formy �ovto- `»óªto-'

w KUM nie zwraa »adnyh wyników. Ta sama forma bez ª¡znika funkjonuje

jako przysªówek i wpisanie jej do okienka zapyta« oznaza zwrot, odpowiednio,

jedynego po±wiadzenia, które jest w korpusie z t¡ form¡ przysªówkow¡. Nato-

miast wpisanie formy �ovto-qervoni� `»óªto-zerwony' zwraa ju» wi�ksz¡

lizb� po±wiadze«. Je»eli forma nie funkjonuje samodzielnie, to odpowied¹

jest pusta.

Lepiej pomy±lane jest wyszukiwanie form z ª¡znikiem w UNLK. Wpisanie

formy z�±iowej �ovto- zwraa wszystkie formy, zawieraj¡e t� kombina-

j� znaków, nawet te, w któryh stanowi ona z�±¢ wyrazu trójzªonowego

zeleno-�ovto-qervonu `zielono-»óªto-zerwon¡'. Z tego nale»y wnioskowa¢,
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»e w UNLK ª¡znik jest traktowany jako segment ª¡z¡y wyrazy. Wyszukiwa-

nie wedªug samego ª¡znika zwraa zbiór pusty. Nale»y zaznazy¢, »e w UNLK

tra�aj¡ si� po±wiadzenia zawieraj¡e nieprawidªow¡ ortogra��. Jest to po-

zostaªo±¢ skanowania i digitalizaji wersji papierowyh tekstów zawieraj¡yh

dywizy rozdzielaj¡e z�±i wyrazów przy przenoszeniu ih do nast�pnej linijki.

Odpowiednio, przy indeksowaniu ª¡znik nierozdzielaj¡y jest traktowany jako

ª¡znik, dlatego wyszukiwanie wedªug kombinaji liter, od któryh mog¡ zazy-

na¢ si� wyrazy, np. �ov zwraa nieistniej¡e lematy, b�d¡e w rzezywisto±i

z�±iami innyh, np. �ov-n�r `»oª-nierz'.

Skrótowe w UNLK mo»na wyszukiwa¢, podaj¡ form� z kropk¡ lub bez

niej. Jednakowe wyniki otrzymamy, wpisuj¡ tis `tys (= tysi¡)' albo tis.

`tys.'

12

. W wyrazah zawieraj¡yh dywiz sygnalizuj¡y odmian�, np. 30-ma

`trzydziestoma', 30-ti `trzydziestu', 30-h `trzydziestu', 30-r�qni� '30-letni',

jest on traktowany tak samo jak ª¡znik. Zapytanie sformuªowane lizbowo,

np. 30, zwraa wy»ej wymienione przykªady oraz inne, ª¡znie pisane po±wiad-

zenia nieliterowe: 30%, �30, s. 28-30., 20-30.

Tagset

Tagset stosowany w UNLK jest dobrze opisany w (Szyrokow et al. 2005: 420-

-438). Niestety, informaje gramatyzne nie s¡ dost�pne w publiznej wersji

korpusu. Informaje morfoskªadniowe s¡ natomiast dost�pne w KUM, lez tag-

set KUM ma dokumentaj� ledwie ±ladow¡ (Darzuk 2012b). Niemniej jednak,

z bardzo podobnego podziaªu kategorialnego, np. nietypowego traktowania

stopniowanyh form przymiotników i przysªówków jako odr�bnyh lematów,

wyodr�bnienia zasowników z post�ksem -s� albo bez niego (pisanego ª¡znie

z form¡ zasownikow¡ odpowiednika polskiego si�), dwuliterowego sposobu ko-

dowania oraz samego u»ywania kodów itd. wynika, »e opis gramatyzny w obu

korpusah wywodzi si� z tej samej tradyji. Jedyn¡ widozn¡ ró»ni¡ jest roz-

biie kategorii predykatywów w KUM na predykatywne sªowa i predykatywne

formy, podzas gdy w UNLK jest to jedna kategoria.

12

Generalnie znaki nieliterowe w oknie wyszukiwania s¡ ignorowane � identyzne wyniki

otrzymamy na zapytanie 30 oraz 30%.
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Rys. 13.3. Fragmenty listy rozwijanej z kombinajami kategorii gramatyznyh

w KUM.

Warunki gramatyzne, wedªug któryh mo»na u±i±la¢ wyszukiwanie

w KUM, s¡ pokazywane jako kategorie b¡d¹ ih kombinaje na wygenerowanej

li±ie z mo»liwo±i¡ wyboru jednej opji naraz (np. �zaimek pronominalny ro-

dzaju nijakiego w mianowniku�, �zaimek pronominalny rodzaju nijakiego w do-

peªniazu� itd., zob. rys. 13.3. Przedstawiamy ni»ej, w tab. 13.1, zwarty wykaz

wszystkih dost�pnyh kombinaji kategorii z tej listy w porz¡dku, w którym

si� na niej pojawiaj¡, oraz podsumowujemy statystyznie owe kombinaje.

Tab. 13.1. Kategorie gramatyzne i/lub ih kombinaje, któryh mo»na u»y¢ jako

kryteriów wyszukiwania gramatyznego w KUM.

Cz�±¢

mowy

Ceha 1 Ceha 2 Ceha 3 Ceha 4

Lizba

kom-

binaji

rzezownik
przypadek (7) 7

l. mn. 7

przypadek (7) rodzaj (3) 21

l. mn. rodzaj (3) 21

nieodmienny 1

rodzaj (3) 3

przypadek (7) rodzaj (3)

nazwa wªa-

sna

21

nieodmienny rodzaj (3)

nazwa wªa-

sna

3

przypadek (7) pl. tantum 7

nieodmienny pl. tantum 1
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Cz�±¢

mowy

Ceha 1 Ceha 2 Ceha 3 Ceha 4

Lizba

kom-

binaji

przypadek (7) pl. tantum

nazwa wªa-

sna

7

przymiotnik przypadek (6) rodzaj (3) 18

l. mn. 6

rodzaj (3)

nazwa wªa-

sna

18

zaimek-przy-

miotnik

przypadek (6) rodzaj (3) 18

l. mn. 6

zaimek-rze-

zownik

przypadek (6) rodzaj (3) 18

l. mn. 6

lizebnik przypadek (6) 6

zasownik bezokoliznik z/bez -s� 2

osoba (3) lizba (2) z/bez -s� 12

zas przeszªy rodzaj (3) z/bez -s� 6

l. mn. z/bez -s� 2

zas przeszªy z/bez -s� 2

osoba (3) lizba (2)

zas przy-

szªy

z/bez -s� 12

osoba 1 l. mn.

tryb rozka-

zuj¡y

z/bez -s� 2

osoba 2 lizba (2)

tryb rozka-

zuj¡y

z/bez -s� 4

imiesªów
dok/niedok z/bez -s� 4

zaimek dzier-

»awzy

rodzaj

(2:m,f)

2

l. mn. 1

przyimek
przypadek (5) 5

partykuªa
1

przysªówek
1

predykatyw1
1

spójnik

wspóªrz�dny/

podrz�dny/

oba

3

wykrzyknik 1

lizebnik mianownik rodzaj (3) l. poj. 3

biernik rodzaj (3) l. poj. 3

r. m. l. poj. 1

predykatyw2 1

abrewiatura 1

skrót 1

lizebnik
narz�dnik l. poj. 1

dopeªniaz r. ». l. poj. 1
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Cz�±¢

mowy

Ceha 1 Ceha 2 Ceha 3 Ceha 4

Lizba

kom-

binaji

skrót z krop-

k¡

1

lizebnik
elownik r. m. l. poj. 1

miejsownik rodzaj (3) l. poj. 3

nieodmienny 1

elownik r. ». 1

Suma 275

Lista jest do±¢ dªuga (275 pozyji), o zyni j¡ niewygodn¡ w korzysta-

niu. Nie wszystkie mo»liwe kombinaje s¡ dost�pne: widzimy ró»ne zestawie-

nia przypadków i rodzaju dla rzezowników ogólnie oraz dla rzezowników

w lizbie mnogiej, ale nie mamy ju» mo»liwo±i wyszukiwania zaw�»onego do

lizby pojedynzej. Podobnie jest z zasem przyszªym zy tera¹niejszym (nie

mamy mo»liwo±i wyszukiwania form zasu przyszªego albo tera¹niejszego bez

dalszyh ogranize«) oraz kryterium nazwy wªasnej. Niektóryh kombinaji

brakuje, np. zaimka dzier»awzego rodzaju nijakiego, niektóre si� powtarza-

j¡ (np. zasownik 1 os. l.mn. z -s� pojawia si� na li±ie dwa razy). W sposób

bardzo niekonsekwentny podane s¡ poª¡zenia zaimków i lizebników. Wymaga

te» obja±nienia niezupeªnie ozywista ró»nia mi�dzy kategoriami �prisudkova

forma� i �prisudkove slovo� (w tabeli nazwane odpowiednio �predykatyw1�

i �predykatyw2�), jak i same te kategorie

13

.

Lematyzaja

Lematyzaja w obu korpusah prezentuje do±¢ wysoki poziom, ale i tu zyha-

j¡ na u»ytkownika puªapki. W KUM problemy pojawiaj¡ si� przy wyrazah

rzadkih, nowyh, którym lematy, podobnie jak tagi, s¡ przypisywane automa-

tyznie na podstawie �zgadywania automatyznego�. Np. wyraz vrozon� `eu-

rostre�e' zostaª zinterpretowany automatyznie jako rzezownik rodzaju m�-

skiego, którego lematem hipotetyznie miaª by¢ nieistniej¡y *vrozon. Tego

rodzaju bª�dy trudno dostrze, poniewa» informaje o formie podstawowej nie

s¡ wy±wietlane w wynikah bezpo±rednio. Pojawiaj¡ si� natomiast podzas

wyszukiwania wedªug harakterystyk morfoskªadniowyh, np. rzezowniki ro-

dzaju m�skiego w miejsowniku. Problemem mno»¡ym bª�dy lematyzayjne

w UNLK s¡ wspomniane wze±niej ª¡zniki nierozdzielaj¡e, stosowane przy

13

W gramatykah akademikih spotykamy ró»ne traktowanie kategorii predykatywu, zob.

te» analiz� w (Kotsyba, Derzhanski 2008).
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podziaªah sªów, które de fato rozdzielaj¡ jeden wªa±iwy, istniej¡y wyraz na

dwa niepoprawne, które s¡ pó¹niej indeksowane jako lematy.

Anotaja morfosyntaktyzna

Wwersji publiznej UNLK anotaja morfoskªadniowa nie zostaªa udost�pniana

wale, ze wzgl�du na niewystarzaj¡o wysoki poziom jako±i dezambiguaji

14

.

Tagi morfoskªadniowe w KUM s¡ dost�pne po±rednio, tzn. tylko w momenie

formuªowania zapytania. W gotowyh wynikah znazników morfologiznyh

nie zobazymy. Tagi w KUM byªy przypisywane w sposób zautomatyzowa-

ny (Darzuk 2012b); formom niejednoznaznym byª przypisywany jeden tag

na podstawie zadanyh przez twórów korpusu reguª kontekstowyh. Jako±¢

dezambiguaji morfoskªadniowej, niestety, nie jest najwy»sza. Mimo »e auto-

rzy twierdz¡, »e poprawno±¢ dezambiguaji osi¡ga poziom 93-95% (Darzuk

2012b: 19), wyniki przeprowadzonyh prób wyszukiwania pokazuj¡ zupeªnie

odmienny obraz � jest wiele bª�dów i niedokªadno±i.

W odpowiedzi na zapytanie o niejednoznazne formy wyrazu hatki `dom-

ki' jako rzezownika w mianowniku lizby mnogiej znalazªa si� m.in. forma

w bierniku lizby mnogiej:

�, we �nx� sporudili na baz� balkon�v barvist� hatki (KUM 12 III 2013)

`i jeszze zbudowali na bazie balkonów barwne domki'

Zapytanie o t� sam¡ form� w bierniku lizby mnogiej zwróiªo 12 zda«

(w jednym z nih tego wyrazu u»yto dwa razy), z któryh 6 form jest w mia-

nowniku, 6 w bierniku oraz jedna forma w dopeªniazu lizby pojedynzej.

Zapytanie za± o form� dopeªniaza lizby pojedynzej tego samego wyrazu te»

zwróiªo bª�dne odpowiedzi, któryh lizba znaznie przekraza dopuszzalny

w takih przypadkah bª¡d statystyzny

15

.

Poni»sze po±wiadzenia zostaªy zwróone przez korpus na zapytanie o for-

m� mati (1. `matka', 2. `mie¢') jako zasownika; s¡ to formy rzezownikowe

(±rednio jest po 3-4 formy rzezownikowe na ka»de 50 po±wiadze«):

Mati { v �tal�= , bat~ko p', ditina { na xi= v babus�, �k�� 70 rok�v.

(KUM 22 III 2013)

14

Wypowied¹ nieo�jalna praowników ULFI.

15

Bior¡ pod uwag� lizb� danyh j�zykowyh do opraowania oraz stopie« zªo»ono±i mor-

fologii j�zyków sªowia«skih, trudno spodziewa¢ si� stuproentowej poprawno±i tagowania.

Niemniej jednak, w stosunku do korpusów porównywalnyh j�zyków � zeskiego, polskiego

� podawano poziom poprawnyh tagów w zakresie 90-95% aªo±i. W korpusie narodowym

j�zyka rosyjskiego stosowana jest r�zna dezambiguaja i mo»liwe byªo wyszukiwanie tylko

w tym podkorpusie. W pozostaªyh wypadkah badaze otrzymuj¡ informaje o wszystkih

mo»liwyh interpretajah morfoskªadniowyh, o mogªoby by¢ lepszym ni» obene rozwi¡-

zaniem proponowanym dla KUM.
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`Matka � we Wªoszeh, ojie pije, dzieko � na szyi u babi, która ma 70 lat.'

Voda t��ka � gusta proroka kolihala, naqe mati sina (KUM 22 III

2013)

`Woda i�»ka i g�sta proroka koªysaªa, jak matka syna'

Odwrotne, z zaznazeniem opji gramatyznej �rzezownik w mianowniku�

zwraa wyniki, w±ród któryh zasowników ju» jest 14 (po±wiadzenia: 2-5,

9-15, 18-20) spo±ród pierwszyh 22 widoznyh po±wiadze«, tzn. tylko 1/3

wyników jest wªa±iwa, zob. rys. 13.4. poni»ej.

Rys. 13.4. Wyszukiwanie w KUM jednoze±nie wedªug zadanego lematu i kryteriów

morfologiznyh.
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W odpowiedzi na zapytanie o skrótowe w tekstah poetykih znalazªo si�

osiem po±wiadze« (jeden z nih powtórzony), do skrótowów zostaªy zalizone

m.in.: lizby (1968 ), wyrazy, gdzie indziej klasy�kowane jako skróty z kropk¡:

krb. `karbowanie' (rubel radzieki, byªa waluta ZSSR), nazwy wªasne nieskró-

one: 10-b�s `10-bis (nazwa kopalni)', zob. rys. 13.5. poni»ej.

Rys. 13.5. Wyszukiwanie w KUM: parametry i wyniki.

W kolejnym te±ie zapytanie o znalezienie skrótów w tekstah literatury

publiystyznej (podkorpus �nehudo�n� teksti�) zwraa dziewi�¢ po±wiadze«

(skªadaj¡yh si� na pi�¢ osobnyh zda« bez powtórze«), z zego ztery to

s¡ km `km' (wszystkie w jednym zdaniu), dwa mlrd. `mld' (te» w jednym

zdaniu), oraz po jednym rr. `lata' i mln. `mln'. Natomiast wyszukiwanie samej

tylko formy km w tekstah tego» podkorpusu zwraa sze±¢ stron wyników,

ka»dy po 50 po±wiadze«. Niestety, nie ma mo»liwo±i sprawdzenia, pod jakim
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tagiem (i zy w ogóle tag zostaª formie przypisany) mo»na wyszukiwa¢ dane

formy, poniewa» informaja morfoskªadniowa w znalezionyh tekstah nie jest

wy±wietlana. Takie formy nie s¡ wy±wietlane ani jako abrewiatury, ani jako

skróty z kropk¡.

Podsumowuj¡, nale»y stwierdzi¢: jako±¢ informaji gramatyznej KUM

znajduje si� obenie w takim stanie, »e nale»y by¢ bardzo ostro»nym, deyduj¡

si� na jej wykorzystanie w swoih praah.

Podstawowe zapytania

Oba korpusy umo»liwiaj¡ wyszukiwanie wedªug form wyrazowyh albo lema-

tów poprzez zaznazenie odpowiedniej opji w oknie wyszukiwania. Podobnie

w obu korpusah warianty ortogra�zne (np. maª¡ lub wielk¡ liter¡) s¡ uni�-

kowane automatyznie, bez mo»liwo±i wyszukiwania jednej b¡d¹ drugiej opji

osobno. Niemniej jednak takie rozwi¡zanie razej uªatwia pra� badaza ni» j¡

utrudnia.

W obu korpusah mo»liwe jest tak»e wyszukiwanie grupy wyrazów. WKUM

wpisujemy ka»dy z wyrazów oddzielnie, zaznazaj¡ przy tym, zy jest to le-

mat, zy forma wyrazowa. Istnieje mo»liwo±¢ wpisania maksymalnie dwóh

wyrazów/lematów. Natomiast UNLK umo»liwia wyszukiwanie do±¢ dªugih

i¡gów wyrazów, nawet aªyh zda«, przy zym mo»na te» zada¢ odlegªo±¢

mi�dzy szukanymi wyrazami w korpusie.

KUM tak»e ª¡zy warunki gramatyzne, a nawet gramatyzne i leksykalne

razem. W odró»nieniu od KUM, w UNLK mo»emy zaznazy¢ opj� lematyza-

ji tylko jeden raz i b�dzie ona dotyzyªa jednoze±nie wszystkih szukanyh

wyrazów i¡gu, o jest pewnym ogranizeniem.

Teoretyznie KUM umo»liwia w niewielkim stopniu wyszukiwanie kolokaji

dzi�ki temu, »e w grupie szukanyh wyrazów mo»emy wpisa¢ jeden z elemen-

tów jako lemat b¡d¹ form� wyrazow¡, a zamiast drugiego poda¢ ogranizenie

gramatyzne. Np. mogliby±my szuka¢ epitetów do wyrazu list� `li±ie', zazna-

zaj¡, »e wyraz poprzedzaj¡y t� form� jest przymiotnikiem

16

. W praktye

zapytania tego rodzaju nie s¡ tehniznie mo»liwe � pojawia si� bª¡d syste-

mu

17

. W odwróonym szyku (kiedy najpierw podany jest lemat/forma wyra-

zowa, a harakterystyka gramatyzna jest drugim zªonem zapytania) system

zwraa wyniki, z tym, »e do adiektywów zalizane s¡ tak»e formy zasowniko-

we zasu przeszªego, o stwarza dodatkowe niedogodno±i przy wyszukiwaniu

16

Trzeba pami�ta¢, »e przymiotnik jako samodzielna z�±¢ mowy nie wyst�puje w tagseie,

zob. tab. 13.1. Stosowany natomiast jest bardziej ogólny termin �adiektyw�, który obejmuje

tak»e lizebniki porz¡dkowe oraz imiesªowy przymiotnikowe. Dlatego teoretyznie taka lista

zawieraªaby tak»e wyrazy funkjonalne.

17

Wyszukiwali±my siedem ró»nyh kon�guraji jednostek. Skutek byª za ka»dym razem

ten sam.
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kolokaji. Tego problemu mo»na byªoby z�±iowo si� pozby¢, je»eliby mo»na

byªo wyniki zapisywa¢ w postai tabeli z mo»liwo±i¡ sortowania, ale ta opja

obenie nie jest zaimplementowana. Jeszze jedna niedogodno±¢, to niemo»li-

wo±¢ wybrania przymiotnika jako kategorii ogólnej. U»ytkownik jest zmuszany

do wybrania szzegóªowej harakterystyki: adiektyw wraz z okre±lonym rodza-

jem i w okre±lonym przypadku. Wymaga to sformuªowania 18 zapyta« zamiast

teoretyznie mo»liwego jednego.

KUM umo»liwia sformuªowanie zapytania o sam¡ kategori� gramatyzn¡,

np. form� wyrazow¡ rodzaju m�skiego w bierniku lizby pojedynzej zy abre-

wiatur�, zob. rys. 13.5. Mo»liwe te» s¡ zapytania o lemat w okre±lonej kategorii

gramatyznej, np. mati `1) matka, 2) mie¢' jako rzezownik w mianowniku,

zob. rys. 13.4.

Dost�pne funkje w oprogramowaniu korpusów j�zyka ukrai«skiego

Oba korpusy zwraaj¡ wyniki wyszukiwania w postai konkordanji. �aden

z nih nie daje mo»liwo±i wy±wietlania wyników w postai konkordanji KWIC

ani nie pozwala od�ltrowywa¢ znalezionyh danyh. KUM nie podaje »adnyh

informaji statystyznyh o znalezionyh wynikah. Wy±wietla si� po 50 wyni-

ków na stron�; je»eli jest to wiele stron, to na dole pojawia si� link z napisem

nastupna stor�nka `kolejna strona'), ale nie wida¢, ile jest stron ª¡znie.

UNLK natomiast wy±wietla lizb� po±wiadze« oraz lizb� tekstów, w któryh

je znaleziono, a tak»e lizb� po±wiadze« w ka»dym z tekstów. Mo»liwe jest

te» dopasowanie odlegªo±i mi�dzy wyrazami w grupie wyrazowej. Na zapytanie

�ovte list� `»óªte li±ie' (odst�p 3 wyrazy) UNLK zwróiª 77 wyników (dla

porównania przy jednowyrazowym odst�pie � 70; przy dwuwyrazowym � 76).

W UNLK istnieje mo»liwo±¢ wyszukiwania od razu w ramah aªego rz�du

synonimiznego do podanego wyrazu. Mo»e to by¢ funkja bardzo przydatna

w badaniah semantyznyh, kognitywistyznyh oraz w ogóle naukah huma-

nistyznyh, które bardziej interesuje informaja ni» konkretne formy wyrazo-

we. Nale»y jednak by¢ ±wiadomym mo»liwyh na tym etapie bª�dów lematyza-

ji. Na przykªad, wyszukiwanie wyrazu mat�nka (zdrobnienie od `matka') wraz

z synonimami zwraa konteksty z wyrazem `mie¢', którego lemat jest to»samy

z lematem mati `matka'.
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Rys. 13.6. Wyszukiwanie w UNLK z u»yiem opji rz�dów synonimiznyh.

Bardzo po»ytezn¡ funkj¡ w UNLK jest mo»liwo±¢ zapisywania wyników.

Mo»emy zdeydowa¢, zy hemy zapisa¢ wyniki z wybranego ¹ródªa, zy ze

wszystkih, zy ogranizy¢ lizb� zapisywanyh wyników z ka»dego ¹ródªa albo

ustali¢ dªugo±¢ kontekstu (domy±lnie � 500 sªów). Wyniki s¡ zapisywane w for-

maie HTML, szukane wyrazy/frazy s¡ wydzielane spejalnym tagiem stylu,

o daje mo»liwo±¢ dalszej obróbki automatyznej wyników.

Cz�±iowe dane statystyzne o korpusie w postai sªowników frekwenyj-

nyh s¡ osi¡galne w zasie pray z KUM. Mo»na wygenerowa¢ sªownik na pod-

stawie lematów albo form wyrazowyh do dowolnego tekstu. Bardzo po»ytezn¡

jest funkja �wykrojenia� z�±i sªownika frekwenyjnego dla konkretnej z�±i

mowy, na »¡danie pokazywane s¡ tak»e niektóre dane typu statystyznego, np.

lizba tekstów, ±rednia z�stotliwo±¢, odhylenie standardowe, wspóªzynnik

stabilno±i. Dost�pne s¡ tak»e sªowniki frekwenyjne morfemów. W przypadku

niektóryh sªowników zaznazono jednak, »e dezambiguaja nie zostaªa prze-

prowadzona aªkowiie, dlatego mo»liwe s¡ odhylenia od stanu faktyznego.

Funkja, której najbardziej brakuje w obu korpusah, a która mo»e zosta¢

dopraowana wzgl�dnie niewielkim kosztem, to sortowanie wyników wyszuki-

wania wedªug lematu wyszukiwania, lewego zy prawego kontekstu. W przy-

padku KUM bardzo brakuje podstawowyh informaji statystyznyh jak np.

lizba zwróonyh po±wiadze«, a tak»e mo»liwo±i zapisywania wyników do

plików tekstowyh w elu dalszego ih opraowywania. Warto jeszze doda¢, »e
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przy KUM dziaªa otwarte forum internetowe, przeznazone do dyskusji o kor-

pusie

18

.

UNLK obenie dziaªa jednoze±nie jako korpus tekstów oraz baza biblio-

gra�zna, o oznaza, »e informaje bibliogra�zne s¡ bardzo obszerne i dobrze

ustrukturowane (istnieje nawet mo»liwo±¢ tworzenia �koszyków� bibliogra�z-

nyh). Poªo»enie akentu na dane bibliogra�zne oraz poª¡zenie tyh funkji

jest zwi¡zane z konkretnymi potrzebami leksykogra�znymi twórów UNLK.

Przei�tnemu u»ytkownikowi korpusu wydaje si� ono zb�dne.

Metodologia i perspektywy badawze

Wymienione korpusy przede wszystkim s¡ enne przy wyszukiwaniu po±wiad-

ze« j�zykowyh wedªug lematu b¡d¹ formy wyrazowej albo i¡gu wyrazów

oraz tworzeniu konkordanji, o jest bardzo po»ytezne dla elów leksykogra-

�znyh. Ze wzgl�du na zawarte informaje morfoskªadniowe (KUM) nadaj¡ si�

tak»e do bada« nad skªadni¡. Szkoda, »e i¡g wyszukiwawzy jest ogranizony

do dwóh jednostek wyrazowyh, o powa»nie zmniejsza mo»liwo±i badawze.

Mo»na tak»e prowadzi¢ badania orpus-driven, poniewa» korpusy s¡ w miar�

du»e i zrównowa»one. Niestety, nie ma jeszze mo»liwo±i wyi¡gania informa-

ji statystyznyh ani kolokaji z »adnego z korpusów. Nale»y si� spodziewa¢,

»e nowe funkje wyszukiwawze b�d¡ si� pojawia¢ wraz ze wzrostem zaintere-

sowania korpusami i metodami korpusowymi w±ród badazy ukrai«skih.

UNLK, po gwaªtownym wzro±ie w latah 2005-2010, nie okazuje ostat-

nio oznak rozwoju. Dalsza budowa i popularyzaja korpusu nie jest zadaniem

priorytetowym ULFI, skupionego gªównie na wyzwaniah leksykogra�znyh,

dla któryh m.in. zostaª stworzony UNLK. W hwili obenej gªównym zastoso-

waniem korpusu jest dostarzanie ytatów leksykogra�znyh oraz monitoring

znaze« leksykalnyh na potrzeby powstaj¡ego 20-tomowego sªownika j�zy-

ka ukrai«skiego. Caªkiem praktyzne podªo»e miaªo tak»e powstanie KUM �

jego gªównym w danym momenie produktem s¡ zró»niowane i w miar� jako-

±iowe sªowniki frekwenyjne, z�±iowo udost�pniane przez autorów. Ogólnie

rzez ujmuj¡, zarówno KUM, jak i UNLK s¡ zasobami zamkni�tymi, nie po-

zwalaj¡ymi na odtworzenie istniej¡yh wyników przez niezale»nyh badazy.

Do mara 2013 roku nie udaªo nam si� znale¹¢ opublikowanyh, dost�pnyh

pra o harakterze lingwistyznym innym ni» wy»ej wspomniane, wykorzy-

stuj¡e istniej¡e zasoby korpusowe dla j�zyka ukrai«skiego, zwªaszza pisane

18

Obenie (marze 2013 r.) zawiera ono ztery wpisy, z któryh dwa to informaje o no-

wyh dodanyh funkjah korpusu, kolejne dwa s¡ pytaniami u»ytkowników, dotyz¡ymi

korpusu bezpo±rednio (jedno z listopada 2012, drugie z sierpnia 2011 roku), na które nie

dano »adnej odpowiedzi. Zakªadanie forum jest niezaprzezalnie bardzo dobr¡ inijatyw¡

twórów korpusu, wymaga jednak ono nale»ytego administrowania.
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przez badazy spoza jednostek, gdzie si� je opraowuje. Obenie uwaga j�zy-

koznawów skupia si� gªównie na konepjah tworzenia zasobów korpusowyh

dla j�zyka ukrai«skiego (S. Buk, O. Demska, V. Starko, O. Siruk) albo na teh-

niznyh aspektah ih tworzenia (W. Szyrokow, N. Darzuk, N. Sydorzuk,

N. Kotsyba). Wygªaszane s¡ pogl¡dy (Perebyjnis, Bobkowa: 4), »e w du»ej mie-

rze jest to zwi¡zane z sytuaj¡ lingwistyki komputerowej w kraju w ogóle, ma-

j¡¡ podªo»e historyzne i polityzne. Brak informaji o badaniah lingwistyz-

nyh, prowadzonyh na materiale korpusów j�zyka ukrai«skiego

19

, ±wiadzy o

tym, »e � z jednej strony � niewystarzaj¡a jest ±wiadomo±¢ potenjalnyh

u»ytkowników owyh korpusów, spowodowana zbyt sªab¡ ih popularyzaj¡,

z drugiej za± � jako±¢ tyh korpusów oraz poziom ih dost�pno±i tymzasem

nie pozwala na podejmowanie powa»nyh bada« na ih materiale. Z tego po-

wodu twóry korpusów j�zyka ukrai«skiego wi¡» stoj¡ przed zadaniem ih

jako±iowej poprawy, a tak»e dalszego rozbudowywania poziomów znakowania

oraz atrakyjnyh metod wyi¡gania informaji ju» istniej¡ej w korpusah.

Dobrym rozwi¡zaniem byªoby poª¡zenie wysiªków ró»nyh o±rodków oraz za-

proszenie do tego przedsi�wzi�ia szerokih kr�gów j�zykoznawów Ukrainy

w elu stworzenia sentralizowanego, monitorowanego pod wzgl�dem jako±i

standardów mi�dzynarodowyh narodowego korpusu j�zyka ukrai«skiego.
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14. Praktyzny przewodnik

po korpusie j�zyka biaªoruskiego

Alyaxey Yaskevih

(badaz niezale»ny)

Biaªoruskie projekty korpusowe znaznie si� ró»ni¡ od propozyji przekªada-

nyh przez twórów korpusów innyh j�zyków sªowia«skih. Jest to spowodo-

wane powolnym rozwojem biaªoruskiej lingwistyki korpusowej. Pierwsze ogól-

nodost�pne projekty powstaªy dopiero na przestrzeni ostatnih paru latah.

Ilustraj¡ nie najlepszego stanu biaªoruskiej lingwistyki korpusowej mo-

»e by¢ konferenja Slaviorp (22-24 listopada 2010 r., Warszawa), po±wi�ona

korpusom sªowia«skim, na której z regionu krajów wshodnio- i zahodniosªo-

wia«skih nie byªo tylko przedstawiieli projektów korpusowyh z Biaªorusi

1

.

Zainteresowanie podej±iem korpusowym w badaniu j�zyka na Biaªorusi

zaz�ªo si� w latah 1993-1994 (Sovpel~ 1994, Ryqkova 1994). Mówimy tu

o korpusah w postai wspóªzesnej. Poz¡tkowo takie zbiory tekstów nazywa-

no maxynny fond `zasób komputerowy'

2

. Owoe tyh zainteresowa« pojawiªy

si� dopiero po 5 latah, w postai korpusów dydaktyznyh (stwarzanyh dla

potrzeb nauzania j�zyka), np. projekty Ryzkowej

3

(Ryqkova 1997, 1998).

Pomimo tego, »e korpusy te stanowiªy wa»ne ogniwo w proesie rozwoju lin-

gwistyki korpusowej oraz przyniosªy korzy±i biaªoruskiej dydaktye, z przy-

zyn gospodarzyh i tehnologiznyh projekty korpusowe na Biaªorusi ko«a

XX wieku nie mogªy by¢ w peªnym zakresie realizowane. Sytuaja w spoªe-

ze«stwie i w naue byªa niestabilna, brakowaªo spejalistów, informatyka we

wspóªzesnej postai zazynaªa si� dopiero rozwija¢.

W latah 2000-2005 Instytut J�zykoznawstwa

4

Narodowej Akademii Na-

uk (dalej � NANB) i Narodowe Centrum Naukowo-Edukayjne im. Franyska

1

Z krajów poªudniowosªowia«skih nie przyjehali przedstawiiele Maedonii i Bo±ni.

2

Biaª. maxynny fond jest kalk¡ rosyjskiego maxinny� fond (Markovska�, Filimono-

va 2008: 71), gdzie sªowo fond � w podstawowym znazeniu `zasób' � u»yte jest w znazeniu

`zbiorów (np. muzealnyh)'. Taka metafora wygl¡da arhaiznie w XXI wieku. U»yie tego

zwi¡zku wyrazowego te» jest znamienne.

3

Pol. Ludmiªa Ryzkowa, biaª. L�dm�la Ryqkova, ros. L�dmila Ryqkova.

4

W listopadzie 2007 r. Instytut J�zykoznawstwa zostaª poª¡zony z Instytutem Literatu-

ry, powstaª Instytut J�zyka i Literatury. W 2012 r. wszedª on jako jednostka niesamodzielna

(�lia) do nowo utworzonego Centrum Bada« Biaªoruskiej Kultury, J�zyka i Literatury.
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Skaryny zajmowaªy si� projektem �Problemy reprezentaji i budowy korpusu

j�zyka biaªoruskiego�. Jego elem byªo ogólne wypraowanie konepji, a tak-

»e zbiór i digitalizaja tekstów. Twóry korpusu zaplanowali jego wersj� de-

monstrayjn¡. Zaªo»ona lizba sªów � 500 tys. � miaªa odpowiada¢ wymogom

reprezentayjno±i. Wyniki tego projektu nie zostaªy jednak opublikowane.

Do roku 2006 zostaª tak»e uko«zony projekt pt. �Zasoby komputerowe-

go j�zyka biaªoruskiego�, który byª realizowany na zamówienie Ministerstwa

Informaji. Na wykonaw� wybrano Laboratorium Systemów Informayjnyh

Wydziaªu Matematyki Stosowanej (Biaªoruski Uniwersytet Pa«stwowy) pod

kierunkiem Igora Sovpela

5

. W ramah projektu powstaª korpus tekstów j�-

zyków rosyjskiego i biaªoruskiego (10 mln sªów) i rosyjsko-biaªoruski korpus

równolegªy (2 mln sªów) (Rubaxko 2006:74). Wyniki tego projektu w postai

zasobów lingwistyznyh tak»e nie zostaªy udost�pnione. Rezultaty tego grantu

zostaªy w aªo±i przekazane zleeniodawy � Ministerstwu Informaji, a ogra-

nizony dost�p zostaª przydzielony tylko niektórym zespoªom naukowym. Na

przykªad na podstawie danyh tego korpusu (ale bez bezpo±redniego do nie-

go dost�pu � po±wiadzenia uzyskano od twórów korpusu) i tekstów z innyh

¹ródeª Aleksander Barkowiz

6

(Barkov�q 2008) napisaª i obroniª rozpraw� dok-

torsk¡ na temat nowej leksyki biaªoruskiej.

Mimo »e sytuaja polityzna i sojolingwistyzna nie sprzyja badaniom j�-

zyka biaªoruskiego w instytujah pa«stwowyh, podejmowane s¡ indywidualne

inijatywy naukowe. Tak wi�, niezale»nie od akademikih projektów korpu-

sowyh i bada« nad przetwarzaniem j�zyka naturalnego, w pierwszej dekadzie

bie»¡ego wieku Fiodar Piskunow

7

praowaª nad wªasn¡ baz¡ danyh, zawie-

raj¡¡ dane gramatyzne sªów j�zyka biaªoruskiego. W 2004 r. na podstawie

tyh zasobów powstaª program do sprawdzania ortogra�i biaªoruskiej �Litara�

(kompatybilny z pakietem Mirosoft O�e edyji 2000-2003).

Ostatnih pi�¢ lat zaowoowaªo lepszymi rezultatami. Najnowsze projekty

(przynajmniej niektóre) zostaªy publiznie udost�pnione.

W ramah projektu BaltiGRID II na poz¡tku 2010 r. powstaª Corpus

Albaruthenium. Podstawowe zaªo»enia tego projektu (metody oblizeniowe

i zastosowane systemy zahowywania danyh) pozostawiaªy wiele do »yzenia.

Ale dzi�ki inijatywie Ihara Mikªaszewiza

8

, kierownika Laboratorium dyna-

miki systemów i mehaniki materiaªów Biaªoruskiego Narodowego Uniwersy-

tetu Tehniznego i entuzjasty j�zyka biaªoruskiego, korpus ten powstaª. Auto-

rzy projektu pisz¡, »e �korpus tekstów akademikiego j�zyka biaªoruskiego jest

pierwsz¡ prób¡ stworzenia korpusu obejmuj¡ego jeden zakres przedmiotowy�

(http://grid.bntu.by/orpus_albaruthenium), podkre±laj¡ zarazem, »e w sy-

5

Pol. Igor Sowpiel, ros. Igor~ Sovpel~, biaª. �gar So$upel~.

6

Pol. Aleksander Barkowiz, biaª. Al�ksandr Barkov�q, ros. Aleksandr Barkoviq.

7

Pol. Fiodor Piskunow, biaª. F�dar P�skuno$u, ros. F�dor Piskunov.

8

Pol. Igor/Ihar Mikªaszewiz, biaª. �gar M�klax�v�q, ros. Igor~ Miklaxeviq.
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tuaji, kiedy pisany j�zyk biaªoruski jest gªównie u»ywany w literaturze pi�knej

i gazetah, a w naue tylko w praah �lologiznyh, jest to naprawd� wa»ne.

Celem projektu jest �stworzenie publiznego zbioru ¹ródeª akademikiego j�zy-

ka w j�zyku biaªoruskim, który dotyhzas nie byª ªatwo dost�pny dla szerokiej

spoªezno±i� (http://grid.bntu.by/orpus_albaruthenium).

Korpus zawiera 350 tys. sªów, 74 teksty naukowo-tehnizne (szzegóªy jego

struktury nie zostaªy preyzyjnie opisane).

Rys. 14.1. Wygl¡d strony korpusu (w naszym tªumazeniu, nast�pne zdj�ia podane s¡

z oryginalnym tekstem interfejsu).

Funkje dost�pne w tym korpusie s¡ typowe dla konkordanera: wyszukiwa-

nie tylko formy lub wyszukiwanie wedªug lematu. Je±li zapytanie zawiera kilka

sªów, to mo»na ogranizy¢ wyniki do wyszukiwania sªowa w jednym zdaniu

albo w jednym akapiie, w dowolnej kolejno±i lub w takiej samej kolejno±i

jak w zapytaniu. Mo»na tak»e okre±li¢ odlegªo±¢ mi�dzy sªowami w tek±ie.

Na stronie wyników widnieje wyª¡znie zdanie (dodatkowo mo»na odtwo-

rzy¢ stron� z akapitem, je±li wybrane zostaªo wyszukiwanie sªów w ramah

akapitu). Interfejs korpusu nie daje dost�pu do peªnego tekstu ani opisu biblio-

gra�znego ¹ródªa. Wyszukiwanie trwa przei�tnie 1-10 sekund � w zale»no±i

od z�sto±i sªów i trybu wyszukiwania (wyszukiwanie wedªug lematu trwa

dªu»ej).

Je»eli hodzi o struktur� wewn�trzn¡ korpusu, to strona projektu zawiera

informaje, »e teksty zostaªy oznakowane za pomo¡ j�zyka programowania,

zbudowanego na bazie XML (http://grid.bntu.by/orpus_albaruthenium)

przez elektronizn¡ baz� danyh j�zyka biaªoruskiego, stworzon¡ w Instytuie

J�zyka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Biaªorusi (Kapylo$u, Kowanka
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2010: 16). Wyniki wyszukiwania s¡ wy±wietlane po 10 zda« na stronie (nie mo»-

na zmieni¢ tego parametru). Interfejs korpusu jest bardzo prosty a mo»liwo±i

opisywanego zasobu � ogranizone. Próbuj¡ wyszuka¢ sªowo z apostrofem,

znale¹li±my bª¡d bazy danyh MySQL. Dla poprawnego wyszukiwania trzeba

doda¢ symbol \ przed apostrofem. Zatem sªowo ab'ekt `obiekt' musi by¢ zapi-

sane jako ab\'ekt. Nie mo»na te» zostawia¢ spaji przed sªowem wpisanym do

pola wyszukiwania. W korpusie s¡ pseudowyrazy: np. tam, gdzie w tekstah

byªy formuªy, zostaªy one zamienione na sªowo FORMULA i w tej postai

teksty zostaªy umieszzone w korpusie.

Rys. 14.2. Przykªad strony wyszukiwania w korpusie z wynikami (Vyn�k� poxuku

`Wyniki wyszukiwania', Zno�dzena `Znalezione', Staronka `Strona').

Warto zauwa»y¢, »e mo»na tu wyszukiwa¢ nie tylko zwykªe hasªa, ale te»

znaki przestankowe. W ten sposób mo»emy np. znale¹¢ zdania zawieraj¡e

odwoªania, por. ni»ej.
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Rys. 14.3.

Ta sama baza gramatyzna zostaªa te» zastosowana do Wielkiego Korpusu

J�zyka Biaªoruskiego w Mi«skim Lingwistyznym Uniwersyteie Pa«stwowym

(dalej � MLUP), który obejmuje wªa±iwy korpus biaªoruski oraz kilka korpu-

sów równolegªyh (angielski � E.V. Taboliq 2008), niemieki � E.V. Markov-

ska�, T.A. Filimonova 2008, rosyjski) (Kapylo$u, Kowanka 2010: 15). We-

dªug Aleksandra Zubowa

9

, kierownika projektów korpusowyh MLUP, od 2006

r. MLUP wspólnie z Instytutem J�zyka i Literatury Narodowej Akademii Nauk

Biaªorusi (dalej � IJL) praowaª nad tematem �Stworzenie wielkiego korpusu

tekstów biaªoruskiego j�zyka i jego wykorzystanie do bada« j�zyka biaªoruskie-

go i jego stosunków z innymi j�zykami Europy�. Rezultatem tej wspóªpray jest

biaªoruski podkorpus � 1 mln sªów oraz korpus równolegªy rosyjsko-biaªoruski

� 300 tys. sªów (Zubov 2010: 516). Format znakowania zostaª wypraowany na

podstawie standardu CES (http://www.s.vassar.edu/CES/). Teksty zostaªy

opraowane w trybie póªautomatyznym (Zubov 2010: 516).

Od 2009 r. Zakªad Informatyki i Lingwistyki Stosowanej MLUP w ramah

tematu naukowego �Strukturalno-semantyzna analiza tekstów z u»yiem me-

tod lingwistyki korpusowej� prauje nad stworzeniem rosyjsko-biaªoruskiego

równolegªego korpusu tekstów dydaktyznyh (te» CES i znakowanie póªau-

tomatyzne) (Zubov 2010: 516). Niestety, »aden z korpusów z MLUP nie jest

publiznie dost�pny. Pomimo tego do±wiadzenie i niektóre wyniki z tyh pro-

pozyji byªy wykorzystane w trakie pray nad nast�pnym projektem.

Od 2011 r. Instytut J�zyka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk wspólnie

z Instytutem J�zyka i Literatury

10

. NANB prauje nad Równolegªym Korpu-

9

Pol. Aleksander Zubow / Aliaksandr Zubau, biaª. Al�ksandr Zuba$u, ros. Aleksandr

Zubov.

10

Pol. Igor Kopyªow / Ihar Kapyªou, biaª. �gar Kapylo$u, ros. Igor~ Kopylov; pol.

Wªadzimir Koszzenko / Uladzimir Koszzanka, biaª. Uladz�m�r Kowanka, ros. Vladimir

Kowenko; pol. Olga Mikiewiz, biaª. Vol~ga M�kev�q, ros. Ol~ga Mikeviq; pol. Inna

Glinnik, biaª. �na Gl�nn�k, ros. Inna Glinnik.
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sem Rosyjsko-Biaªoruskim oraz Biaªorusko-Rosyjskim. Wedªug sªów koordyna-

tora Zespoªu korpusów równolegªyh Narodowego Korpusu J�zyka Rosyjskie-

go (dalej � NKJR) Dmitrija Sizinawy

11

, jest to kontynuaja wy»ej opisanego

projektu MLUP realizowanego pod kierunkiem Zubova (2010: 31). Jak pisze

Sizinawa, wszystkie �równolegªe korpusy NKJR s¡ formatowane w XML i wy-

równane wedªug zda«� (Siqinava, Xvedova 2010: 31). Korpusy s¡ przetwa-

rzane za pomo¡ analizatorów morfologiznyh �rmy Yandex i, jak poinfor-

mowano na stronie NKJR, wyszukiwanie dziaªa w wyspejalizowanym syste-

mie Yandex.Server (http://ompany.yandex.ru/tehnology/server/). W maru

2013 r. zostaª uko«zony projekt ze strony biaªoruskiej (±i±lej mówi¡, z�±¢

s�nansowana z Funduszu bada« podstawowyh Republiki Biaªoru±). Równo-

legªe korpusy z NKJR s¡ propozyj¡ znaznie znaznie obszerniejsz¡, mo»na

wi� ozekiwa¢ udoskonale«, hoia» brak informaji o dalszyh planah. Na

obenym etapie korpus podkorpusów równolegªyh zawiera okoªo 38 mln sªów,

z któryh rosyjsko-biaªoruska z�±¢ wynosi 2,84 mln sªow. Choia» na stro-

nie z informaj¡ o typah korpusów NKJR (http://www.rusorpora.ru/orpo-

ra-struture.html) korpus rosyjsko-biaªoruski i korpus biaªorusko-rosyjski wy-

ra¹nie rozró»niono, nie umieszzono o nih »adnyh dodatkowyh informaji

dotyz¡yh ih struktury zy danyh ilo±iowyh.

Korpus rosyjsko-biaªoruski znajduje si� na stronie NKJR i faktyznie jest

podkorpusem korpusu wieloj�zyznego NKJR. Równie» interfejs wyszukiwania

jest ten sam, a korpus rosyjsko-biaªoruski nazywa si� w nim �podkorpusem

u»ytkownika�.

Metadane zawieraj¡ informaje o imieniu i nazwisku autora (1), tªumaza

(7), tytule tekstu (2), roku urodzenia autora (3) i powstania tekstu (4), jego

obj�to±i � lizby zda« (5) i sªów (6), oraz o j�zyku oryginaªu (8). Nie ka»dy

tekst ma opis wedªug wszystkih elementów tej listy: obligatoryjne s¡ pola (1),

(2), (5), (6), (8).

Tab. 14.1.

Avtor (1)

Svetlana

Aleksieviq

A. But�v�q

Nazvanie (2)
Qernobyl~ska� molitva

Dn� Maks�ma Bagdanov�qa

$u �le

Data ro�deni� avtora (3)
1948

Data sozdani� (4)
1996 2011

Predlo�eni� (5) 19914 86

Slovoform (6) 117139 1531

Perevodqik (7) M�kola G�l~ L.F. Konduhoviq

�zyk (8) Rus Bel

11

Pol. Dmitrij Sizinawa, ros. Dmitri� Siqinava.
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Wyszukiwanie wedªug dodatkowyh parametrów, np. tytuª, autor, rok uro-

dzenia autora (zakres), rok napisania tekstu (zakres), tªumaz, jest mo»liwe

za pomo¡ strony umo»liwiaj¡ej tworzenie wªasnego podkorpusu z tekstów

korpusów równolegªyh. Ale z powodu niekonsekwentnego i rzadkiego ozna-

kowania ten interfejs nadaje si� tylko do tego, »eby sprawdzi¢, zy korpus

zawiera dany tekst. Nie mo»na polega¢ na wynikah wyszukiwania w korpusie

stworzonym przez wybór metadanyh. Jednak trzeba wyra¹nie podkre±li¢, »e

wyszukiwanie w podkorpusie stworzonym na podstawie podstawowyh elemen-

tów zewn�trznego znakowania dziaªa lepiej (ale nie aªkiem dobrze); pozwala

bowiem tworzy¢ nowe podkorpusy, np. korpusy autorów. Tak wi�, je±li wpisa¢

do pola Avtor teksta `Autor tekstu' Uladz�m�r Karatkev�q

12

, to wy±wietli

si� strona umo»liwiaj¡a tworzenie podkorpusu.

Uladz�m�r Karatkev�q. Zbro� (1981) [omonimi� ne sn�ta℄

Uladz�m�r Karatkev�q. Dz�kae pal�vanne karal� Staha (1964) [omonimi� ne

sn�ta℄

Uladz�m�r Karatkev�q. Malen~ka� baleryna (1961) [omonimi� ne sn�ta℄

Uladz�m�r Karatkev�q. S�va� legenda (1960) [omonimi� ne sn�ta℄

Uladz�m�r Karatkev�q. L�sty ne spazn��a n�kol� (1958) [omonimi� ne

sn�ta℄

Niestety, nawet podstawowe znakowanie zawiera bª�dy. Je±li wpiszemy tylko

nazwisko autora Karatkev�q, to otrzymamy wi�ej tekstów:

Uladz�m�r Karatkev�q. Zbro� (1981) [omonimi� ne sn�ta℄

Ulad�m�r Karatkev�q. Laddz� Rospaqy (1968-1975) [omonimi� ne sn�ta℄

Uladz�m�r Karatkev�q. Dz�kae pal�vanne karal� Staha (1964) [omonimi� ne

sn�ta℄

Ulad�m�r Karatkev�q. Kalasy pad s�rpom tva�m (1962-1964) [omonimi� ne

sn�ta℄

Uladz�m�r Karatkev�q. Malen~ka� baleryna (1961) [omonimi� ne sn�ta℄

Uladz�m�r Karatkev�q. S�va� legenda (1960) [omonimi� ne sn�ta℄

Uladz�m�r Karatkev�q. L�sty ne spazn��a n�kol� (1958) [omonimi� ne

sn�ta℄

Jak wida¢, w znakowaniu dwóh tekstów imi� zostaªo zapisane bª�dnie

(opuszzona zostaªa litera Z).

Interfejs wyszukiwania, jak zostaªo wze±niej wspomniane, jest wspólny

dla wszystkih korpusów NKJR. Poni»ej prezentujemy zdj�ie wyszukiwarki

opatrzonej polskimi napisami (tªum. wª.), w istoie narz�dzia NKJR s¡ do-

st�pne tylko w j�zyku rosyjskim, hoia» w±ród korpusów równolegªyh znaj-

duje si� np. korpus polsko-rosyjski. W polu wyszukiwania wpisane jest sªowo

svet `±wiat'.

12

Pol. Uªadzimir Karatkiewiz � pisarz, klasyk literatury biaªoruskiej.
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Rys. 14.4.

Interfejs pozwala na wyszukiwanie niektóryh form (przy zym mo»na ko-

rzysta¢ z wyra»e« regularnyh, np. * dla dowolnego znaku). Ten tryb dziaªa

po nai±ni�iu pierwszego od góry przyisku iskat~ `szukaj'.

Mo»na tak»e wyszukiwa¢ leksemy we wszelkih formah albo leksemy o okre-

±lonyh ehah morfologiznyh, albo te» formy leksemów posiadaj¡e pewne

wªa±iwo±i. Dla wyszukiwania w tym trybie trzeba wypeªni¢ pola pod linij-

k¡ Leksiko-grammatiqeski� poisk `Wyszukiwanie leksykalno-gramatyzne'

i naisn¡¢ dolny przyisk iskat~ `szukaj'. Interfejs z dwoma przyiskami ob-

sªuguj¡ymi jedn¡ funkj� wydaje si� nie najlepszym rozwi¡zaniem.

Opróz tego w okienku wyboru kategorii gramatyznyh znajduj¡ si� tylko

warto±i harakterystyzne dla j�zyka rosyjskiego, hoia» morfologia biaªoru-

ska ró»ni si� rosyjskiej. Np. zasownik rosyjski w 1 osobie trybu rozkazuj¡ego

ma tylko form� pobudzaj¡¡

13

typu po�d�mte, natomiast w biaªoruskim obok

niej (hadzeme) u»ywa si� jeszze formy typu hodz~ma `id¹my', analogiznej

do polskiego hod¹my. Woªaza w biaªoruskim w zasadzie ju» nie ma, ho¢

bywa u»ywany w kontekstah familiarnyh (synku `synku', brae `braie'),

a w rosyjskim powstaje nowy woªaz (mam `mamo', próz tradyyjnyh Bo�e

i Gospodi). W wynikah na zapytanie synku i brae, pierwsza forma zostaªa

wy±wietlona jako elownik/miejsownik, a druga jako miejsownik.

Ponadto teksty biaªoruskie zostaªy oznakowane za pomo¡ ubo»szego ze-

stawu tagów ni» rosyjskie. Z tego powodu niektóre klasy gramatyzne, które

13

W interfejsie korpusu nazywana jest `rozkazuj¡y II'.
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mo»emy wybra¢ w interfejsie, zostan¡ odnalezione tylko w tekstah rosyjskih,

nawet je±li w biaªoruskim istniej¡ ih identyzne odpowiedniki (np. poveli-

tel~noe naklonenie 2 `tryb rozkazuj¡y II' z znazeniem wspólnego dzia-

ªania).

Poieszaj¡e jest natomiast, »e spey�ka tekstów biaªoruskih zostaªa

w pewnym stopniu wzi�ta pod uwag�; teksty zostaªy ujednolione ortogra-

�znie � na zapytanie svet zostan¡ tak»e zwróone po±wiadzenia zawieraj¡e

segment s~vet. W przeiwnym kierunku wyszukiwarka nie dziaªa; nie znajdzie

nizego na zapytanie o posta¢ s~vet.

Do ka»dego sªowa w wynikah dodana jest informaja, któr¡ mo»na wy±wie-

tli¢ od razu. Podana jest ona w postai skrótów, jasnyh dla twórów korpusu,

ale nie dla jego u»ytkowników. Na rysunkah podane s¡ okienka z informaj¡

o sªowie svet w tek±ie rosyjskim (z lewej strony) oraz w biaªoruskim (z prawej

strony)

14

.

Rys. 14.5.

Najwi�ksz¡ wad¡ opisywanego korpusu jest nierozró»nianie j�zyków. Ozna-

za to, »e i¡g liter yrylikih svet b�dzie wyszukiwany we wszystkih tek-

stah podkorpusu, niezale»nie od j�zyka. Tymzasem w j�zyku biaªoruskim

znazy on `±wiat', a w rosyjskim � `±wiatªo'

15

. Zmniejsza to zaufanie badaza

do statystyk, bo nie wiadomo, o konkretnie zostaªo znalezione, a wyniki trzeba

sprawdza¢ r�znie.

Nie jest te» jasne, jak mogªo doj±¢ do tego, »e przynajmniej jedna para tek-

stów zostaªa bª�dnie oznakowana. Chodzi o powie±¢ W kraju ptaku rajskiego

Janki Maura

16

: tekst biaªoruski zostaª oznakowany jako rosyjski, a jej tªuma-

zenie na rosyjski � jako tekst biaªoruski.

Homonimi� w korpusah równolegªyh NKJR usuwa si� r�znie, ale na pod-

stawie do±wiadzenia naszej pray z korpusem, mo»emy stwierdzi¢, »e w bia-

ªoruskih tekstah homonimia zostaªa zahowana w aªo±i.

14

Lemma `lemma', grammatika `gramatyka', dop. priznaki `ehy dodatkowe', suw.

`rzezownik', neod. `nie»ywotny', m. `rodzaj m�ski', ed. `lizba pojedynza', vin. `biernik',

im. `mianownik'.

15

Znazenie `±wiat' te» istnieje, ale jest arhaizne i spotyka si� w zwi¡zkah frazeologiz-

nyh i podobnyh do nih kontekstah.

16

Janka Maur � biaªoruski pisarz radzieki, autor ksi¡»ek dla dziei i sztuk teatralnyh.
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Obj�to±¢ biaªoruskiej z�±i szauje si� na 1,5 mln sªów. Nie jest to zatem

wystarzaj¡a lizba danyh do przeprowadzania reprezentatywnyh bada« j�-

zykowyh.

Jednak mimo wad korpus na pewno mo»e by¢ stosowany do badania jedne-

go lub obu j�zyków, o swoim przykªadem pokazuje jeden z twórów projektu,

Dmitrij Sizinawa (Siqinava 2012) (w jego pray zostaªy wykorzystane te»

dane z innyh ¹ródeª, poniewa» materiaª korpusowy okazaª si� niewystarza-

j¡y).

Prae nad zasobami lingwistyznymi, stosowanyh do tworzenia niektóryh

z wy»ej opisanyh korpusów, byªy prowadzone w ostatniej dekadzie. Na razie

wobe IJL stoi zadanie uªo»enia nowego sªownika j�zyka biaªoruskiego (o�jal-

ne zadanie to �Wypraowanie podstaw teoretyznyh, bazy leksykogra�znej

i stworzenie automatyznego analizatora tekstów dla nowego fundamentalnego

obja±niaj¡ego sªownika j�zyka biaªoruskiego i poª¡zonego sªownika biaªoru-

skih gwar ludowyh�) (Kapylo$u, Kowanka 2010: 12). Korpusy whodz¡ w za-

kres dziaªalno±i przede wszystkim Dziaªu Leksykogra�i i Leksykologii, którym

kieruje Ihar Kapyªou, prae korpusowe koordynuje Uªadzimir Koszzanka.

Korpus, który jest w trakie opraowywania, jeszze nie ma ustalonej na-

zwy, umownie mo»na go nazwa¢ Akademikim Korpusem dla Sªownika Obja-

±niaj¡ego. Jego twóry (Kapyªou i Koszzanka) s¡dz¡, »e nowy korpus mo»e

powsta¢ na podstawie korpusów MLUP i Corpus Albaruthenium (Kapylo$u,

Kowanka 2010: 15). W 2010 r. ju» istniaª zbiór tekstów (obejmuj¡y obszary

tematyzne: media, nauka, literatura pi�kna) o obj�to±i 20 mln sªów. Autorzy

projektu zamierzaj¡ go uzupeªni¢, dodaj¡ teksty z innyh kanaªów, np. z in-

ternetu, radia i telewizji, tak»e teksty ustne (Kapylo$u, Kowanka 2010: 16).

Trudno oeni¢, w jakim stopniu te zamierzenia s¡ realistyzne, jednak nawet

dzisiejsza lizba � 20 mln � ju» jest przesuni�iem górnej graniy. Z drugiej

strony, nie mo»na pomin¡¢ faktu, »e korpus interesuje autorów projektu nie

jako zasób samodzielny, ale jako baza danyh b�d¡a podstaw¡ sªownika.

W maju 2013 r. pojawiªa si� strona Biaªoruski N-korpus (http://bnkor-

pus.info/) � interfejs do wyszukiwania w bazie tekstów z 1945 r. o obj�to±i

15 mln form (http://bnkorpus.info/about.html). Korpus skªada si� z utworów

literatury pi�knej, jest morfologiznie oznakowany (homonimia nie zostaªa usu-

ni�ta). Teksty zawieraj¡ metadane (autor, tytuª, rok), z któryh w wynikah

wyszukiwania pokazywane s¡ tylko nazwisko i imi� autora oraz tytuª tekstu.

Autorzy informuj¡, »e planowana obj�to±¢ korpusu to 100 mln sªów. Strona nie

zawiera danyh na temat twórów korpusu ani o proesie powstania projektu.

Interfejs jest wyposa»ony w podstawowe narz�dzia (podobnie jak w interfejsah

korpusów wy»ej opisanyh): bezpo±rednie wyszukiwanie sªowa, wyszukiwanie

sªowa we wszystkih formah, wyszukiwanie kilku sªów, tak»e nie s¡siaduj¡yh

bezpo±rednio ze sob¡. Projekt jest jeszze w trakie realizaji, wi� nie wszyst-
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kie narz�dzia dziaªaj¡ w nim poprawnie, ale ju» teraz zasób ten jest przydatny

do wybierania przykªadów

17

.

Rys. 14.6.

Opróz wªa±iwyh projektów korpusowyh istniej¡ inne projekty z zakresu

p r z e tw a r z a n i a j � z y k a i zawieraj¡e zadania stworzenia j � z y k owy  h

z a s o b ów komputerowyh.

Wymieniony wze±niej twóra komputerowej bazy gramatyznej j�zyka bia-

ªoruskiego Fiodar Piskunow wiosn¡ 2012 r. na podstawie owej bazy wydaª

Wielki sªownik j�zyka biaªoruskiego (P�skuno$u 2012) o obj�to±i 223 tys. haseª.

W Laboratorium Rozpoznawania i Syntezy Mowy Poª¡zonego Instytutu Pro-

blemów Informatyki NANB pod kierunkiem Jurasia Heewiza

18

zostaª stwo-

rzony szereg zasobów lingwistyznyh dla spey�znyh zada« laboratorium,

które mog¡ by¢ te» stosowane do przetwarzania tekstów w elah lingwistyz-

nyh (Hetsevih, Hetsevih 2012).

W podsumowaniu trzeba powiedzie¢, »e stan lingwistyki korpusowej (jak

i szerzej � lingwistyki i w nauki w ogóle) oraz sytuaja polityzno-sojolingwi-

styzna w kraju nie wpªywa dobrze na rozwój projektów. Jednym z gªównyh

problemów jest brak mªodyh spejalistów. Je±li spojrze¢ na publikaje z biaªo-

ruskiej lingwistyki korpusowej, to mo»na zauwa»y¢, »e w 2013 r. lista nazwisk

jest � z maªymi wyj¡tkami � ta sama, o w roku w zasah powstania tej

17

Elementy interfejsu wyszukiwania: Slova `Sªowo', Dada~ slova `Dodaj sªowo', Use

slovaformy `Wszystkie formy sªowa', Gramatyka `Gramatyka' (hodzi o z�±¢ mowy), Vy-

znaqany paradak `Szyk okre±lony', L�ba� adleglas~ `Dowolna odlegªo±¢', Poxuk `Wyszu-

kiwanie'.

18

Pol. Jura± Heewiz, biaª. �ras~ Ge�v�q, ros. �ri� Geeviq.
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dziedziny na Biaªorusi. Z drugiej strony, pewne prae ju» zostaªy wykonane

i mo»na si� na nih opiera¢. Ponadto niektóre projekty korpusowe i zbli»one

zostaªy aªkowiie lub z�±iowo zrealizowane przez entuzjastów, osoby, któ-

re zawodowo �nie musz¡� tym si� zajmowa¢. Czasem te» biaªorusy studeni

i doktorani wykazuj¡ zainteresowanie pra¡ tworzeniem zasobów korpusowyh

(O.A. Volqek, V.V. Poriki�), ho¢ w »adnej instytuji edukayjnej Biaªo-

rusi w programah nauzania kierunków lingwistyznyh nie ma praktyznyh

kursów z zakresu przetwarzania j�zyka naturalnego.

Ogólnie rzez bior¡, korpusy na Biaªorusi nie reprezentuj¡ wysokiego po-

ziomu w porównywaniu z korpusami budowanymi w innyh krajah.
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15. Praktyzny przewodnik

po korpusah równolegªyh.

Wiadomo±i wst�pne. Korpus ParaSol

i Korpus polsko-rosyjski UW

Marek �azi«ski

Uniwersytet Warszawski

Instytut J�zyka Polskiego

Korpus równolegªy, dwu- lub wieloj�zyzny umo»liwia znalezienie zdania z wy-

szukiwanym sªowem lub konstrukj¡ w j�zyku wyj±iowym oraz odpowiedników

tego zdania w j�zyku doelowym. Od korpusów równolegªyh (ang. parallel) na-

le»y odró»ni¢ korpusy porównywalne (omparable), grupuj¡e teksty oryginalne

teksty w dwóh lub wielu j�zykah z tej samej dziedziny, np. teksty medyzne,

prawne zy wiadomo±i prasowe z tego samego okresu. Korpusy równolegªe s¡

znaznie bardziej popularne i z�sto stosowane zarówno praktyzne w naue

j�zyków i w pray tªumaza, jak te» teoretyznie w badaniah lingwistyznyh.

Równolegªe publikowanie tekstów w ró»nyh j�zykah ma dªug¡ przedkor-

pusow¡ tradyj�, zwi¡zan¡ � jak mehanizm konkordanji � z biblistyk¡ i hrze-

±ija«stwem. Najstarszym znanym tekstem równolegªym jest dekret staroegip-

ski z II w. p.n.e. zapisany hieroglifami oraz po greku na kamieniu z Rozetty;

bez niego nie udaªoby si� odzyta¢ hieroglifów.

Od epoki renesansu znane s¡ dwuj�zyzne wydania Biblii i jej fragmentów.

W roku 1511 Erazm z Rotterdamu wydaª Novum Instrumentarium � równo-

legªy tekst grekiego Nowego Testamentu oraz wªasnego przekªadu ªai«skiego

(poprawionej Wulgaty). W roku 1519 wydano w Madryie Poliglot� Komplu-

te«sk¡ � równolegªe przekªady hebrajskie, ªai«skie oaz grekie z ªai«skimi

glosami.

W roku 1555 Konrad Gessner wydaªMithridates de di�erentis linguis z mo-

dlitw¡ Ojze nasz w 22 j�zykah, a w roku 1806 u progu narodzin nowo»ytnego

j�zykoznawstwa Johann Ch. Adelung opublikowaª a» 500 przekªadów Modlitwy

Pa«skiej: Mithridates oder allgemeine Sprahenkunde, mit dem Vater--Unser

als Sprahprobe in beinahe fünfhundert Sprahen und Mundarten (imi� staro-

»ytnego poligloty Mithrydatesa dªugo byªo w Europie alegori¡ wieloj�zyzno-

±i). Traktat Adelunga mo»na uzna¢ za poz¡tek porównawzej analizy j�zyka,
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w której porównywanie przekªadów sªu»y nie tylko praktyznemu zrozumieniu

tekstu.

Dzisiejsze korpusy równolegªe tak»e ª¡z¡ ele teoretyzne z praktyznymi,

s¡ bowiem doskonaªym narz�dziem dla tªumazy. Pierwszy korpus równole-

gªy dost�pny w siei � Hansard � powstaª ze stenogramów debat parlamen-

tu kanadyjskiego, które i tak byªy arhiwizowane w j�zyku angielskim i fran-

uskim (http://www.isi.edu/natural-language/download/hansard). Hansard to

nazwisko XVII-wieznego autora systemu transkrypji debat parlamentu bry-

tyjskiego.

Obenie w siei dost�pne s¡ lizne korpusy dwu- i wieloj�zyzne, w tym kor-

pus debat Parlamentu Europejskiego � http://www.statmt.org/europarl i euro-

pejskih aktów prawnyh. O udost�pnianie na wspólnej platformie ró»nyh za-

sobów korpusowyh j�zyków europejskih dbaj¡ lingwi±i w programah META-

NET (META � Multilingual Europe Tehnology Alliane) i CLARIN (Common

Language Resoures and Tehnology Infrastruture). Dost�pne s¡ m.in. akty

prawne UE w korpusie JRC-Aquis � http://www.larin.eu/aquis-ommunau-

taire, doniesienia prasowe w j�zykah UE w korpusie Europress � http://www

.presseurop.eu. Komentarze polityzne publiystów z ró»nyh krajów w kilku

wersjah j�zykowyh (ho¢ nie po polsku) gromadzi praski projekt Syndiate

� http://www.projet-syndiate.org.

Je±li hodzi o analiz� porównawz¡ j�zyków sªowia«skih, trzeba wspomnie¢

o kilku wa»nyh projektah, z któryh dwa dost�pne online zostan¡ tu omó-

wione dokªadniej. Najstarszym sªowia«skim korpusem równolegªym jest Am-

sterdam Slavi Parallel Aligned Corpus � ASPAC. Zawiera on kilkadziesi¡t

tekstów literakih wydanyh po rosyjsku oraz w innyh j�zykah sªowia«-

skih i zahodnioeuropejskih. Tekstów rosyjskih jest 69 (3 mln sªów), ale

odpowiedników w innyh j�zykah � znaznie mniej. Tekstów polskih jest 58,

w tym 3 oryginalne. Korpus jest dost�pny jedynie lokalnie na Uniwersyteie

Amsterdamskim, informaje na stronie: http://www.uva.nl/over-de-uva/orga-

nisatie/medewerkers/ontent/b/a/a.a.barentsen/a.a.barentsen.html.

Inne korpusy równolegªe zawieraj¡ tekst rosyjski, np. na uniwersyteie

w Oslo dost�pny jest lokalnie korpus wielko±i 8 mln sªów w tekstah rosyjskih,

norweskih i angielskih: http://www.hf.uio.no/ilos/english/researh/projets/

run/orpus. Du»y, 30-milionowy korpus polsko-rosyjski powstaª na Uniwersy-

teie Warszawskim. Dwa najwi�ksze i najwa»niejsze sªowia«skie korpusy wielo-

j�zyzne to: InterCorp (zob. rozdziaª Praktyzny przewodnik po korpusie równo-

legªym InterCorp) ramah Czeskiego Korpusu Narodowego oraz ParaSol two-

rzony we wspóªpray uniwersytetów w Bernie i Ratyzbonie. W tym miejsu

przedstawimy korpus ParaSol oraz Korpus Polsko-Rosyjski UW.

ParaSol (Parallel aligned orpus of Slavi and Other Languages) zawiera

teksty literakie we wszystkih j�zykah sªowia«skih oraz kilkunastu innyh

europejskih. Korpus lizy 25 mln sªów w 31 tekstah przeªo»onyh na 32 j�zyki,
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z zego 5 tekstów jest dost�pnyh w ponad 12 j�zykah. W odró»nieniu od

znaznie wi�kszego korpusu InterCorp w ParaSolu wi�ksz¡ wag� przykªada

si� do reprezentaji i zrównowa»enia jak najwi�kszej lizby j�zyków i »aden

z tyh j�zyków nie jest podstawowy, tak jak podstawowy jest zeski w korpusie

InterCorp, gdzie ka»dy tekst musi mie¢ zesk¡ wersj�.

W ka»dym wyszukiwaniu nale»y wybra¢ jeden j�zyk ¹ródªowy oraz jeden

lub wi�ej j�zyków doelowyh. Po ogranizeniu wyszukiwania do przekªadów

dost�pnyh jednoze±nie po angielsku, polsku, zesku, sªowaku i rosyjsku liz-

ba tekstów spada z 31 do 4: Imi� ró»y Eo, Pahnidªo Suskinda, Mistrz i Maª-

gorzata Buªhakowa oraz Harry Potter Jane Rowling.

Rys. 15.1. Strona wyszukiwania ParaSol.

Najprostsze wyszukiwanie obejmuje sªowa ortogra�zne. Sªu»y do tego opera-

tor world. Aby wyszuka¢ polskie sªowo ±wiata, nale»y wpisa¢ [word="±wiata"℄

1

lub po prostu "±wiata". Wyszukiwanie sªów zahowuje kasztowo±¢, a zatem aby

znale¹¢ sªowa zazynaj¡e si� maª¡ lub wielk¡ liter¡, nale»y zastosowa¢ wyra-

»enie regularne [word="[�±℄wiata"℄. Na ilustraji przedstawiono wyszukiwanie

angielskiego i¡gu world of, a w przekªadzie rosyjskim � leksem mir. Mo»liwo±¢

ogranizania wyszukiwania do obu badanyh j�zyków bardzo si� przydaje przy

analizie przekªadu, je±li hemy np. sprawdzi¢, kiedy angielskie word tªuma-

zone jest na mir, a kiedy nie.

1

W wyszukiware NKJP zamiast operatora word mamy orth.
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W wyszukiwaniu i¡gów znaków mo»na stosowa¢ wyra»enia regularne. Je-

±li np. hemy znale¹¢ sªowo, które zawiera o najmniej 3 litery, wpisujemy

[word=".*a.*a.*a.*"℄, a »eby znale¹¢ sªowo, które zawiera dokªadnie 3 litery

a � [orth=".*a.*a.*a.*" & orth!=".*a.*a.*a.*a.*"℄ lub ".*a.*a.*a.*[�a℄.*"

Wyszukiwaniu leksemów sªu»y operator lemma

2

, np. [lemma="±wiat"℄. Wy-

szukiwarka leksemów nie reaguje na kasztowo±¢, znajdzie wi� formy �wiata,

±wiata, ±wieie itd. Na ilustraji przedstawiono wyszukiwanie rosyjskiego lek-

semu mir odpowiadaj¡ego angielskiemu i¡gowi world of.

Nie we wszystkih j�zykah teksty s¡ lematyzowane i tagowane gramatyz-

nie, ale w polskim, rosyjskim, zeskim, sªowe«skim i sªowakim � tak. Projekt

ParaSol wykorzystuje tagsety poszzególnyh korpusów, a wi� formuªowanie

zapyta« wymaga ih znajomo±i (podobnie jest w korpusie Interorp). Aby

wyszuka¢ z�±¢ mowy lub warto±¢ kategorii gramatyznej, nale»y odpowied-

ni symbol umie±i¢ w polu warto±i operatora [tag℄. Wpisan¡ warto±¢ trzeba

poprzedzi¢ symbolem wielokrotno±i dowolnego znaku .* i taki sam symbol

postawi¢ po niej.

Oto pytania o bezokoliznik w trzeh ró»nyh j�zykah i tagsetah:

polski: [tag=".*inf.*"℄

rosyjski: [tag=".*Vmn.*"℄

zeski: [tag=".*Vf.*"℄.

Stosowne tagsety s¡ dost�pne odpowiednio na stronah NKJP i Czeskiego Kor-

pusu Narodowego (www.korpus.z), a dla j�zyka rosyjskiego na stronie sla-

wistyki Uniwersytetu w Leeds: http://orpus.leeds.a.uk/moky/msd-ru.html.

Tagsety dla rosyjskiego oraz dla j�zyków poªudniowosªowia«skih s¡ zgodne

z systemem MultexEast (http://nl.ijs.si/ME). Warto zwrói¢ uwag� na ró»-

nie mi�dzy tagami i skªadni¡ zapyta« dla ró»nyh j�zyków. W zapytaniah

rosyjskih i zeskih wa»ne s¡ nie tylko odpowiednie symbole z�±i mowy i ka-

tegorii, ale te» ih kolejno±¢. W tagseie polskim, zgodnym z NKJP, kolejno±¢

symboli nie odgrywa roli; za to klasy gramatyzne s¡ w�»sze ni» w tradyyjnej

gramatye szkolnej. Bezokoliznik jest w tagseie rosyjskim i zeski reprezen-

towany jako uszzegóªowienie zasownika, odpowiednio VMn (m � zasownik

peªnoznazny, n � bezokoliznik) i Vf (f � bezokoliznik), a w tagseie polskim

jest oddzielnym �eksemem (inf) odr�bnym od reszty form zasownikowyh,

poniewa» ma inne wªa±iwo±i �eksyjne i inn¡ ª¡zliwo±¢.

W korpusah równolegªyh prawdopodobnie z�±iej ni» struktury grama-

tyzne porównujemy leksemy, ih znazenia i konteksty. Dlatego zako«zmy

prezentaj� korpusu ParaSol porównaniem kolokaji nazw gor¡yh napojów

oraz ró»nej roli kulturowej herbaty i kawy. Wybierzmy trzy j�zyki sªowia«skie:

polski, rosyjski i zeski i wyszukajmy [lemma=�herbata�℄.

2

W wyszukiware NKJP zamiast operatora lemma mamy base.
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Nie jest zaskozeniem, »e herbata ma stosunkowo wy»sz¡ frekwenj� w kor-

pusie rosyjskim ni» w zeskim, a kawa � wy»sz¡ w zeskim ni» w rosyjskim,

nie dziwi nas te» stosunkowo wysoka frekwenja herbaty w polszzy¹nie, bli»sza

frekwenji rosyjskiej ni» zeskiej. Wyszukajmy jednak sªowo herbata w tekstah

polskih i spójrzmy dokªadniej na odpowiedniki rosyjski i zeskie. W tekstah

rosyjskih polskiej herbaie zawsze odpowiada £aj i odwrotnie. Jednak w ze-

skih przekªadah sytuaja jest bardziej skomplikowana:

Rys. 15.2. Herbata i jej zeskie odpowiedniki w korpusie ParaSol.

Otó» w zeskim przekªadzie Pami�tnika znalezionego w wannie Lema kulturo-

w¡ rol� herbaty jako napoju dla go±ia przejmuje kawa:

Poprosiª mnie do gabinetu mieszz¡ego si� po przeiwnej stronie korytarza,

poz�stowaª herbat¡. . .

Pozval m¥ do prot¥j²í praovny, po£astoval kávou. . .

Zatem priglasil men� v kabinet , nahodivxi�s� naprotiv po koridoru

, ugostil men� qaem. . .

Na 37 wyst¡pie« sªowa herbata w tej powie±i w zeskim przekªadzie a» 22

razy mamy kaw�. Taka adaptaja nie mogªaby si� zdarzy¢ w przekªadzie tek-

stu silnie osadzonego w tradyji kraju, gdzie pije si� du»o herbaty, jak ho¢by

w przekªadzie Mistrza i Maªgorzaty zy Harry'ego Pottera (oba teksty dost�pne

w porównaniu). Ale akja Pami�tnika dzieje si� w dalekiej przyszªo±i w nie-

znanym kraju, a wi� ka»dy przekªad ksztaªtuje zwyzaje tego kraju na obraz
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wªasnego j�zyka i kultury. Cz�stowanie go±ia herbat¡ wydaªo si� zeskiemu

tªumazowi dziwazne, dokonaª wi� swobodnej lokalizaji przekªadu.

Przykªad zastosowania korpusu wieloj�zyznego w badaniah aspektolo-

giznyh sªowia«skiego opisuje twóra ParaSola, Rupreht vonWaldenfels (2010).

Tak»e herbata i kawa przyi¡ga uwag� autora � Waldenfels (2012).

Opróz ParaSola, InterCorpu i innyh du»yh projektów korpusów wielo-

j�zyznyh na wielu uniwersytetah i w innyh o±rodkah buduje si� korpusy

dwuj�zyzne, z�sto na potrzeby lokalne. Poni»ej przedstawiamy korpus pol-

sko-rosyjski tworzony w latah 2010-2013 na Uniwersyteie Warszawskim w ra-

mah grantu Narodowego Centrum Nauki (NN104056638). Histori� projektu

opisuje artykuª �azi«ski et al. (2012).

Projekt ten nie wyró»nia si� na tle ParaSola, InterCorpu i innyh korpu-

sów równolegªyh poziomem anotaji zy mo»liwo±iami wyszukiwania, tylko

wielko±i¡, zró»niowaniem tekstów oraz prostot¡ interfejsu. Korpus Polsko-

-Rosyjski UW zawiera 30 milionów sªów (po 15 mln sªów polskih i rosyjskih)

z przekªadami w ponad 200 tekstah literakih, stu kilkudziesi�iu tekstah

prasowyh, prawnyh i religijnyh. Jest to wi� zasób znaznie wi�kszy ni»

udziaª tekstów w wersji polskiej i rosyjskiej w korpusie ParaSol (28 tekstów) zy

InterCorp (6 tekstów). Warto±i¡ korpusu odró»niaj¡¡ go od projektów zagra-

niznyh jest tak»e obeno±¢ tekstów prasowyh interesuj¡yh dla obu s¡sied-

nih krajów. Teksty te pohodz¡ z tygodnika Forum (przekªady polskie tekstów

rosyjskih) oraz z rosyjskiego serwisu przekªadów prasowyh inosmi.ru (warto

wspomnie¢, »e wspomniany wze±niej wieloj�zyzny serwis prasowy PressEu-

rope zawiera teksty polskie, ale nie rosyjskie, a serwis komentarzy polityznyh

Syndiate ma wersj� rosyjsk¡, ale nie polsk¡).

Korpus dziaªa na zasadzie bazy danyh. Ka»de zdanie jest przehowywane

w bazie w dwóh wersjah, a ka»de sªowo w bazie sªów, od której jest odno±nik

do bazy zda«. Teksty s¡ tagowane programami wykorzystywanymi przez NKJP

i Narodowy Korpus J�zyka Rosyjskiego. Polski tager daje wyniki zdezambigu-

owane, rosyjski nie, dlatego wyszukiwanie w tek±ie rosyjskim daje mnóstwo

form homonimiznyh.

Najwa»niejsz¡ eh¡ wyró»niaj¡¡ korpus warszawski nie jest jednak zestaw

tekstów, lez okienkowy interfejs konstruowania zapyta«, znaznie prostszy ni»

w pozostaªyh korpusah wielo- i dwuj�zyznyh i w wi�kszo±i korpusów na-

rodowyh. Interfejs jest wzorowany na Narodowym Korpusie J�zyka Rosyjskie-

go, który wyró»nia si� w±ród korpusów narodowyh ªatwo±i¡ obsªugi. Mamy

do dyspozyji moduª wyszukiwania form wyrazowyh lub ih i¡gów oraz mo-

duª wyszukiwania leksemów b¡d¹ warto±i kategorii gramatyznyh. W module

pierwszym nale»y wpisa¢ w okno wyszukiwania dokªadny i¡g znaków, ewentu-

alnie z Boole'owskimi zast�pnikami. Zapytanie lubi.. zwrói nam wyniki lubisz

i lubimy, ale nie lubi� zy lubili±my, a zapytanie lubi.* � wszystkie wy»ej wymie-
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nione formy. W tym module mo»liwe jest wyszukiwanie ª¡zne. Wyszukajmy

np. wszystkie polskie zdania zawieraj¡e sªowo kolega i ih rosyjski odpowied-

niki ze sªowem drug:

Rys. 15.3.

Wªa±nie sªowo kolega, a nie przyjaiel, jest najz�stszym odpowiednikiem rosyj-

skiego drug zy angielskiego friend w kontek±ie wspólnoty dziaªania lub losu.

W korpusie znajdziemy jednak i bardziej skomplikowane przykªady, kiedy to

po rosyjsku trzeba jako± odda¢ polsk¡ ró»ni� mi�dzy koleg¡ a przyjaielem:

. . . poznajie si�, mój kolega, no, przyjaiel, powiedzmy.

(Czeszko: Pokolenie)

. . . poznakomtes', eto moj odnoklassnik, moºno daºe skazat' drug.

W module wyszukiwania morfologiznego mamy w obu j�zykah rozwijan¡

list� wyboru z�±i mowy i kategorii gramatyznyh. Poni»ej wyszukiwanie

rzezowników m�sko zwierz�yh w elowniku (zob. Rys. 15.4.).
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Rys. 15.4.

Oto wyniki:

Rys. 15.5.
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Poniewa» klasy i kategorie gramatyzne zapisane w polskih tekstah wedªug

tagsetu NKJP, musieli±my dokona¢ uproszze« i poª¡zy¢ np. wszystkie kla-

sy zasownikowe w jedn¡. Najtrudniej byªo uzyska¢ warto±¢ zasu przeszªego.

Aby odszuka¢ form� zrobiªem, wyszukiwarka musi reagowa¢ na tagowany od-

dzielnie i¡g segmenty pseudoimiesªowowe zrobiª i aglutynanty osobowe em.

Je±li jednak hemy zahowa¢ rozró»nienia tagsetu NKJP, np. odr�bne klasy

dla form �nitywnyh, bezokolizników i trybu rozkazuj¡ego, mo»e to zrobi¢,

zaznazaj¡ pole Poka» opje w stre�e Cz�±i mowy).

Ze wzgl�du na prawa autorskie do tekstów, nasz korpus dost�pny jest obe-

nie w dwóh wersjah: jednej ogólnej zawieraj¡ej teksty, na które uzyskano

zgod� lub niewymagaj¡e zgody oraz w wersji peªnej, zawieraj¡ej tak»e tek-

sty, w któryh sprawie trwa korespondenja z posiadazami praw. Teksty te

wykorzystywane s¡ wyª¡znie lokalnie na serwerze Wydziaªu Polonistyki UW,

a dost�p do wyszukiwania w nih jest hroniony hasªem.
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Informaje ogólne

InterCorp to projekt, który powstaª w Pradze na Uniwersyteie Karola; je-

go elem jest wybudowanie obszernego równolegªego korpusu synhroniznego,

który obejmowaªby jak najwi�ej j�zyków. InterCorp jest jednoze±nie nazw¡

i¡gle rozrastaj¡ego si� du»ego synhroniznego korpusu paralelnego, obejmu-

j¡ego 32 j�zyki (stan na styze« 2014).

W tworzeniu InterCorpu uzestnizyli pedagodzy i studeni Wydziaªu Filo-

zo�znego Uniwersytetu Karola (FF UK), osoby zwi¡zane z Czeskim Korpusem

Narodowym, a tak»e wspóªpraowniy zewn�trzni.

Korpus równolegªy ma sªu»y¢, mi�dzy innymi, jako ¹ródªo danyh do ba-

da« teoretyznyh, analiz gramatyznyh i leksykogra�znyh, pra transla-

torskih, projektów dotyz¡yh nauki j�zyków obyh, a tak»e do poszukiwa«

studenkih.

�ródªo i dost�p: http://www.korpus.z/interorp/.

Charakterystyka korpusu

Trzonem korpusu InterCorp s¡ teksty r�znie wi¡zane

1

, przewa»nie beletry-

styzne. Opróz nih korpus obejmuje równie» automatyznie opraowane tek-

sty; s¡ one w interfejsie nazywane kolekjami. Obenie udost�pnione s¡ (w ra-

mah tyh kolekji) artykuªy publiystyzne oraz sprawozdania ze stron http//

www.projet-syndiate.org i http://www.presseurop.eu/s, akty prawne Unii

1

Termin �wi¡zanie tekstów� (alignment) za: Lewandowska-Tomaszzyk 2005.
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Europejskiej z korpusu Aquis Communautaire oraz zapisy posiedze« Parla-

mentu Europejskiego z lat 2007-2011 (z korpusu Europarl). W nast�pnej wersji

InterCorpu (zyli 7) twóry zapowiadaj¡ udost�pnienie bazy napisów dialogo-

wyh z serwera Open Subtitles. Teksty w kolekjah s¡ wi¡zane automatyznie;

w konkordanjah mo»e by¢ wi� wi�ej zda«, które sobie nawzajem nie odpo-

wiadaj¡. Niektóre teksty z korpusów Aquis Communautaire i Europarl byªy

z�±iowo poprawione i posortowane, dlatego mog¡ si� ró»ni¢ od oryginaªu for-

m¡ i obj�to±i¡.

Wszystkie teksty w InterCorpie maj¡ zawsze zeski odpowiednik (jako ory-

ginaª lub tªumazenie). J�zyk zeski jest dla InterCorpu j�zykiem kluzowym,

a zeska wersja jest wi¡zana z wersjami oboj�zyznymi. Caªkowita obj�to±¢

dost�pnej z�±i korpusu w wersji 6 (z kwietnia 2013) to 138 779 000 sªów obo-

j�zyznyh w tekstah w zeskim trzonie oraz 728 508 000 sªów w oboj�zyz-

nyh tekstah w tzw. kolekjah.

Twóry InterCorpu planuj¡ równie» wprowadzenie do korpusu tekstów, któ-

re nie maj¡ zeskiej wersji. Wówzas InterCorp straiªby swoj¡ jednoznazn¡

orientaj� na j�zyk zeski.

Rozkªad tekstów w ramah trzonu korpusu oraz w poszzególnyh kolek-

jah jest uwidozniony poni»ej w tabelkah:

Tab. 16.1. Wielko±¢ korpusu w tysi¡ah sªów � wersja 6.

Skrót J�zyk Trzon Syndi- Press- Aquis Euro- W

ate europ parl sumie

Ar arabski 29 0 0 0 0 29

Be biaªoruski 1 308 0 0 0 0 1 308

Bg buªgarski 3 979 0 0 13 816 9 083 26 879

Ca katalo«ski 1 758 0 0 0 0 1 758

Da du«ski 190 0 0 21 680 13 916 35 785

De niemieki 17 256 3 050 1 715 21 724 13 089 56 835

El greki 210 0 0 25 070 15 404 40 683

En angielski 10 019 3 083 1 863 24 208 15 580 54 753

Es hiszpa«ski 14 552 3 479 1 948 27 001 15 885 62 865

Et esto«ski 0 0 0 15 963 10 900 26 862

Fi �«ski 2 131 0 0 16 667 10 241 29 040

Fr franuski 3 816 3 535 2 054 27 352 17 178 53 936

Hi hindi 155 0 0 0 0 155

Hr horwaki 12 625 0 0 0 0 12 625

Hu w�gierski 2 511 0 0 19 168 12 307 33 985

It wªoski 4 081 247 1 893 24 850 15 489 46 560

Lt litewski 358 0 0 18 433 11 020 29 811

Lv ªotewski 1 337 0 0 18 745 11 689 31 770

Mk maedo«ski 2 664 0 0 0 0 2 664

Mt malta«ski 0 0 0 14 133 0 14 133

Nl holenderski 9 426 0 2 082 24 746 15 563 51 817

No norweski 2 301 0 0 0 0 2 301

Pl polski 12 710 0 1 660 20 464 12 805 47 640
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[i¡g dalszy tabeli ze strony poprzedniej℄

Skrót J�zyk Trzon Syndi- Press- Aquis Euro- W

ate europ parl sumie

Pt portugalski 2 318 0 2 103 28 599 16 481 49 502

Ro rumu«ski 2 433 0 1 917 8 200 9 446 21 995

Ru rosyjski 4 937 2 651 0 0 0 7 588

Sk sªowaki 8 152 0 0 19 222 12 734 40 108

Sl sªowe«ski 1 855 0 0 19 646 12 241 33 741

Sr serbski 6 972 0 0 0 0 6 972

Sv szwedzki 7 205 0 0 20 615 13 874 41 694

Uk ukrai«ski 1 493 0 0 0 0 1 493

W sumie 138 779 16 044 17 237 430 300 264 926 867 287

Cs zeski 61 962 2 741 1 639 20 285 12 920 99 547

Wprzypadku tekstów zeskih sªowa lizone s¡ tylko jeden raz, bez wzgl�du

na lizb� wersji oboj�zyznyh.

Polsko-zeska z�±¢ InterCorpu zawiera (w porównaniu z parami innyh

j�zyków) wysoki odsetek literatury pi�knej (180 tytuªów i 12,6 mln sªów � w tej

kategorii jest trzeia po j�zyku niemiekim i hiszpa«skim), przy zym nale»y

zauwa»y¢, i» proporje pomi�dzy oryginaªami a przekªadami s¡ w przypadku

tyh dwóh j�zyków wyrównane. Wi�ksz¡ z�±¢ beletrystyki z zesko-polskiej

z�±i korpusu równolegªego stanowi¡ przekªady z innyh j�zyków. Je»eli hodzi

o kolekje, j�zyk polski nie jest reprezentowany jedynie w tekstah z serwera

Projet Syndiate (wedªug danyh z wersji 6). Orientayjne, przykªadowe dane

przedstawia poni»sza tabelka.

Tab. 16.2. Zestawienie ilo±iowe tekstów pod wzgl�dem j�zyka ¹ródªowego.

Czeskie

oryginaªy

Polskie

oryginaªy

Obe

oryginaªy

Razem

W j�zyku

zeskim

1 899 2 331 8 402 12 632

W j�zyku

polskim

1 987 2 256 8 379 12 622
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Anotaja zewn�trzna

W korpusie InterCorp anotowane s¡ zewn�trznie wedªug nast�puj¡yh infor-

maji (poni»ej tylko niektóre z nih).

Tab. 16.3. Wybrane symbole i ih znazenia dost�pne w anotaji zewn�trznej.

Atrybut Znazenie Warto±¢

do.lang
j�zyk tekstu

bg | a | s | da | de | el | en | es | et | � | fr | ga | hr |

hu | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | ru | sk | sl |

sv | un

div.id

identy�kaja

tekstu

nazwisko_autora-skróona_nazwa_tekstu |

_ACQUIS | _EUROPARL | _PRESSEUROP |

_SYNDICATE

div.group podziaª na jádro (trzon)/koleke (kolekja)

div.version wersja tekstu do tej pory wsz�dzie 00;

div.wordount

lizba sªów

tekstu

Lizba

div.author autor tekstu nazwisko, imi�

div.title tytuª tekstu Tytuª

div.publisher wydawa

div.pubplae

miejse wyda-

nia

div.pubyear rok wydania rok

div.txtype typ tekstu

drama (dramat) | literatura faktu | poezie (poezja) |

právní texty (teksty prawnize) | próza (proza) | publi-

istika � komentá°e (publiystyka � komentarze) | pu-

bliistika � zprávy (publiystyka � informaje) | r·zné

(ró»ne) | zápis debaty (zapis dyskusji)

div.original

zy tekst jest

oryginaªem

ANO (tak)/NE (nie)

div.srlang

j�zyk ¹ródªa

(oryginaªu)

bg | a | s | da | de | el | en | es | et | � | fr | ga | hr |

hu | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | ru | sk | sl |

sv | un

div.translator

tªumaz tek-

stu

nazwisko, imi�

div.transsex pªe¢ tªumaza F/M

div.authsex
pªe¢ autora F/M

Oznazenie do.version mo»e by¢ wykorzystane, gdy mamy do zynienia

z kilkoma wersjami tego samego tekstu w danym j�zyku (np. ró»ne przekªady

jednej ksi¡»ki). Dotyhzas u»yie tego oznazenia nie jest mo»liwe, dlatego

wsz�dzie pojawia si� znak �00�.

Pozostaªe oznazenia mog¡ mie¢ znazenie w zale»no±i od typu przepro-

wadzanego badania. Istotna mo»e by¢ np. pªe¢ autora lub tªumaza, je±li dla

analizy relewantne jest, zy tekst zostaª napisany przez kobiet�, zy m�»zy-

zn�. Wa»ny mo»e by¢ tak»e np. j�zyk oryginaªu, kiedy przedmiotem badania

jest materiaª j�zykowy, który powstaª w danym j�zyku.

210



16. Praktyzny przewodnik po korpusie równolegªym InterCorp

Anotaja wewn�trzna

Je»eli hodzi o anotaj� wewn�trzn¡ zy segmentaj� tekstu, dla ka»dego j�zyka

mo»e by¢ inna. Na stronah internetowyh InterCorpu znajduj¡ si�

odno±niki do opisów danyh j�zyków. Morfologizn¡ anotaj¡ opatrzone s¡

teksty w j�zykah: angielskim, buªgarskim, zeskim, esto«skim, franuskim,

hiszpa«skim, holenderskim, litewskim, niemiekim, norweskim, polskim, por-

tugalskim, rosyjskim, sªowakim, sªowe«skim, w�gierskim, wªoskim. Wkróte

otagowane maj¡ zosta¢ teksty w j�zykah: horwakim, �«skim, rumu«skim,

serbskim i szwedzkim.

W przypadku tekstów z tagami (a tak»e lematami) zapytania formuªowa-

ne wprost o zrosty mog¡ pozosta¢ bez odpowiedzi. Dotyzy to np. angielskih

form an't albo I'm, które tager dzieli na dwa sªowa (a + n't i I + 'm) z od-

powiednimi lematami i znaznikami. Podobnie sytuaja wygl¡da z polskimi

formami typu byªam zy gdyby± (podzielone na byªa + m i gdyby + ±).

Nale»y jednak lizy¢ si� z tym, »e wyrazy mog¡ by¢ bª�dnie dzielone, np.

gdzie ± za Wisª¡

2

(zaimek nieokre±lony podzielony tak, jakby byª poª¡zeniem

zaimka wzgl�dnego i morfemu zasownikowego, np. Gdzie± si� podziewaª?).

Je±li wi� segmentujemy gdzie± na z¡stki: gdzie ±, to wedªug tagera TaKIPI

3

jest to:

gdzie/gdzie/qub ±/by¢/aglt:sg:se:imperf:nwok

Jest to bª�dne znakowanie; zaimek nieokre±lony gdzie± (np. ze zdania Poªo»yªam

to gdzie± i zapomniaªam gdzie.) powinien by¢ znakowany w poni»szy sposób:

gdzie±/gdzie±/qub

Zapytanie o aªy zrost trzeba zada¢ jako poª¡zenie wyrazowe (Slovní spo-

jení/Phrase), a z�±i zrostu nale»y oddzieli¢ spaj¡. Lemat i znaznik maj¡

tylko z�±i zrostu.

Morfologizne tagi zawieraj¡e znaki, które w regularnyh wyra»eniah ma-

j¡ spejalne znazenie (np. �$� w angielskim znaku �wp$�), w zapytaniah na-

le»y wpisywa¢ za wsteznym uko±nikiem, np. tag=�wp\$� .

Na stronah korpusu znajduj¡ si� dokªadniejsze informaje o znaznikah

morfosyntaktyznyh. Segmentaja i znakowanie mog¡ si� ró»ni¢ w zale»no±i

od poszzególnyh j�zyków:

Wielosªowne wyra»enia w j�zyku hiszpa«skim, np. a lo largo de segmen-

tuje si� i znakuje jako:

<w lemma="a:lo:largo:de"

2

Por. Jest gdzie/gdzie/qub ±/by¢/aglt:sg:se:imperf:nwok na póªnoy Anglii..

3

Piaseki 2007: 151-167.
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tag="PREP">a lo largo de</w>,

Podobnie: <w lemma="por:el:momento" tag="ADV">Por el momen-

to</w>

Przykªady z innyh j�zyków poni»ej (forma, lemat, tag):

zeski: ud¥lals: ud¥lals/ud¥lat/VpYS---2R-AA---

polski: zrobiªe±: zrobiª/zrobi¢/praet:sg:m1:perf + es/by/aglt:sg:se:imperf:wok

franuski: dit-il: dit/dire/VER:pres + -il/il/PRO:PER

angielski: hildren's: hildren/hild/NNS + 's/'s/POS

angielski: parents': parents/parent/NNS + '/'/POS

angielski: I'm: I/I/PP + 'm/be/VBP

angielski: an't: a/a/MD + n't/n't/RB

Tryb przypuszzaj¡y w j�zyku zeskim i polskim:

zeski: byh/být/V-S---1-------

polski: by/by/qub + m/by/aglt:sg:pri:imperf:nwok

zeski: abyhom/aby/J,-P---1-------

polski: »e/»e/onj + by/by/qub + ±my/by¢/aglt:pl:pri:imperf:nwok

Dost�p do tekstów w korpusie

InterCorp mo»na przeszukiwa¢, u»ywaj¡ trzeh interfejsów � Park (http://

korpus.z/Park), NoSketh Engine (https://korpus.z/orpora) i KonText

(https://kontext.korpus.z). NoSketh Engine (dost�pny od maja 2013 roku)

ró»ni si� od interfejsu Park nie tylko wygl¡dem, ale przede wszystkim funk-

jonalno±i¡. Natomiast KonText dost�pny od styznia 2014) ró»ni si� od No-

Sketh Engine wªa±iwie tylko wygl¡dem. Kiedy otworzymy stron� gªówn¡ kor-

pusu http://www.korpus.z/, widozny jest dost�p jedynie do dwóh wspom-

nianyh wy»ej interfejsów (KonText i Park). Bezpo±redni dost�p do wszystkih

trzeh oferuje strona http://www.korpus.z/interorp. Peªne teksty (ksi¡»ki,

dokumenty, publikaje) z pomieszan¡ kolejno±i¡ zda« uzyska¢ mo»na po pod-

pisaniu umowy lienyjnej.

Korpus InterCorp mo»na bada¢, posªuguj¡ si� danymi dost�powymi, które

wykorzystywane s¡ równie» do pozostaªyh korpusów �NK. Dost�p do korpu-

sów �NK jest darmowy po uprzedniej rejestraji na stronie Prohlá²ení uºivatele

korpus· Ú�NK/Statement of a User of the ICNC Corpora.
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Interfejs KonText

Przez interfejs KonText mo»na przeszukiwa¢ zarówno korpusy jednoj�zyzne,

jak i równolegªe. Po wpisaniu nazwy u»ytkownika i hasªa otworzy si� strona

z domy±lnie ustawionym korpusem (np. SYN2010). Po klikni�iu przyisku

z nazw¡ tego korpusu pojawi si� propozyja dost�pnyh typów korpusów. Je»eli

klikniemy strzaªk� przy pozyji Paralelní korpus InterCorp, pojawi si� lista

z�±i korpusu wedªug j�zyków.

Wybór j�zyków

Klikni�iem którego± z j�zyków przy pozyji Paralelní korpus InterCorp wy-

bieramy pierwszy badany j�zyk. Jest to j�zyk, w którym b�dziemy zadawa¢

pytanie. Okienko z zapytaniem w tym j�zyku nie mo»e pozosta¢ puste. Opróz

tego kolejno±¢ j�zyków jest wa»na jeszze przy tworzeniu subkorpusów (zob.

poni»ej). Zakres tekstów, które maj¡ tworzy¢ subkorpus, mo»na ogranizy¢

tylko na podstawie tekstów pierwszego j�zyka. W pozostaªyh przypadkah

kolejno±¢ j�zyków nie odgrywa »adnej roli.

Po wybraniu pierwszego j�zyka na górze po prawej stronie w niebieskiej

rame pojawi si� krótki opis wybranej z�±i korpusu (po klikni�iu na na-

zw� korpusu w tej rame wy±wietli si� wi�ej informaji: jego wielko±¢, lizba

pozyji, wyrazy tekstowe oraz znaki interpunkyjne). Ch¡ doda¢ kolejny j�-

zyk, nale»y go najpierw w rame Zarovnané korpusy/Aligned Corpora wybra¢,

a potem klikn¡¢ P°idat/Add. W dodanym j�zyku mo»na (ale nie trzeba) doda¢

uzupeªnienie pytania. Je»eli hemy, aby w odpowiedzi na zapytanie pojawiaªy

si� równie» konkordanje, które w danym j�zyku nie maj¡ ekwiwalentu, nale»y

klikn¡¢ zobrazit prázdné °ádky/inlude empty lines. W ten sam sposób dodawa¢

mo»na kolejne j�zyki. Mo»emy wyszukiwa¢ tak»e tylko w jednej z�±i korpu-

su równolegªego, zyli tylko w jednym j�zyku. W tym przypadku kolejnyh

j�zyków nie dodajemy, ale wybieramy od razu typ zapytania, a odpowiednie

zapytanie wpisujemy.

Zapytania

Mo»na wybiera¢ z kilku opji Typ dotazu/Query Type (zob. poni»ej). W przy-

padku wszystkih typów zapyta« opróz Základní/Basi wa»na jest wielko±¢ li-

ter. Mo»na u»ywa¢ tak»e wyrazów regularnyh. W przypadku zapytania o Slov-

ní tvar/Word Form domy±lne ustawienie zakªada, »e na wielko±¢ liter nie ma

znazenia, ale funkj� Shoda velikosti/Math ase trzeba wª¡zy¢.

Konstruuj¡ zapytanie, mamy do dyspozyji nast�puj¡e opje:

� Základní/Basi � wyszuka okre±lone wyra»enie jako form� wyrazow¡ bez

wzgl�du na wielko±¢ liter; je»eli hodzi jednoze±nie o podstawow¡ form�

sªownikow¡ (lemat), wyszukaj¡ si� tak»e wszystkie jej formy;
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� Lemma � wyszuka wszystkie formy wytworzone od wpisanego lematu;

� Fráze/Phrase � wyszuka sekwenj� wpisanyh form wyrazowyh;

� Slovní tvar/Word Form � wyszuka wpisan¡ form� wyrazow¡;

� Pod°et¥ze/Charater (Ci¡g znaków) � wyszuka formy wyrazowe zawiera-

j¡e wpisan¡ sekwenj� znaków;

� CQL � wyszuka jedn¡ albo wi�ej form wyrazowyh zgodnie z wpisanym

wyra»eniem j�zyka zapyta« CQL. Wpisanie morfologiznego tagu dla j�-

zyka zeskiego mo»e uªatwi¢ funkja vloºit tag/insert tag, która umo»liwia

wstawienie na odpowiedni¡ pozyj� kodu ehy z listy atrybutów i wªa-

±iwyh warto±i. W przypadku wszystkih j�zyków mo»na dodatkowo

wykorzysta¢ funkj� vloºit "within"/insert "within", która pozwala na

zaw�»enie wyników wyszukiwania w opariu o metadane. Wykaz atrybu-

tów i ih warto±i znajduje si� w tabele dotyz¡ej anotaji zewn�trznej.

Par� atrybut=�warto±¢� nale»y ª¡zy¢ operatorem & (spójnik logizny).

Caªy warunek �within� musi by¢ wpisany dopiero na ko«u zapytania

za spey�kaj¡ jednej albo wielu pozyji (w nawiasah kwadratowyh).

W jednym zapytaniu mo»e by¢ wi�ej warunków �within�. Oboma po-

ni»szymi sposobami uzyskamy ten sam wynik, a mianowiie wszystkie

formy rzezowników w woªazu w oryginaªah zeskih dramatów:

[tag="N...5.*"℄ within <div txtype="drama" & rlang="s" />

[tag="N...5.*"℄ within <div txtype="drama" /> within <div srlang="s" />

Wynik otrzymamy po klikni�iu przyisku Vytvo°it konkordani/Make Con-

ordane.

Przy drugim i kolejnym j�zyku mo»na dodatkowo ustali¢, zy wyszukiwane

konkordanje maj¡ zawiera¢ wyra»enia wpisane do okienka zapytania w tym»e

drugim i kolejnym j�zyku.

Je»eli np. hemy w j�zyku polskim znale¹¢ ekwiwalenty zeskiego zasow-

nika milovat inne ni» koha¢ i jego derywaty, zakre±lamy NEobsahuje/Does

NOT ontain i wpisujemy:

[word=".*[Kk℄oh.*"℄

Przy takim uzupeªnieniu musimy zmieni¢ typ zapytania na CQL. Otrzymujemy

wyniki, w któryh po polskiej stronie nie ma ani koha¢, ani jego derywatów.

Je»eli nastawimy poleenie Obsahuje/Contains oraz wpiszemy zapytanie:

[word!=".*[Kk℄oh.*"℄
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negaja odnosi si� do pierwszej (lizonej od lewej) pozyji danego segmentu,

w której nie ma z¡stki 'koh'. Otrzymamy wyniki, w któryh pojawi si� w seg-

menie hoia» jedno sªowo, w którym nie b�dzie 'koh'; ª¡znik przed sªowem

koha¢ traktowany jest jako pozyja, jak w poni»szym przykªadzie:

< <s> - Koham i�, Vernon. </s>

Pªynie st¡d wniosek dla u»ytkownika, »e te dwa zapytania po wª¡zeniu opji

Contains/Does NOT ontain daj¡ inne wyniki:

Contains + [word!=".*[Kk℄oh.*"℄

oraz

Does NOT Contain + [word=".*[Kk℄oh.*"℄

NEobsahuje/Does NOT ontain dotyzy zdania, a wykrzyknik w zapytaniu �

tylko pozyji.

Uszzegóªowienie kontekstu

Je»eli hemy wyszuka¢ wyª¡znie po±wiadzenia, w któryh sªowo kluzowe

znalazªoby si� w jakim± konkretnym otozeniu, wybieramy odpowiednie para-

metry w momenie wpisywania zapytania. Okre±lamy, zy dany element ma

wyst¡pi¢ w odpowiednio szerokim kontek±ie lub nie mo»e si� w nim pojawi¢.

Mo»emy równie» dobra¢ szeroko±¢ kontekstu.

Zaw�»enie obj�to±i przeszukiwanyh tekstów w zale»no±i od metadanyh

Obj�to±¢ przeszukiwanyh tekstów mo»emy zaw�zi¢ poprzez wskazanie me-

tadanyh, które miaªyby te teksty harakteryzowa¢. Preyzujemy to równie»

w momenie wpisywania zapytania.

Wyniki zapytania

Odpowiedzi¡ na zapytanie jest pojawienie si� strony z konkordanjami. Za po-

mo¡ menu umieszzonego na górze strony mo»na zmienia¢ sposób wy±wietla-

nia, a tak»e zapisywa¢, klasy�kowa¢, �ltrowa¢, wyszukiwa¢ kolokaje, a wyniki

szaowa¢ statystyznie. Funkje z menu dotyz¡ j�zyka przedstawionego na

jasnoniebieskim tle; parametry odpowiedniej z�±i korpusu zostaªy zaprezen-

towane w nagªówku (por. rysunek poni»ej):
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Rys. 16.2.

Klikni�ie paska z nazw¡ konkordanji zawieraj¡¡ po±wiadzenia danego

j�zyka umo»liwia zmian� tego j�zyka. Jednak»e, by to byªo mo»liwe, konkor-

danje w obu j�zykah musz¡ zawiera¢ wyszukiwane wyra»enie (dzieje si� tak

po zadaniu równolegªyh zapyta« w obu j�zykah, w innyh przypadkah za±

u»ytkownik jest proszony o wpisanie wyszukiwanego wyra»enia z u»yiem opji

�ltru pozytywnego). Ch¡ wpisa¢ nowe zapytanie, klikamy Nový dotaz/New

query z menu Dotaz/Query.

Opis funkji znajduj¡yh si� w menu

� Dotaz/Query

� Nový dotaz/New Query � przej±ie na stron� wpisywania nowego za-

pytania;

� P°edhozí dotazy/Reent queries � przeniesienie na stron� ukazuj¡¡

histori� zapyta«;

� Seznam slov/Word list � przej±ie na stron� wpisywania listy form

wyrazowyh lematów, znazników i metadanyh w danym j�zyku,

poklasy�kowanyh malej¡o wedªug frekwenji;

� Subkorpusy/Suborpora

� Vytvo°it nový.../Create new... � sposobowi tworzenia subkorpusów

po±wi�ili±my odr�bny podrozdziaª (zob. poni»ej);

� Mé subkorpusy.../My suborpora... � przej±ie na stron� z wªasnymi

subkorpusami u»ytkownika;

� Uloºit/Save � eksport konkordanji w tekstowym formaie (TXT) lub

w formatah CSV i XML. Format tekstowy u»ywa tabulatorów jako

elementu oddzielaj¡ego kolumny. Parametry poszzególnyh formatów

mo»na ustawi¢, wybieraj¡ z menu Vlastní/Custom.
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� Konkordane/Conordane

� Aktuální konkordane/Current onordane � widok wyniku aktual-

nego wyszukiwania;

� T°íd¥ní/Sort � umo»liwienie sortowania wyników zapytania wedªug

ró»nyh atrybutów (forma, lemat, znaznik morfologizny) dotyz¡-

yh sªowa kluzowego (lub sªów) w lewym lub prawym kontek±ie;

mo»na sortowa¢ równie» a tergo (Zp¥tn¥/Bakward) i na trzeh ko-

lejnyh poziomah;

� Levý kontext/Left ontext | Pravý kontext/Right ontext � sortowanie

wedªug lewego lub prawego kontekstu;

� KWIC � sortowanie wedªug sªowa kluzowego;

� Promíhat/Shu�e � sortowanie po±wiadze« w przypadkowej kolej-

no±i;

� Vzorek/Sample � redukja konkordanji do wybranej lizby przypad-

kowyh po±wiadze«;

� Popis dotazu/ConDes (Conordane desription) � zbiór parame-

trów aktualnego zapytania z lizbami znalezionyh po±wiadze«;

� Zp¥t/Undo � powrót do wyników ostatnio przeprowadzonego dzia-

ªania;

� Filtr/Filter � umo»liwia redukj� wy±wietlonyh wyników wedªug wpisa-

nyh kryteriów

4

:

� Filtr pozytywny likwiduje wszystkie po±wiadzenia, które nie speªnia-

j¡ wpisanego kryterium (zapytania).

� Filtr negatywny usuwa wszystkie po±wiadzenia speªniaj¡e wpisane

kryterium (zapytanie).

� Frekven£ní distribue/Frequeny � umo»liwia sporz¡dzanie (na podstawie

wyników zapytania) list pozyji posortowanyh wedªug frekwenji, z in-

formaj¡ o z�sto±i aªkowitej lub wzgl�dnej (% albo lizba po±wiadze«

w przelizeniu na milion sªów). Kolejne opje generuj¡:

� Zna£ky/Node tags � listy znazników morfologiznyh;

� Slovní tvary/Node forms � listy form wyrazowyh;

� Dokumenty/Do IDs � listy nazw tekstów;

� Typy textu/Text Types � listy wedªug gªównyh pozyji metadanyh;

� Vlastní/Custom � (poprzez wpisanie kryteriów) trzypoziomow¡ list�

form, lematów lub znazników posortowanyh wedªug frekwenji lub

podobn¡ list� pozyji metadanyh.

4

Je±li wyszukiwane wyra»enie skªada si� z wi�kszej lizby sªów, wówzas wygodniej jest

okre±li¢ wyj±iow¡ pozyj� jako Vybraný token/Seleted token první/�rst albo poslední/last.

Rozsah hledání/Searh Span � okre±la, w jak szerokim kontek±ie b�dzie realizowane wpisane

kryterium (zapytanie), wyj±iow¡ pozyj� oznaza si� jako 0, ujemne warto±i wyra»aj¡ lizb�

tokenów na lewo od pozyji wyj±iowej, pozytywne warto±i � na prawo od pozyji wyj±iowej.

Wymienione funkje dost�pne s¡ zarówno dla �ltra pozytywnego, jak i negatywnego.
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� Kolokae/Colloations � umo»liwia sporz¡dzenie listy kolokaji ze sªo-

wem kluzowym na podstawie ró»nyh miar statystyznyh:

� Vlastní/Custom � umo»liwia odpowiednie dobranie parametrów.

� Atribut/Attribute � okre±la, zy w wynikah jako kolokat maj¡ pojawi¢

si� formy wyrazowe, lematy, morfologizne znazniki.

� V rozsahu od/In the range from � okre±la, w jak szerokim kontek±ie

b�dzie przebiega¢ wyszukiwanie; wyj±iow¡ pozyj� okre±la si� jako

0, ujemne warto±i oznazaj¡ lizb� tokenów na lewo od wyj±iowej

pozyji, pozytywne � na prawo od tej pozyji.

� Minimální frekvene v korpusu/Minimum frequeny in orpus � ogra-

niza wyniki wedªug frekwenji kolokaji.

� Zobrazit funke/Show funtions � wy±wietla wyniki wedªug odpowied-

nih funkji statystyznyh.

� Set°ídit dle/Sort by � sortuje rezultaty wyszukiwania wedªug danego

parametru.

� Moºnosti zobrazení/View options � parametry wy±wietlania wyników:

� KWIC � wy±wietlenie ze sªowem kluzowym po±rodku kontekstu;

� V¥ta/Sentene � wy±wietlenie aªego zdania; ma znazenie dla drugie-

go j�zyka i kolejnyh � je»eli jednemu zdaniu w pierwszym j�zyku

odpowiada wi�ej zda« w innym, wy±wietli si� tylko pierwsze zdanie;

� Zarovnání/Alignment � wy±wietlenie wi¡zanyh segmentów; ma zna-

zenie tylko dla drugiego j�zyka i kolejnyh � je»eli jednemu zdaniu

w j�zyku pierwszym odpowiada wi�ej zda« w innym j�zyku, wów-

zas wy±wietl¡ si� wszystkie zdania;

� Atributy, struktury a metainformae.../Attributes, strutures and re-

ferenes... � wybór wªasno±i, jakie maj¡ si� wy±wietli¢ na stronie:

atrybuty form wyrazowyh (lemat, morfologizny znaznik), znaz-

niki strukturowe (dla dokumentu, sekji, akapitu, zdania), metadane

(autor, tytuª itd.);

� Obené volby zobrazení konkordane.../General onordane view op-

tions... � okre±lenie lizby konkordanji na stronie i szeroko±i kon-

tekstu lizonego w lizbie pozyji od sªowa kluzowego, które maj¡

si� wy±wietli¢ na stronie;

� Nápov¥da/Help

� Uºivatelská p°íru£ka.../User manual... � podr�znik dla u»ytkownika

wzbogaony spejalnymi lekjami;

� Lingvistiké pojmy.../Linguisti terms... � de�nije terminów lingwi-

styki korpusowej;

� Dostupné korpusy.../Available orpora... � korpusy dost�pne w Cze-

skim Korpusie Narodowym.
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Subkorpusy � zmniejszenie obj�to±i przeszukiwanyh tekstów

Zakres przeszukiwanyh tekstów jest domy±lnie ustawiony na wszystkie teksty

wybranyh j�zyków. Zakres ten mo»na ogranizy¢ przed realizaj¡ zapytania

poprzez klikni�ie pozyji Subkorpusy/Suborpora w menu. Nowy subkorpus

nale»y w rame Jméno nového subkorpusu/New suborpus name nazwa¢.

Teksty do subkorpusu mo»na wybra¢ dwoma sposobami (Spei�kovat sub-

korpus pomoí/Speify suborpus using). Wybór Vlastní 'within' podmínky/Cu-

stom 'within' ondition oferuje o wiele wi�kszy wahlarz mo»liwo±i. Natomiast

opja Seznam atribut·/Attribute list jest bardziej przyst�pna dla u»ytkownika.

Klikni�iem Seznam atribut·/Attribute list wybieramy spo±ród poszzegól-

nyh atrybutów. Je»eli w kolumnie danego atrybutu nie zaznazymy »adnego

wyboru, b�dzie si� to równaªo zaznazeniu wszystkih mo»liwo±i; mo»na to

te» uzyni¢, klikaj¡ przyisk Vybrat v²e/Selet all.

Po klikni�iu na Vlastní 'within' podmínka/Custom 'within' ondition mo-

»emy okre±li¢ preyzyjniej subkorpus za pomo¡ wszystkih atrybutów dost�p-

nyh w korpusie. Wi�ej atrybutów mamy do dyspozyji, wybieraj¡ warunek

na poziomie z�±i dokumentu (div). Dost�pne w konkretnej grupie atrybuty

uka»¡ si� po klikni�iu na znak zapytania pomi�dzy ramkami. Spis atrybutów

i ih warto±i znajdziemy te» w tabele dotyz¡ej anotaji zewn�trznej (wy»ej

w tym rozdziale). Na przykªad, je»eli hemy do subkorpusu wybra¢ oryginal-

ne zeskie dramaty, po wybraniu opji div, w rame do wpisywania warunku

umieszzamy sekwenj� znaków:

txtype="drama" & srlang="s"

Ten sam rezultat otrzymaliby±my poprzez zaznazenie pozyji drama i s w od-

powiednih indeksah atrybutów.

Wybór tekstów do subkorpusu przeprowadzimy po klikni�iu Vytvo°it sub-

korpus/Create Suborpus. Do tego subkorpusu mo»emy wraa¢ przy wpisywa-

niu zapytania poprzez wybór Dostupný korpus/Available suborpora w pozyji

Subkorpus.

Interfejs NoSketh Engine

Przez interfejs NoSketh Engine mo»na przeszukiwa¢ zarówno korpusy jedno-

j�zyzne, jak i równolegªe. Po wpisaniu nazwy u»ytkownika i hasªa otworzy

si� strona z domy±lnie ustawionym korpusem (np. SYN2010). Po klikni�iu

przyisku z nazw¡ tego korpusu pojawi si� wykaz dost�pnyh typów korpusów.

Je»eli klikniemy strzaªk� przy pozyji Paralelní korpus InterCorp, pojawi si�

lista z�±i korpusu wedªug j�zyków.
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Wybór j�zyków

Klikni�iem nazwy którego± z j�zyków w ramah opji Paralelní korpus In-

terCorp wybieramy pierwszy badany j�zyk. W tym j�zyku b�dziemy zadawa¢

pytanie. Okienko z zapytaniem nie mo»e pozosta¢ zatem puste. Opróz tego

kolejno±¢ j�zyków jest tak»e istotna przy tworzeniu subkorpusów (zob. poni»ej).

Zakres tekstów subkorpusu mo»na ogranizy¢ tylko na bazie tekstów pierwsze-

go j�zyka. W innyh przypadkah kolejno±¢ j�zyków nie odgrywa »adnej roli.

Po wybraniu pierwszego j�zyka na górze strony si� pojawi krótki opis wy-

branej z�±i korpusu, jego wielko±¢, lizba pozyji (sªownyh form wª¡znie

z interpunkj¡). Ch¡ doda¢ kolejny j�zyk, nale»y go najpierw wybra¢ w rame

Zarovnané korpusy/Aligned Corpora, potem klikn¡¢ P°idat/Add. W dodanym

j�zyku mo»na (ho¢ nie jest to koniezne) zada¢ kolejne pytanie. Je»eli he-

my, by w odpowiedzi na zapytanie pojawiªy si� równie» po±wiadzenia, które

w danym j�zyku nie maj¡ ekwiwalentu, powinni±my klikn¡¢ zobrazit prázdné

°ádky/inlude empty lines. W ten sam sposób dodawa¢ mo»na kolejne j�zyki.

Mo»emy wyszukiwa¢ tak»e tylko w jednej z�±i korpusu równolegªego, zyli

tylko w jednym j�zyku. W tym przypadku kolejnyh j�zyków nie dodajemy,

ale wybieramy od razu typ zapytania, a odpowiednie zapytanie wpisujemy.

Zapytania

Mo»na wybiera¢ z sze±iu typów zapyta« (Typy dotazu/Query Type). We

wszystkih opjah zapyta« opróz wyboru Základní/Basi istotna jest wiel-

ko±¢ liter. Mo»na u»ywa¢ tak»e wyrazów regularnyh. W przypadku zapytania

o Slovní tvar/Word Form domy±lne ustawienie zakªada, »e wielko±¢ liter nie

ma znazenia, a funkj� Shoda velikosti/Math ase nale»y wtedy wª¡zy¢.

Konstruuj¡ zapytanie, mamy do dyspozyji nast�puj¡e opje wyszukiwania:

� Základní/Basi � okre±lonyh wyra»e« jako form wyrazowyh bez wzgl�du

na wielko±¢ liter; je»eli hodzi jednoze±nie o podstawow¡ form� sªowni-

kow¡ (lemat), wyszukamy w ten sposób tak»e wszystkie jej formy;

� Lemma � wszystkih form wytworzonyh od wpisanego lematu;

� Fráze/Phrase � sekwenji wpisanyh form wyrazowyh;

� Slovní tvar/Word Form � wpisanyh pojedynzyh form wyrazowyh;

� Pod°et¥ze/Charater (i¡g znaków) � form wyrazowyh zawieraj¡yh wpi-

san¡ sekwenj� znaków;

� CQL � jednej lub wi�ej form wyrazowyh zgodnie z wpisanym wyra»eniem

j�zyka zapyta« CQL. Wpisanie morfologiznego tagu dla j�zyka zeskie-

go mo»e uªatwi¢ funkja vloºit tag/insert tag, która umo»liwia wstawie-

nie na odpowiedni¡ pozyj� kodu ehy z listy atrybutów i wªa±iwyh
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warto±i. W przypadku wszystkih j�zyków mo»na dodatkowo wykorzy-

sta¢ funkj� vloºit "within"/insert "within", która umo»liwia zaw�»enie

wyników wyszukiwania w opariu o metadane tj. bibliogra�zne i inne

dane dotyz¡e danego tekstu. Wykaz atrybutów i ih warto±i znajduje

si� w tabele dotyz¡ej anotaji zewn�trznej. Par� atrybut=�warto±¢�

nale»y ª¡zy¢ operatorem & (spójnik logizny). Caªy warunek �within�

musi by¢ wpisany dopiero na ko«u zapytania za spey�kaj¡ jednej albo

wielu pozyji (w nawiasah kwadratowyh). W jednym zapytaniu mo»e

by¢ wi�ej warunków �within�. Na przykªad ten sam wynik, a mianowiie

wszystkie formy rzezowników w woªazu w tekstah dramatów zeskih,

uzyskamy dwoma sposobami:

[tag="N...5.*"℄ within <div txtype="drama" & srlang="s" />

[tag="N...5.*"℄ within <div txtype="drama" /> within <div srlang="s" />

Przy drugim i kolejnym j�zyku mo»na dodatkowo ustali¢, zy wyszukiwane

konkordanje maj¡ zawiera¢ wyra»enia wpisane do okienka zapytania w tym»e

drugim i kolejnym j�zyku.

Je»eli np. hemy w j�zyku polskim znale¹¢ ekwiwalenty zeskiego zasow-

nika milovat inne ni» koha¢ i jego derywaty, zakre±lamy NEobsahuje/Does

NOT ontain i wpisujemy:

[word=".*[Kk℄oh.*"℄

Otrzymujemy wyniki, w któryh po polskiej stronie nie ma ani koha¢, ani

jego derywatów.

Je»eli nastawimy poleenie Obsahuje/Contains oraz wpiszemy zapytanie:

[word!=".*[Kk℄oh.*"℄

negaja odnosi si� do pierwszej (lizonej od lewej) pozyji danego segmentu,

w której nie ma z¡stki 'koh'. Otrzymamy wyniki, w któryh pojawi si� w seg-

menie hoia» jedno sªowo, w którym nie b�dzie 'koh'; ª¡znik przed sªowem

koha¢ traktowany jest jako pozyja, jak w poni»szyh przykªadah:

<p><s> - Koham i� . </s></p>

<p><s> - Koham i� - szepn¡ª em . </s></p>

Wniosek dla u»ytkownika i zytelnika poradnika jest taki, »e te dwa zapy-

tania po wª¡zeniu Contains/Does NOT ontain daj¡ inne wyniki:
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Contains + [word!=".*[Kk℄oh.*"℄

oraz

Does NOT Contain + [word=".*[Kk℄oh.*"℄

NEobsahuje/Does NOT ontain dotyzy zdania, a wykrzyknik w zapytaniu �

dotyzy tylko pozyji.

Wynik otrzymamy po klikni�iu przyiskuVytvo°it konkordani/Make Con-

ordane.

Wyniki zapytania

Odpowiedzi¡ na zapytanie jest pojawienie si� strony z konkordanjami. W me-

nu umieszzonym w pierwszej kolumnie mo»na zmienia¢ sposób wy±wietlenia,

zapisywa¢, klasy�kowa¢, �ltrowa¢ konkordanje wedªug kontekstu, wyszukiwa¢

kolokaje, a wyniki oszaowa¢ statystyznie. Funkje z menu dotyz¡ j�zyka

z jasnoniebieskim tªem; parametry odpowiedniej z�±i korpusu s¡ przedsta-

wione w nagªówku (jak na rysunku poni»ej).

Rys. 16.3.

Klikni�ie nazwy kolumny konkordanji z danego j�zyka umo»liwia jego

zmian�, jednak»e, by byªo to mo»liwe, konkordanje w obu j�zykah musz¡

zawiera¢ wyszukiwane wyra»enie (dzieje si� tak po równolegªym zapytaniu

w obu j�zykah, w innyh przypadkah po zmianie j�zyka u»ytkownik jest

proszony o wpisanie kluzowego wyra»enia przy u»yiu �ltru pozytywnego).

Kolumn� z menu mo»na przesun¡¢ nad konkordanje klikni�iem przyisku

Zm¥nit umíst¥ní menu/Swith menu position. Wprowadzanie nowego zapyta-

nia dokonujemy klikni�iem przyisku Konkordane/Conordane.
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Wyniki skryte za prawym kra«em okna odkryjemy poprzez jego zwi�ksze-

nie lub za pomo¡ poziomego suwaka, który znajdziemy po zrolowaniu w dóª

do ko«a strony z konkordanjami.

Opis funkji znajduj¡yh si� w lewej kolumnie

� Konkordane/Conordane � przej±ie na stron� wpisywania zapytania.

� Seznam slov/Word list � przej±ie na stron� wpisywania listy form wyra-

zowyh, lematów, znazników i metadanyh w danym j�zyku, poklasy�-

kowanyh malej¡o wedªug frekwenji.

� Uloºit/Save � eksport konkordanji w tekstowym formaie lub w formaie

XML. Format tekstowy u»ywa tabulatorów jako elementu oddzielaj¡ego

kolumny, mo»na go przeformatowa¢ do postai tabelki (nie jest to jednak

tak ªatwe i ozywiste dla u»ytkowników programy Windows jak eksport

z interfejsu Park do formatu Exel).

� Zobrazení/View � parametry wy±wietlania wyników:

� Vlastní/Custom � opróz okre±lenia lizby po±wiadze« na stronie

i szeroko±i kontekstu mo»na tak»e wybra¢ atrybuty form wyrazo-

wyh (lemat, tag), znazniki strukturalne (dokument, sekja, akapit,

zdanie), metadane (autor, tytuª itd.);

� KWIC � wy±wietlenie ze sªowem kluzowym po±rodku kontekstu;

� V¥ta/Sentene � wy±wietlenie aªego zdania; je»eli jednemu zdaniu

w pierwszym j�zyku odpowiada wi�ej zda« w innym, wy±wietli si�

tylko pierwsze zdanie;

� Zarovnání/Alignment � wy±wietlenie wi¡zanyh segmentów; ma zna-

zenie tylko dla drugiego j�zyka i kolejnyh � je»eli jednemu zdaniu

w j�zyku pierwszym odpowiada wi�ej zda« w innym j�zyku, wów-

zas wy±wietl¡ si� wszystkie zdania.

� T°íd¥ní/Sort � umo»liwienie sortowania wyników zapytania wedªug ró»-

nyh kryteriów:

� Vlastní/Custom � form, lematów, znazników morfologiznyh odno-

sz¡yh si� do sªowa kluzowego (lub sªów) w lewym lub prawym

kontek±ie; mo»na sortowa¢ równie» (a tergo, Zp¥tn¥/Bakward) i na

trzeh kolejnyh poziomah;

� Vlevo/Left | Vpravo/Right � lewego lub prawego kontekstu;

� KWIC � sªowa kluzowego sªowa;

� Referene/Referenes � nazwy tekstu;

� Promíhat/Shu�e � w przypadkowej kolejno±i.
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� Filtr/Filter � umo»liwia redukj� wy±wietlonyh wyników wedªug wpisa-

nyh kryteriów:

� Filtr pozytywny usuwa z wyników wszystkie po±wiadzenia niespeª-

niaj¡e wpisanego kryterium (zapytania);

� Filtr negatywny likwiduje wszystkie po±wiadzenia, które wpisane

kryterium (zapytanie) speªniaj¡;

� Je±li wyra»enie kluzowe skªada si� z wi�kszej lizby sªów, wówzas

wygodniej jest okre±li¢ wyj±iow¡ pozyj� jako Vybraný token/Se-

leted token první/�rst lub poslední/last;

� Rozsah hledání/Searh Span � okre±lamy, jak szeroki kontekst b�dzie

realizowaª wpisane kryterium (zapytanie); wyj±iow¡ pozyj� ozna-

zamy jako 0, ujemne warto±i wyra»aj¡ lizb� tokenów na lewo od

pozyji wyj±iowej, pozytywne za± � na prawo od pozyji wyj±iowej.

� Frekven£ní distribue/Frequeny � umo»liwia sporz¡dzanie (na podstawie

wyników zapytania) list pozyji posortowanyh wedªug frekwenji, z in-

formaj¡ o z�sto±i aªkowitej lub wzgl�dnej (% albo lizba po±wiadze«

w przelizeniu na milion sªów). Kolejne opje generuj¡:

� Vlastní/Custom � trzypoziomow¡ list� form, lematów lub znazników

posortowanyh wedªug frekwenji lub podobn¡ list� pozyji meta-

danyh;

� Zna£ky/Node tags � list� znazników morfologiznyh;

� Slovní tvary/Node forms � list� form wyrazowyh;

� Dokumenty/Do IDs � list� nazw tekstów;

� Typy textu/Text Types � listy wedªug gªównyh pozyji metadanyh.

� Kolokae/Colloations � umo»liwia sporz¡dzenie listy kolokaji ze sªo-

wem kluzowym na podstawie ró»nyh miar statystyznyh:

� Atribut/Attribute � okre±la, zy w wynikah jako kolokat maj¡ si�

pojawi¢ formy wyrazowe, lematy lub znazniki morfologizne;

� V rozsahu od/In the range from � okre±la, w jak szerokim kontek±ie

b�d¡ wyszukiwane kolokaty; wyj±iow¡ pozyj� okre±la si� jako 0,

ujemne warto±i oznazaj¡ lizb� tokenów na lewo od pozyji wyj-

±iowej, dodatnie � na prawo od niej;

� Minimální frekvene v korpusu/Minimum frequeny in orpus � ogra-

niza wyniki na podstawie z�sto±i kolokaji;

� Zobrazit funke/Show funtions � wy±wietla wyniki stosownie do od-

powiednih funkji statystyznyh;

� Set°ídit dle/Sort by � sortuje rezultaty wyszukiwania wedªug danego

parametru.

� � Popis dotazu/ConDes (Conordane desription) � zbiór parametrów

aktualnego zapytania wraz z lizb¡ znalezionyh po±wiadze«.
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Subkorpusy � zmniejszenie obj�to±i przeszukiwanyh tekstów

Zakres przeszukiwanyh tekstów jest domy±lnie ustawiony na wszystkie tek-

sty wybranyh j�zyków. Mo»na go ogranizy¢ przed realizaj¡ zapytania po-

przez klikni�ie pozyji Subkorpus w menu. Ogranizenie dotyzy pierwszego

j�zyka. W rame Subkorpus mo»na potem wybiera¢ spo±ród poszzególnyh

atrybutów. Brak zaznazenia jakiejkolwiek opji oznaza wybranie wszystkih

mo»liwo±i; mo»na to te» osi¡gn¡¢, klikaj¡ przyisk Vybrat v²e/Selet all.

Wyboru tekstów do subkorpusu dokonujemy klikni�iem opji vytvo°it no-

vý/reate new w rame Subkorpus, nast�pnie okre±lamy atrybut w nowym

okienku. Mo»emy nie tylko zaznazy¢ odpowiednie pozyje przy kryteriah

wyboru, ale tak»e okre±li¢ preyzyjniej subkorpus za pomo¡ funkji Vlastní

'within' podmínky/Custom 'within' ondition. Najpierw musimy zdeydowa¢,

zy warunek przypisujemy dla atrybutów na poziomie aªego dokumentu (do)

zy tylko jego z�±i (div). Na tym etapie wyszukiwania nie mo»na ª¡zy¢ ze so-

b¡ atrybutów z obu grup. Spis atrybutów i ih warto±i znajdziemy w tabele

odnosz¡ej si� do anotaji zewn�trznej. Na przykªad, je»eli hemy do sub-

korpusu wybra¢ oryginalne zeskie dramaty, po wybraniu opji div do ramki

sªu»¡ej do wpisywania warunku wprowadzamy sekwenj�:

txtype="drama" & srlang="s"

Ten sam rezultat otrzymaliby±my poprzez zaznazenie pozyji drama i s

w odpowiednih indeksah atrybutów. Nowy subkorpus nale»y w rame Jméno

nového subkorpusu/New suborpus name odpowiednio nazwa¢; po klikni�iu

przyisku Vytvo°it subkorpus/Create suborpus powstanie »¡dany podkorpus.

Mo»emy do niego wraa¢, korzystaj¡ z opji Dostupný korpus/Available sub-

orpora w pozyji Subkorpus.

Park

Park jest najstarsz¡ wersj¡ interfejsu korpusu InterCorp.

Wpisanie zapytania

Po wpisaniu nazwy u»ytkownika i hasªa otworzy si� strona z odno±nikiem do

nowego zapytania oraz opja przeª¡zenia z aktualnej wersji na wersj� poprzed-

ni¡. Je±li pó¹niej wróimy na t� stron� (poprzez klikni�ie przyisku Dom·

`Poz¡tek'), znajdziemy tam list� dot¡d aktywnyh zapyta«, które mo»na wy-

±wietli¢ ponownie.

Po klikni�iu opji Nový Dotaz `Nowe zapytanie' program przenosi nas na

stron� z list¡ j�zyków i tekstów, które s¡ aktualnie do dyspozyji. Najpierw

nale»y zaznazy¢ przynajmniej dwa j�zyki.
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Je»eli hemy prowadzi¢ ekserpj� we wszystkih tekstah w trzonie kor-

pusu i nie interesuj¡ nas kolekje automatyznie opraowanyh tekstów ani ih

konkretny wybór, mo»emy przej±¢ do wpisywania zapytania.

Je»eli natomiast hemy opróz trzonu r�znie skontrolowanyh tekstów

korpusu przeszukiwa¢ tak»e kolekje tekstów opraowanyh automatyznie, po-

winni±my przy odpowiedniej kolekji klikn¡¢ opj� Za°adit/Inlude. Nast�pnie

przehodzimy bezpo±rednio do konstruowania zapytania.

Je»eli hemy praowa¢ z tekstami speªniaj¡ymi okre±lone kryteria, to

nale»y skorzysta¢ z funkji �ltru. Przy jego ustawianiu post�pujemy w nast�-

puj¡y sposób:

� Najpierw upewniamy si�, zy prawidªowo okre±lili±my j�zyki, które hemy

analizowa¢;

� Wybieramy »¡dany j�zyk (mo»na to osi¡gn¡¢, klikaj¡ lewym przyiskiem

myszy nazw� j�zyka � powinien przybra¢ iemniejszy kolor). Je±li wybie-

rzemy np. j�zyk angielski, na li±ie tekstów poka»e si� informaja o ih

angielskih wersjah, latah wydania itp.;

� Mo»emy tak»e w polu �ltrów zaznazy¢ b¡d¹ odznazy¢ typy tekstów, zgod-

nie z wybranymi danymi bibliogra�znymi;

� Filtr mo»emy równie» wykorzysta¢ do dziaªa« z kolekj¡ tekstów oprao-

wanyh automatyznie (wybór: Podle �ltru/Apply �lter). Po zaznaze-

niu opji Za°adit/Inlude wybrane zostan¡ teksty z trzonu korpusu we-

dªug ustawie« �ltra, lez dana kolekja b�dzie przeszukiwana w aªo±i

� bez wzgl�du na �ltr. Je±li natomiast zaznazymy przyisk Neza°azo-

vat/Exlude, dana kolekja nie zostanie przeszukana, niezale»nie od usta-

wie« �ltra;

� Istnieje tak»e mo»liwo±¢ r�znego dopreyzowania �ltrów. Po wybraniu opji

Ru£ní výb¥r text·/Manual text seletion wy±wietli si� lista konkretnyh

tekstów;

� Zaznazaj¡ opj� Filtruj texty/Filter texts, uzyskamy wyró»nienie tylko

przy tyh tekstah, które odpowiadaj¡ wze±niej ustawionemu �ltrowi.

Te parametry mo»emy jeszze r�znie poprawi¢ stosownie do naszyh

potrzeb.

Nale»y te» pami�ta¢, »e trzeba przestrzega¢ odpowiedniego porz¡dku ope-

raji, poniewa» dokonanie zmian we wze±niejszyh �krokah� powoduje wyze-

rowanie wszystkih ustawie«.
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Mo»liwo±i zapytania

U»ytkownik programu Park dysponuje nast�puj¡ymi mo»liwo±iami wy-

szukiwania:

� formy wyrazowej (Slovní tvar/Word Form);

� i¡gu wyrazów (Slovní spojení/Phrase);

� wyra»e« j�zyka CQL (analogiznie jak w zeskiej z�±i �NK);

� lematu (formy podstawowej � Lemma) � dla niektóryh j�zyków;

� tagu (morfosyntaktiká zna£ka); zapytanie trzeba wpisa¢ w formaie CQL

� dost�pne dla niektóryh j�zyków.

Program pozwala prowadzi¢ wyszukiwanie w jednym j�zyku lub w kilku

jednoze±nie, u»ywaj¡ przy wpisywaniu zapytania klawiatury wirtualnej.

Prezentaja konkordanji równolegªyh

InterCorp dysponuje tak»e mo»liwo±i¡ zaprezentowania szzegóªowyh danyh

dotyz¡yh konkordanji równolegªyh. Poni»ej przedstawiamy list� dost�p-

nyh informaji wraz ze ±ie»k¡ dost�pu do nih:

� znazniki strukturalne (Konkordane/Conordane, Zobraz moºnosti/Show

options, Struktury/Strutures);

� dane bibliogra�zne i identy�kaja konkordanji (Konkordane/Conor-

dane, Zobraz moºnosti/Show options, Referene/Referenes);

� lematy oraz/albo znazniki morfosyntaktyzne dla sªowa kluzowego lub

wszystkih wy±wietlonyh sªów (Konkordane/Conordane, Zobraz mo-

ºnosti/Show options, Atributy/Attributes) � dla niektóryh j�zyków;

� ��ltrowanie� rezultatów na podstawie obeno±i lub nieobeno±i wpisanyh

wyra»e« w kontek±ie (Konkordane/Conordane, Zobraz �ltr/Show �l-

ter);

� aªe zdania lub wiersze z szukanym wyra»eniem w ±rodku (KWIC);

� wi�ksza lizba j�zyków w kolumnah obok siebie lub w wierszah pod so-

b¡ (Pohled: vertikální/horizontální/View: vertial/horizontal) � przyisk

w prawym dolnym rogu ekranu;

� szerszy kontekst (zobraz kontext/show ontext);

� eksport konkordanji do tabelki w formaie Exel (Export: xls1, xls2).
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Na górze w pasku nawigaji znajdziemy przyisk Dom·/Home/Poz¡tek. Je±li

klikniemy na niego, powróimy do zapytania.

Na stronah www z opisem korpusu znajdziemy dokªadniejsze informaje

o znaznikah morfosyntaktyznyh.

Porównanie interfejsów

Interfejs KonText jest pod wzgl�dem funkjonalno±i porównywalny z No-

Sketh Engine, ale jest bardziej intuitywny. Poniewa» ih menu i funkje s¡

niemal identyzne, poni»ej przedstawiamy ih ehy w zestawieniu z interfej-

sem Park:

� Oba narz�dzia sªu»¡ do wyszukiwania w korpusah jednoj�zyznyh i rów-

nolegªyh.

� Cehuj¡ si� szybsz¡ reakj¡ i mniejsz¡ podatno±i¡ na bª�dy ni» Park.

� Dysponuj¡ wi�ksz¡ lizb¡ funkji umo»liwiaj¡yh opraowywanie rezulta-

tów zapytania (klasy�kaje, rozkªad z�sto±i, kolokaje) ni» Park.

� Ukazuj¡ (na »yzenie) tak»e po±wiadzenia, niezawieraj¡e ekwiwalentu

(funkja zobrazit prázdné °ádky/inlude empty lines).

� Prezentuj¡ wielko±¢ korpusu poprzez lizb� pozyji (sªów wª¡znie z inter-

punkj¡), a nie tylko samyh sªów.

� Wskazuj¡ lizb� wyników w postai lizby pozyji, podzas gdy w Parku

hodzi o lizb� sªów.

� Oferuj¡ zaw�»enie obj�to±i przeszukiwanyh tekstów poprzez sporz¡dzenie

subkorpusu.

� Ukrywaj¡ kryteria ogranizaj¡e obj�to±¢ przeszukiwanyh tekstów.

� Nie daj¡ mo»liwo±i eksportu wyników zapytania dla poszzególnyh j�-

zyków bezpo±rednio do formatu arkusza kalkulayjnego (.xls); w Parku

jest to mo»liwe, natomiast w interfejsie KonText jest dost�pny eksport

do formatu .sv.

� Umo»liwiaj¡ przeformatowanie do postai tabelki konkordanji wygenero-

wanyh za pomo¡ funkji Uloºit/Save w formaie Text (kodowanie zna-

ków to UTF-8), kolumny za± s¡ oddzielane tabulatorem.

� Nie pozwalaj¡ wy±wietli¢ rezultatów zapytania dla poszzególnyh j�zyków

kolejno po sobie.

� Udost�pniaj¡ tylko aktualn¡ wersj� korpusu.

� Wy±wietlaj¡ � podzas przeszukiwania trzeh i wi�ej j�zyków � równolegªe

konkordanje zwi¡zane jedynie z j�zykiem prymarnym, a nie ze wszyst-

kimi wy±wietlonymi j�zykami.
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Wady i zalety korpusu InterCorpu

Niezwykle wa»n¡ dla u»ytkownika opisywan¡ wy»ej funkj¡ jest mo»liwo±¢ eks-

portu wyników wyszukiwania do formatu tabelki. Jest to komfortowe narz�dzie

przy r�znym wtórnym otagowywaniu wyszukanyh wyra»e«.

�aden z trzeh opisywanyh wze±niej interfejsów nie jest w tym momen-

ie idealny; Park nie dysponuje funkjami statystyznymi, a NoSketh Engi-

ne/KonText nie umo»liwia wygodnego �ltrowania tekstów. KonText si� jednak

i¡gle rozwija.

Dla poszzególnyh j�zyków ró»ny jest zarówno skªad tekstów, jak i ih

obj�to±¢.

Utrudnieniem w badaniu mog¡ by¢ tak»e niedokªadne metadane (np. ozna-

zenia j�zyka oryginaªu); przeszkadza to przy �ltrowaniu, tworzeniu subkorpu-

sów. U»ywaj¡ interfejsu Park, mo»na rezultat �ltrowania skontrolowa¢ i po-

prawi¢. Interfejs NoSketh Engine/KonText takiej mo»liwo±i nie daje.

W korpusie InterCorp brakuje informaji o typie i dokªadno±i wi¡zania

tekstów (1:1/2:1/1:2, automatyznie/r�znie kontrolowane); nie ma te» mo»li-

wo±i wyszukania tej informaji. Inwentarze znazników (tagów) dla ró»nyh

j�zyków bardzo si� ró»ni¡, podobnie jak zasady tokenizaji (dotyzy to te» j�-

zyka zeskiego i polskiego); w przypadku niektóryh j�zyków w ogóle brakuje

anotaji.

W kolekjah (szzególnie w ACQUIS) du»o jest tekstów zawieraj¡yh

fragmenty w innym j�zyku ni» deklarowany. Nie zostaªo w nih tak»e skontro-

lowane wi¡zanie tekstów.
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