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Anotacja = znakowanie korpusu 
vs czysty tekst



  

Anotacja
Analiza tekstu — morfologiczna, składniowa, 
wreszcie semantyczna. 
Tekst dostępny urządzeniu analizującemu jest  
obiektem unilateralnym; jego rozbiór to 
bilateralizacja. Automatyczny analizator uważać 
można za model odbiorcy tekstu. Wyrażenie 
jezykowe zostanie zbilateralizowane (odebrane, 
zanalizowane, zrozumiane), jeśli jego składniki 
rozpozna się właściwie →  
- lematyzacja
- problem homonimii



  

Korpus poddany cześciowej choćby bilateralizacji 
nazywa się korpusem znakowanym (ang. tagged 
corpus).



  

Leksem
 Jednostka opisu słownikowego języka, wyraz 

słownikowy.
 Zbiór form wyrazowych przeciwstawiających 

się sobie pod względem kategorii fleksyjnej.
 Formy obraz, obrazem, obrazy reprezentują 

leksem OBRAZ.
 W przypadku leksemów nieodmiennych są to 

zbiory jednoelementowe, np. PRZECIW, 
NATOMIAST.



  

Terminy

 słowo — napis ograniczony spacjami lub znakami 
interpunkcyjnymi;

 forma wyrazowa — słowo z interpretacją 
gramatyczną i semantyczną (klasa gramatyczna, 
wartości kategorii fleksyjnych, nazwa jednostki 
słownikowej);

 leksem — zbiór form wyrazowych o tym samym lub 
regularnie zrónicowanym odniesieniu do 
rzeczywistości (i, w ideale, o podobnym kształcie)



  

Homonimia

 Równokształtność znaków językowych o 
wyraźnie różnym znaczeniu.

 Homonimia całych jednostek słownikowych 
(leksemów), np. bal 'zabawa' i bal 'kloc'.

 Homonimia form wyrazowych należących do 
różnych leksemów.



  

1. tonie: Czasownik, 3 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy (TONĄĆ)
2. tonie: Rzeczownik żeński, mianownik, liczba mnoga (TOŃ)
3. tonie: Rzeczownik żeński, biernik, liczba mnoga (TOŃ)
4. tonie: Rzeczownik żeński, wołacz, liczba mnoga (TOŃ)
5. tonie: Rzeczownik mesko-rzeczowy, miejscownik, liczba pojedyncza (TON)
6. tonie: Rzeczownik mesko-rzeczowy, wołacz, liczba pojedyncza (TON)
7. tonie: Rzeczownik żeński, celownik, liczba pojedyncza (TONA)
8. tonie: Rzeczownik żeński, miejscownik, liczba pojedyncza (TONA)



  

Homonimia to równokształtność form wyrazowych 
należących do dwóch leksemów (jest to homonimia 
międzyparadygmatyczna w nomenklaturze Elżbiety 
Awramiuk (1999: 7)).
łapie → łapać/łapa
 
Homoforma homonimiczna to takie słowo, które jest 
wykładnikiem tekstowym form wyrazowych należących 
do dwóch leksemów. Parami form homonimicznych są 
na przykład pary

(1)-(2), (1)-(5), (1)-(8). 



  

Synkretyzmem nazywa się równokształtność form 
wyrazowych wewnątrz jednego leksemu (homonimia 
wewnątrzparadygmatyczna, Awramiuk (1999: 7)).
Homoforma synkretyczna to takie słowo, które jest 
wykładnikiem tekstowym form wyrazowych należących 
do jednego leksemu. 
Synkretyzm ilustrują np. pary (2)-(3), (5)-(6), (7)-(8).



  

Dana homoforma może reprezentować: 
(a) parę form wyrazowych synkretycznych, 
(b) parę form wyrazowych niesynkretycznych (każda o jednej 
interpretacji), 
(c) parę typu „forma wyrazowa niesynkretyczna — forma 
wyrazowa synkretyczna”.

tonie:
celownik lub miejscownik, liczba pojedyncza (TONA)
miejscownik lub wołacz, liczba pojedyncza (TON) (ad (a))

gra:
mianownik, liczba pojedyncza (GRA)
3 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy (GRAĆ) (ad (b))

pierze:
3 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy (PRAĆ)
mianownik lub biernik, lub wołacz, liczba pojedyncza (PIERZE) (ad (c))



  

Zinterpretowanie homoformy polegające na 
przypisaniu jej odpowiednich leksemów to 
dehomonimizacja (lematyzacja, hasłowanie).

Zinterpretowanie homoformy polegające na 
przypisaniu jej odpowiednich charakterystyk 
gramatycznych to desynkretyzacja 
(dehomonimizacja).

(Świdziński, Derwojedowa, Rudolf, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego LVIII, 
Warszawa 2003. 187-199)



  

Anotacja morfosyntaktyczna

 Poszczególnym ciągom znaków (słowom) 
przypisane zostały znaczniki interpretujące 
dane ciągi jako wykładniki tekstowe pewnych 
form wyrazowych oraz ich charakterystykę 
morfoskładniową.



  

 Klasa gramatyczna = część mowy
 Kategoria gramatyczna (na przykładzie korpusu IPI PAN)

 Liczba
 Przypadek
 Rodzaj
 Osoba
 Stopień
 Aspekt
 Zanegowanie (pisanie vs niepisanie)
 Akcentowość (jego vs go)
 Poprzyimkowość (niego vs jego, go)
 Akomodacyjność (dwaj vs dwóch)
 Aglutynacyjność (niósł vs niosł-)



  

Narzędzia komputerowe
 Analizator morfologiczny

 Amor 
 Morfeusz 

 Analizator składniowy
 Świgra – generuje drzewa składniowe, gramatyka 

programu wywodzi się z Gramatyki formalnej 
języka polskiego Marka Świdzińskiego (1992).

 Słownik gramatyczny języka polskiego - 
zawiera charakterystykę gramatyczną ponad 256 tys. 
wyrazów (leksemów) polskich.

http://sgjp.pl/morfeusz/morfeusz.html
http://zil.ipipan.waw.pl/%C5%9Awigra
http://sgjp.pl/


  

Wyszukiwarki korpusowe

 Programy 3. generacji
 WordSmith, MonoConc, AntConc, Xaira

 Programy 4. generacji
 wyszukiwanie przez interfejs internetowy

 PELCRA



  

Język zapytań

 Wyrażenia regularne
 Dedykowany



  

British National Corpus – składnia zapytań

 cat _ dog finds three word phrases of which the first word is `cat' and the 
last is `dog‘

 !cat dog finds occurrences of `dog' not preceded by `cat' within the same 
document

 cat*dog finds occurrences of `cat' followed anywhere within the same 
document by `dog'

 cat#dog finds occurrences of `cat' followed or preceded by `dog' anywhere 
within the same document

 cat*dog/10 finds occurrences of `cat' followed by `dog' within ten words

 cat*dog/ finds occurrences of `cat' followed by `dog' within a single <head> 
element 



  

cat _ dog 



  

can=VVI (the infinitive form of lexical verbs)



  

Helsinki Corpus of Swahili

 Nyumba
 Nyumba*
 *umba
 m.mba



  

*umba



  

m.mba



  

Składnia zapytań - anotacja

 [bf=‘‘sema’’]
 [bf='ua' pos='v']
 [bf='ua' pos!='v']
 [bf='ua' pos=‘n']
 [bf='ua' msd='1/2*']
 [pos='v' msd='*caus*']



  

[bf=‘‘sema’’]



  

[bf='ua' pos='v']



  

[bf='ua' pos!='v']



  

[bf='ua' pos=‘n']



  

[bf='ua' msd='1/2*']



  

[pos='v' msd='*caus*']



  

Internet

 Programy konkordancyjne
 Teksty – web as a corpus



  

Konkordancja na tekście, który wkleimy 
http://ec.hku.hk/vocabulary/concordancer.htm

http://ec.hku.hk/vocabulary/concordancer.htm


  

Konkordancja w Internecie
 http://www.webcorp.org.uk/ 

http://www.webcorp.org.uk/


  

Konkordancja w Internecie

KWiCFinder
http://www.kwicfinder.com

Aplikacja instalowana na komputerze, 
przeszukiwanie Internetu.

http://www.kwicfinder.com/


  

Budowa własnego korpusu z Internetu

 BootCat
 wyszukuje i zapisuje interesujące nas strony na 

podstawie podanych przez nas słów kluczy,
 dostępny na GNU General Public License.

 Potrzebny nam dodatkowy program do obróbki tych 
tekstów.

 Kolokacje A. Buczyński - program Kolokacje 
łączy w sobie robota internetowego i wyszukiwarkę 
kolokacji; GNU General Public License.

http://bootcat.sslmit.unibo.it/
http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/kolokacje/


  

Sketch Engine

 WebBootCaT – tworzenie korpusu w oparciu o 
teksty internetowe i słowa klucze (seed words)

 Konkordancja
 Frekwencja 
 Kolokacje  word sketch, common patterns

http://www.sketchengine.co.uk/


  

CLAWS web-tagger

 Anotacja częściami mowy dla jęz. 
angielskiego

 Użyty do anotacji BNC
 Serwis internetowy

http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/
http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/trial.html


  

AntConc

 A freeware concordance program for 
Windows, Macintosh OS X, and Linux.

 WebParaNews concordancer
 A web-based interface to the Japanese-English 

News Articles database of the National Institute of 
Information and Communications Technology 
(NICT).

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/webparanews/
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