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Kako do korpusa - DIY 

  “resni” vs. “garažni” korpusi 
  “Kdor ne korpusa, ni Slovenc.” 

  korpusati – izdelovati, obdelovati ali uporabljati 
korpuse pri (jezikoslovnih) raziskavah in konjičkih 

  orodja za gradnjo vs. orodja za pregledovanje 



Orodja za gradnjo 

  ...namen? ...obseg? ...tip? ...drugi parametri? 

  1. scenarij: besedila z interneta 
  WebBootCat 

  2. scenarij: besedila z drugih virov 



WebBootCat 

  del korpusne orodjarne SketchEngine (
http://www.sketchengine.co.uk/) 

  avtomatizirana gradnja specializiranega korpusa 
  osnova za gradnjo: ključne besede 
  s pomočjo spletnega iskalnika 
  samodejno čiščenje besedil 
  tokeniziranje 
  oblikoskladenjsko označevanje 

•  Le za nekatere jezike, ne tudi slovenščino 

  kot BootCat (Perl) in JBootCat (Java) na voljo tudi 
za lokalno namestitev 









Besedila z drugih 
virov 

  pretvorba iz .doc, .rtf, .html v .txt: doc2txt 
(http://doc2txt.com/index.php), $29.95 

  pretvorba iz .pdf v .txt: AAA (
http://www.aaapdf.com/pdf2text.htm), 
$29.50 



Označevanje besedil 

  spletna lematizacija in oblikoskladenjsko 
označevanje (RDR in CLOG) - 
http://nl2.ijs.si/analyze/ 

  poleg slovenščine še madžarščina, estonščina, 
češčina, romunščina, angleščina 

  različni izhodni formati (tudi TEI XML) 



Korpusni 
pregledovalniki 

  tip in zapis korpusa? 

  velikost? 

  eno- ali večjezični? 

  uporabniške zahteve (načini poizvedb, statistične 
obdelave)? 

  ... 



Nekaj orodij 

  WordSmith Tools, avtor Mike Scott, vključuje orodja za 
besedne sezname, konkordance, analizo ključnih besed 
itd., distribucija prek Oxford University Press   

  Concordance - besedni seznami, konkordance, avtor 
R.J.C. Watt  

  Monoconc - konkordančnik, avtor M. Barlow, distribucija 
prek podjetja Athelstan  

  Paraconc - konkordančnik za vzporedne korpuse, avtor 
M. Barlow  

  Multiconcord - konkordančnik za vzporedne korpuse, 
avtor David Wools  

  LEXA Corpus Processing Software, distribuira ICAME   
  Xaira – bivša SARA, korpusni pregledovalnik, podpira 

TEI XML (prosto dostopna) 



WordSmith Tools 

  primeren za obdelavo enojezičnih korpusov 
  ni primeren za označene korpuse 
  le primitivne poizvedbe 
  besedila morajo biti pretvorjena v golo besedilo 

(TXT) 
  podpira različna kodiranja (ANSI, Unicode) 
  omogoča shranjevanje rezultatov v treh oblikah 

(.lst, .txt, .xls) 
  na voljo tudi v slovenščini 
  stane ₤59.50 



Xaira 

  zastonj 
  podpira XML in TEI 
  podpira poizvedbe z nadomestnimi 

znaki, CQL, XML, regularne izraze 
  vključuje izračun kolokatorjev 
  vključuje možnost dodajanja lastnih 

označevalnih ravni 
  nima možnosti izdelave seznamov 





ParaConc 

  pregledovalnik vzporednih korpusov 
  vsebuje tudi orodje za vzporejanje 

(poravnavo) 
  ne podpira označenih besedilnih 

formatov 
  vključuje izračun kolokatorjev 
  podpira regularne izraze 
  stane $95 



Zaključne pripombe 

  kaj nam še manjka? 
  slovar sodobnega slovenskega jezika 

  aplikacije?  
  strojno prevajanje 
  semantične aplikacije 
  … 

  viri in JT za jezikoslovce 
  prosto dostopna orodja za vse ravni označevanja 

•  oblikoskladenjsko 
•  skladenjsko 
•  semantično 

  korpus ≠ corpus delicti 


