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vad är korpusar och korpuslingvistik?

I korpusar är samlingar med autentiska texter,
I utvalda,
I datoriserade,
I och annoterade (lingvistiskt analyserade),
I med ett syfte i åtanke,

(SAOL sg. en korpus, pl. korpusar; engelska sg. corpus, pl. corpora)



-20pt

(stora) textsamlingar ...

I text =
I skriftspråk,
I (transkriberat) talspråk
I . . .

I typiskt miljoner ord:
I SUC (Stockholm Umeå Corpus): 1 miljon ord [publicerat

skriftspråk]
I Språkbankens moderna korpustexter >1 miljard ord, mest

skriftspråk
I BNC (British National Corpus) och andra �nationella korpusar�

∼100 miljoner ord [skrift/talspråk]
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... utvalda ...

I korpussammanställning är som opinionsundersökningar:
I man tar ett representativt och tillräckligt stort stickprov/urval

ur en välde�nierad population
I för att kunna ställa frågor och få svar som ger (statistiskt)

signi�kant information om populationen
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... och annoterade ...

I �metadata� på olika nivåer
I tid
I författare (och information om författaren)
I kategori
I . . .

I strukturmärkning
I morfologisk analys och disambiguering / �ordklass-taggning�
I syntaxanalys (�trädbanker�)
I länkning (av parallellkorpusar)
I länkning (av modaliteter)
I språkfel
I dialogakter
I . . .
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. . . med ett syfte i åtanke

I korpusar skapas alltid med ett syfte i åtanke, fast syftet kan

vara vitt och vagt

I korpusarna kan ofta vara användbara för andra syften också

I tänkbara syften:
I språkvetenskapligt: empirisk lingvistisk forskning (belägg,

frekvens)
I kulturvårdande: bevarande och tillgängliggörande av äldre

texter, döda eller döende språk
I språkteknologiskt
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. . . användning av korpusar i språkteknologin

I utvärdering: jämförelse av ett automatiskt verktyg med �facit�
(gold standard)

I �vår ordklassmärkare hittar rätt ordklass för 97% av orden i vår
testkorpus�

I utveckling: språkteknologiska verktyg är ofta uppbyggda
genom att ett program observerar språk och lär sig av det

I �sannolikheten att hälsa är ett substantiv är 85%�
I �sannolikheten att ett verb följs av ett substantiv är 60%�
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typer av korpusar

I modalitet:
I skrivet, talat, tal, tecknat, multimodal

I språktyp, genre, etc.

I språk:
I ett, två, många; relation mellan språken (parallell, jämförbar)

I storlek

I typ av annotering: ingen, morfologisk, syntaktisk, . . .
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några korpusar, exempel: typisk blandad

I SUC (allmänsvenskt skriftspråk):
I 500 texter om c:a 2000 ord
I 9 huvudgenrer, med undergenrer:

I K � imaginative prose
I KK � general �ction
I KL � science �ction and mystery
I KN � light reading
I KR � humour

I Brown corpus (Francis & Ku£era, 1964)
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några korpusar, exempel: begränsad mängd

I Skriven �nsk romani (Borin et al):
I c:a 110.000 ord
I en betydande del av den totala skrivna produktionen på �nsk

romani
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några korpusar, exempel: parallella

I Europarl: http://www.statmt.org/europarl
I Europaparlamentsprotokoll 1996�2006
I Protokollen översätts till alla medlemsspråk
I 20 språk, ∼10�50 miljoner ord/språk
I Alla språk länkade meningsvis till engelska

EN: Technical requirements for inland waterway vessels (vote)

ET: Siseveelaevade tehnilised nõuded (hääletus)

SV: Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (omröstning)

I Föregångaren: Hansard (engelska�franska)

I Bibeln (eller delar av den) på 100 språk:
http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0787820/bible/

http://www.statmt.org/europarl
http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0787820/bible/
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några korpusar, exempel: jämförbar

I Wikipedia (http://sv.wikipedia.org, . . . )

I länkad artikel�artikel (287 språk)

I texterna likartade men inte översatta

I innehåller också användbar halvstrukturerad information

Sverige, o�ciellt Konungariket Sverige (info), är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.
Sverige har landgräns i väst med Norge (svensk-norska gränsen) och i nordost med Finland, samt en fast
förbindelse över havet med Danmark via Öresundsbron i sydväst. Med en area på 449 964 km2 är
Sverige det storleksmässigt femte största landet i Europa och har en befolkning på 9,5 miljoner
människor. Sverige har en låg befolkningstäthet med 21 invånare per km2 men med en betydligt högre
täthet i södra halvan av landet. . . .

La Svèsia (449 964 km2; 9 082 995) la xe un Stado del nord de l'Eoropa inte la Penisola Scandinava. La
so cavedal la xe Stocolma che La gà 765 044 abitanti. Altre cità importante le xe Göteborg, Uppsala,
Malmö e Lund. La con�na co la Norveja a nord-ovest e co la Finlandia a est; la xe coligada co la
Danimarca traverso del Ponte del Øresund. La xe bagnà dal Mar Baltego. La ga na densità
demografega pitosto bassa e despensada iregolarmente. El so teritorio el xe sior de legne, fero e aqua. I
Svedesi i gode de un bon livel de vita . . .

http://sv.wikipedia.org
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några korpusar, exempel: talat barnspråk

I CHILDES (http://childes.psy.cmu.edu)

*NOR: did you wash your hands Jinny ?

*JIN: yeah .

*NOR: you did already ?

*JIN: already .

*NOR: you forgot the candy off from around your mouth huh ?

<n is wiping J's face>

*JIN: yeah .

*NOR: <laughs> okay <% N goes back to sit down> .

*JIN: do I look dirty ?

http://childes.psy.cmu.edu
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konkordanser

I konkordans: de olika sammanhangen för ett ord, för t.ex.
I lexikogra�, översikt över olika betydelser
I undervisning och självstudier

I Språkbankens sökverktyg Korp är ett konkordansverktyg

http://spraakbanken.gu.se/korp

http://spraakbanken.gu.se/korp
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korpusar i Språkbanken

http://spraakbanken.gu.se/swe/resurser/corpus

I modern dagstidningstext

I modern romantext

I populärvetenskap

I sociala medier (bloggar, twitter)

I 1800-talslitteratur (Litteraturbanken)

I medeltida text (fornsvenska)

I färöisk textkorpus (dagstidningstext)

I parallella korpusar (skönlitteratur)

I inlärarkorpusar

I ... och en hel rad andra

http://spraakbanken.gu.se/swe/resurser/corpus
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fördelning

I Bloggar: 392M

I Tidningar: 304M

I Twitter: 250M

I Wikipedia: 122M

I Web: 115M

I Finlandssvenskt: 66M

I Vetenskapligt: 46M

I Riksdag och EU-parlament: 38M

I Romaner: 22M

I . . .

I Totalt: 1402M
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om annotering

I för att göra intressantare analyser behöver vi mer information

än bara texten i sig

I annoteringsmodell: hur beskriver vi vad som �nns i

korpusen?

I vilka enheter �nns?
I texter, meningar, ord, . . . ?

I hur är enheterna relaterade?

I vilka attribut har respektive enhet?
I textens författare, publiceringsdatum, . . . ?
I ordets böjningsform, . . . ?



-20pt

annotering i Språkbankens korpusar

I vilka enheter �nns?
I korpusar, dokument, meningar, ord

I hur hänger enheterna ihop?
I en korpus består av dokument
I ett dokument består av meningar
I en mening består av ord
I ett ord består av fritext
I ett ord kan vara länkat till ett annat ord genom

dependensrelation

I vilken information �nns om enheterna?
I ett dokument har textattribut (korpusberoende)
I ett ord har ordattribut
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ordattribut

I ordet i sig

I grundform

I ordklass, t.ex. �verb�

I formbeskrivning (msd), t.ex. �verb presens aktiv�

I förled och efterled i sammansättning

I . . .
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varifrån kommer annoteringen?

I korpusar och dokument är givna (eller manuellt indelade)

I texterna är antingen elektroniska i ursprungsformen (t.ex. GP)

eller digitaliserade (ibland med OCR)

I i de �esta fall automatiskt indelade i ord och meningar

I i de �esta fall automatiskt lingvistiskt analyserade



-20pt

enkla sökningar i Korp

I sökning på enskilt ord

I sökning på grundform

I välj korpusar att söka i

I tips: om det går väldigt långsamt, välj ett mindre antal

korpusar

I resultat�ikar: KWIC, statistik, ordbild
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statistik

I sammanställning och rangordning

I exportera



-20pt

ordbild

I visar vanliga syntaktiska sammanhang
I adjektiv: vanliga substantiv
I substantiv: vanliga adjektiv, prepositioner och verb
I verb: vanliga substantiv och adverbial
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utökade sökningar i Korp

I sök på ordattribut

I kombination av villkor: och, eller

I sökning på en kombination

I samma resultat�ikar: KWIC, statistik, ordbild
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exempel

I verb som följs av �Göteborg�?

I vanligaste substantiv i partiprogrammen inför valet 2002?
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trenddiagram: exempel på en neologism

I välj �visa trenddiagram� under statistik�iken
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annoteringsmodell

I för att göra intressantare analyser behöver vi mer information

än bara texten i sig

I annoteringsmodell: hur beskriver vi vad som �nns i

korpusen?

I med en formaliserad vokabulär och struktur

I vilka enheter �nns?
I texter, meningar, ord, . . . ?

I hur är enheterna relaterade?

I vilka attribut har respektive enhet?
I textens författare, publiceringsdatum, . . . ?
I ordets böjningsform, . . . ?

I bygger kanske på någon lingvistisk teori, men konkretiserat
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att standardisera sin lingvistiska vokabulär

I de�niera i förväg vilka kategorier som ska beskrivas

I exempel:
I ordklass: verb, substantiv, preposition, . . .
I fraser: verbfras, nominalfras, . . .

I i många fall kan det vara möjligt att använda kategorier som
redan är de�nierade i en standard som ISOcat

I då kan man slippa återupp�nna hjulet, och det blir lättare att
återanvända i andra sammanhang

http://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/saldo/taggmängd

http://www.isocat.org/rest/dc/1333



-20pt

exempel: syntaktiska relationer i Talbanken/MAMBA
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annoteringsmanual / speci�kationer

I när vi har vår modell är det dags att skriva ned den i en

praktisk manual

I manualens kvalitet påverkar resultatets kvalitet
I kan behöva �xas efter hand

I några lämpliga saker att ta med
I annoteringsprojektets syfte
I en de�nition av de begrepp som modellen innehåller
I . . . och praktiska förklaringar av hur de ska användas

I en lagom mängd exempel
I beskriv svåra fall, �gråzoner�

I beskrivning av praktiska frågor t.ex. arbetsgång och verktyg
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exempel: Karins manual
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exempel: MAMBA
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exempel på annotering i text: namnannotering

KARLSTADSRESAN.

I.

Vad man än kan ha emot Thea Sundler, så får man erkänna, att hon

bättre än någon annan förstod sig på att handskas med Karl-Artur

Ekenstedt.

Om man till exempel tänker på Charlotte Löwensköld, så hade hon

också velat förmå honom att resa till Karlstad och försona sig med sin

mor. Men för att beveka honom härtill hade hon påmint honom om allt

det, som modern hade varit för honom, och till sist hade hon verkligen

försökt skrämma honom med att han inte skulle kunna predika så bra

som hittilldags, om han visade sig otacksam emot sin mor.

Platsnamn: KARLSTAD, Karlstad

Personnamn: Thea Sundler, Karl-Artur Ekenstedt, Charlotte

Löwensköld
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exempel på ett verktyg för uppmärkning: Callisto



-20pt

ett web-baserat verktyg: Brat (här namn)
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dependenssyntax med Brat (Turku Dependency Treebank)
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Språkbankens pågående annoteringsprojekt med Synpathy
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om annoterarna motsäger varandra

I problem med den lingvistiska modellen?

I oprecis annoteringsmanual? har vi beskrivit vanliga svåra fall?

I har annoterarna fått ordentliga instruktioner och blivit

tränade?

I är uppgiften svår i sig?
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lågnivåkodning (serialisering)

I när vi har en annoteringsmodell måste vi bestämma hur

annoteringen ska lagras: vi behöver ett format

I återanvändbarhet är att föredra om möjligt
I så att vårt arbete kan utnyttjas av andra

I läsbarhet för maskiner är nödvändigt: formatet måste vara

entydigt

I mänsklig läsbarhet är inte en nackdel men inte en hög prioritet
I med ett bra verktyg behöver vi aldrig se formatet
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exempel på format, sent 1970-tal
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exempel på primitiva lågnivåkodningar

I för kategori: med �lnamn eller kataloger

I Excel-ark

I hemmagjorda textformat

I Penn Treebank: struktur markeras med parenteser

NPNP

ADVPWHADVP

PRPSBJ

VP

SQ

SBARQ

*T*

Why would intelligent beings kidnap seven Soviet mailmen *T* ?
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kodning av struktur med XML

I XML (extensible markup language) är en standard för att

beskriva strukturerade data

I XML består av fritext blandad med strukturmärkning

I start- och slutmärken används för att visa inneslutning

I man kan använda attribut
<document author="Selma Lagerlöf" title="Anna Svärd">
<chapter title="KARLSTADSRESAN">

<paragraph>
<sentence>
<word pos="CONJ">Men</word>
<word pos="NAME">Thea</word>
<word pos="NAME">Sundler</word>
<word pos="VERB">bar</word>
...

</sentence>
...

</paragraph>
...

</chapter>
</document>
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exempel på kodning av namn med XML (alternativ 1)

I ett alternativ: namn märks upp direkt i texten (�inline�)

<DOCUMENT>

Om man till exempel tänker på <PERSON>Charlotte Löwensköld</PERSON>,

så hade hon också velat förmå honom att resa till

<LOCATION>Karlstad</LOCATION> och försona sig med sin mor.

</DOCUMENT>
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exempel på kodning av namn med XML (alternativ 3)

I �stand-o��:
I själva texten hålls separat och oförändrad
I den lingvistiska informationen sitter vid sidan av (kanske i en

annan �l), och refererar till texten

<DOCUMENT>

<TEXT>

Om man till exempel tänker på Charlotte Löwensköld,

så hade hon också velat förmå honom att resa till

Karlstad och försona sig med sin mor.

</TEXT>

<NAMES>

<PERSON start="31" end="51"/>

<LOCATION start="140" end="148"/>

</NAMES>

</DOCUMENT>
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nästa föreläsning

I en mycket översiktlig inledning till datorprogrammering

I vi kommer att använda programspråket Python och

språkteknologiverktyget NLTK

I detta är också temat för första datorövningen

I på onsdag i samma sal!
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