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1 Wst¦p

Dane korpusu frekwencyjnego zostaªy zebrane w latach 1963{1967 na potrze-
by bada« nad cz¦sto±ci¡ wyst¦powania wyrazów w j¦zyku polskim. Skªada
si¦ na nie 10 000 próbek po okoªo 50 sªów ka»da, czyli ogóªem ok. 500 000 sªów
z tekstów wspóªczesnego j¦zyka pisanego, zgromadzonych w pi¦ciu transzach
odpowiadaj¡cych najwa»niejszym stylom polszczyzny pisanej. Wyniki dla
poszczególnych stylów zostaªy w latach 1974-77 udost¦pnione w postaci list
frekwencyjnych [13], natomiast w roku 1990 ukazaª si¦ sªownik frekwencyjny
polszczyzny wspóªczesnej w postaci tomu zbiorczego [14].

W roku 2001 autorzy wyrazili zgod¦ na udost¦pnienie korpusu na za-
sadach licencji GNU (opisanej szerzej w dalszej cz¦±ci artykuªu) i w kon-
sekwencji byªo mo»liwe umieszczenie go w Internecie. Z inicjatywy Janusza
S. Bienia powstaªa pªyta CD pod nazw¡ Wzbogacony Korpus Sªownika Frek-
wencyjnego [2], zawieraj¡ca oprócz danych korpusowych w wersji podsta-
wowej i rozszerzonej (wzbogaconej) tak»e zwi¡zane z nimi dodatkowe mate-
riaªy i dokumentacj¦ korpusu.

W chwili obecnej1 przygotowywane jest drugie wydanie tej pªyty, po-
szerzone m. in. o dodatkowe narz¦dzia wspomagaj¡ce przegl¡danie tekstów
korpusowych. Informacja o sposobie pobrania aktualnej wersji obrazu pªyty
z Internetu zostaªa omówiona w dodatku.

2 Wersje korpusu

Korpus sªownika frekwencyjnego zostaª zamieszczony na pªycie w dwóch wer-
sjach. Pierwsza, nazywana wersj¡ podstawow¡ i zapisana w katalogu Korpus

1Kwiecie« 2003 r.
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surowy, zawiera oryginalne, dopisane r¦cznie trzycyfrowe2 kody gramaty-
czne wraz z dodatkowymi oznaczeniami wyró»niaj¡cymi np. formy zªo»one
i nazwy wªasne (ich dokªadny opis jest dost¦pny m. in. na pªycie [10]). Oto
fragment próbki w wersji podstawowej:

37~Dziennik Baªtycki~02.10.1965~str. 1~kol. 7
W[66] imieniu dwu[32] tysi¦cy[122] studentów[122] Uniwersytetu
Warszawskiego[221] zgromadzonych[222] w[66] auli[161]
Auditorium[+]Maximum[&], rektor uczelni[121], profesor Stanisªaw[/]
Turski[/] powitaª wicepremiera[141] Zenona[/][141] Nowaka[/][141].

Wersja wzbogacona, zapisana na pªycie w katalogu Korpus wzbogacony,
powstaªa poprzez automatyczne uzupeªnienie i rozbudowanie informacji mor-
fologicznej zgodnie z przyj¦tym rozszerzonym zestawem oznacze« (opisuje je
szczegóªowo zamieszczony na pªycie artykuª [12], sam za± przebieg prac przed-
stawiony jest w artykule [17]). Ze wzgl¦dów technicznych w wersji wzboga-
conej ka»da forma (lub zestaw form analizowanych jako caªo±¢) zostaªa za-
pisana w osobnej linii pliku wraz z postaci¡ hasªow¡, kodem oryginalnym
i rozszerzonym. Oto fragment cytowanej wy»ej próbki w wersji wzbogaconej:

[...]
w[w,66,P-L----------P]
auli[aula,161,SSLF---------P]
Auditorium Maximum[auditorium maximum,,X------------P],
rektor[rektor,,SSNP---------P]
uczelni[uczelnia,121,SSGF---------P],
profesor[profesor,,SSNP---------P]
Stanisªaw[stanisªaw,,SSNP---------W]
Turski[turski,,X------------W]
powitaª[powita¢,,VS-M-3PON----P]
wicepremiera[wicepremier,141,SSAP---------P]
[...]

3 Fiszki i konkordancje

Oprócz opisanych powy»ej wersji korpusu na pªycie w katalogu Fiszki za-
mieszczono dane wersji podstawowej w formacie na±laduj¡cym oryginalne

2Jak wspominaj¡ autorzy korpusu w oryginalnej instrukcji redakcyjnej (patrz np. [8],
str. 177), na posta¢ kodów wpªyn¦ªy ograniczenia komputera, na którym dane byªy orygi-
nalnie przetwarzane. Zainteresowanych histori¡ obróbki zbiorów korpusowych odsyªam do
literatury cytowanej w zamieszczonym na pªycie artykule wprowadzaj¡cym [9], np. [18].
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�szki stosowane przez redaktorów sªownika w postaci plików PDF (patrz
A.2). Pliki te wyst¦puj¡ w dwóch wariantach: bez kodów gramatycznych
oraz z kodami zapisanymi w tek±cie, bezpo±rednio przy formach, do których
si¦ odnosz¡. W pierwszej edycji pªyty w obu postaciach ze wzgl¦dów tech-
nicznych pomini¦te zostaªy dodatkowe oznaczenia klasy�kacyjne (np. w przy-
padku form wielowyrazowych opisywanych pojedynczym kodem gramaty-
cznym znajduje si¦ on po ostatnim czªonie formy i mimo »e odnosi si¦ do
formy jako caªo±ci, nie jest w »aden sposób powi¡zany z poprzedzaj¡cymi
czªonami). W przygotowywanej edycji planuje si¦ uwzgl¦dnienie oznacze«
ª¡cz¡cych formy wieloczªonowe.

Jako uzupeªnienie danych przygotowana zostaªa równie» hasªowana kon-
kordancja wersji wzbogaconej korpusu. Katalog Konkordancje zawiera jej
dwie postacie | wersj¦ bez lokalizacji form analizowanych (czyli bez iden-
ty�kacji stylu i numeru próbki), podzielon¡ na przeszªo 250 plików zawiera-
j¡cych poszczególne cz¦±ci zbioru analiz pogrupowanych alfabetycznie oraz
konkordancj¦ z lokalizacjami, zawart¡ w pojedynczym pliku (o rozmiarze
przekraczaj¡cym 60 MB). W konkordancjach uwzgl¦dniono wszystkie wyst¡-
pienia form, zarówno te, którym udaªo si¦ dopisa¢ jednoznaczne analizy
w postaci rozszerzonej automatycznie, jak i te, dla których operacja ta nie
byªa mo»liwa.

4 Inne informacje na pªycie

Katalog Dokumentacja zawiera teksty w postaci plików PDF opisuj¡ce stoso-
wane w oryginalnej wersji korpusu numeryczne kody gramatyczne, techniczny
opis prac nad wzbogacaniem tekstów korpusowych w opisy morfologiczne
zgodne z nowym, rozszerzonym zestawem oznacze« oraz sam indeks nowych
oznacze« morfologicznych. Pªyta zawiera ponadto katalog Varia z tekstami
»ródªowymi zamieszczonych artykuªów, dotycz¡cymi korpusu pracami ma-
gisterskimi Marty Nazarczuk [15] i moj¡ [16], dokumentem umo»liwiaj¡cym
wydruk okªadki do pªyty i pewnymi dodatkowymi narz¦dziami.

5 Edytor Emacs jako narz¦dzie u»ytkownika

pªyty

Wa»nym elementem nowej edycji pªyty b¦dzie gotowa do uruchomienia, za-
adaptowana z pªyty CD [1] wersja dost¦pnego równie» na licencji GNU dar-
mowego edytora tekstów Emacs. To zaawansowane narz¦dzie edycyjne mo»e

3



by¢ przez u»ytkownika wykorzystane co najmniej do wygodnego przegl¡dania
i przeszukiwania plików korpusowych.

5.1 Wyszukiwanie przyrostowe

Jedn¡ z zalet edytora Emacs jest tryb tzw. wyszukiwania przyrostowego,
W którym Emacs rozpoczyna przeszukiwanie ju» po wpisaniu pierwszych
znaków szukanego tekstu. Wyszukiwanie przyrostowe w tre±ci otwartego
pliku dost¦pne jest po naci±ni¦ciu kombinacji klawiszy3 CTRL+S
(od ang. search { przeszukiwanie) lub CTRL+R (ang. reverse search { przeszuki-
wanie w tyª), a nast¦pnie wpisaniu szukanego hasªa. Ponowne naci±ni¦cie
CTRL+S po znalezieniu ci¡gu powoduje przej±cie do jego nast¦pnego wyst¡pie-
nia. W przypadku jego braku Emacs wy±wietli komunikat Failing search
(niepowodzenie wyszukiwania).

Wi¦cej informacji o trybie przyrostowym mo»na znale¹¢ m. in. w obszer-
nej dokumentacji (w j¦z. angielskim) dost¦pnej razem z edytorem.

5.2 Wyszukiwanie z wykorzystaniem wyra»e« regularnych

Wyra»enia regularne to wzorce wspomagaj¡ce wyszukiwanie ci¡gów znaków
przy u»yciu ustalonych symboli, np. reprezentuj¡cych dowoln¡ liter¦, cyfr¦
lub inn¡ grup¦ znaków. U»ywaj¡c wyra»e« regularnych mo»emy przeszuki-
wa¢ korpus na podstawie zªo»onych kryteriów, znacznie rozszerzaj¡cych mo»-
liwo±ci wyszukiwania ÿdosªownego".

Oto kilka przykªadów zastosowania tego formalizmu (podane wyra»enia
nie s¡ jedynymi wªa±ciwymi dla osi¡gni¦cia »¡danych wyników, tego rodzaju
kwerendy mo»emy zazwyczaj formuªowa¢ na wiele sposobów):

\<droga\[2
Polecenie wyszukania wszystkich przymiotnikowych wyst¡pie« formy
droga wraz z odpowiadaj¡cym im kodami.
Symbol \< oznacza pocz¡tek sªowa, co pozwala na unikni¦cie wyst¡pie«
w rodzaju niedroga; znak \ sygnalizuje dosªowne u»ycie znaku nast¦p-
nego { tu: nawiasu kwadratowego, a 2 jest korpusowym oznaczeniem
przymiotnika (tworzenie podobnych wzorców wymaga zapoznania si¦
z zestawem u»ywanych oznacze« morfologicznych, np. na podstawie
artykuªu [10]).

3CTRL+znak i CTRL+ALT+znak uzyskujemy poprzez przytrzymywanie klawisza CTRL lub
jednocze±nie obu CTRL i ALT podczas wciskania klawisza znak.
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\<miejsc\w*\[1
Polecenie wyszukania wszystkich form gramatycznych sªowa miejsce.
Symbol \w oznacza dowoln¡ liter¦ wchodz¡c¡ w skªad sªowa, znak
gwiazdki { powtórzenie poprzedzaj¡cej gwiazdk¦ litery dowoln¡ liczb¦
razy (b¡d¹ brak tej litery, czyli ÿpowtórzenie 0 razy"), za± 1 jest oz-
naczeniem rzeczownika.
Warto zwróci¢ uwag¦, »e u»ycie powy»szego wyra»enia spowoduje wy-
szukanie tak»e form rzeczownikamiejscowo±¢ (o ile wyst¡piªy w tek±cie)
| aby tego unikn¡¢, nale»y doprecyzowa¢ wyra»enie u»ywaj¡c symbolu
alternatywy \|, tworz¡c wyra»enie w rodzaju \<miejsce\|\<miejsca.

\w+\[1\([0-9]\)\([0-9]\)\]\W+\w+\[2\1\2
Polecenie wyszukania przymiotników wyst¦puj¡cych po rzeczownikach
i zgadzaj¡cych si¦ z poprzedzaj¡cym rzeczownikiem w liczbie i rodzaju.
Znak plusa oznacza powtórzenie poprzedzaj¡cej litery 1 lub wi¦cej razy,
wyra»enie [lista znaków] oznacza wyst¡pienie jednego ze znaków z listy
(tu: [0-9] to oznaczenie dowolnej cyfry), ci¡g \(wyra»enie\) umo»liwia
zapami¦tanie wyra»enia do pó¹niejszego u»ycia, znak \W zast¦puje znak
nie wchodz¡cy w skªad sªowa, za± oznaczenia \1 i \2 umo»liwiaj¡ przy-
woªanie odpowiednio pierwszego i drugiego zapami¦tanego wyra»enia,
w celu zapewnienia zgodno±ci przymiotnika w liczbie (druga pozycja
w nawiasie kwadratowym) i rodzaju (trzecia pozycja) z zapami¦tanymi
liczb¡ i rodzajem wyst¦puj¡cego bezpo±rednio wcze±niej rzeczownika.

Emacs przeª¡cza si¦ w tryb wyszukiwania wyra»e« regularnych po naci±-
ni¦ciu kombinacji CTRL+ALT+S, po której to kombinacji nale»y poda¢ szukany
ci¡g znaków.

Informacje w j¦zyku polskim dotycz¡ce peªnych mo»liwo±ci tego formali-
zmu mo»na znale¹¢ w [11].

5.3 Tryb occur

Oprócz mo»liwo±ci przegl¡dania wyników wyszukiwania wyra»e« regularnych
bezpo±rednio w tek±cie, mo»e okaza¢ si¦ u»yteczne sporz¡dzenie wykazu za-
wieraj¡cego wyª¡cznie te linie pliku korpusowego, które zawieraj¡ poszuki-
wane wyra»enie. Ten specjalny tryb jest szczególnie u»yteczny w przypadku
wersji wzbogaconej korpusu, w której ka»da forma z analiz¡ zapisana jest
w osobnym wierszu. Wywoªujemy go wciskaj¡c ALT+X, nast¦pnie wpisuj¡c
sªowo occur, naciskaj¡c ENTER i podaj¡c szukany wzorzec. Lista linii z jego
wyró»nionymi wyst¡pieniami zostanie wy±wietlona w osobnym buforze.

Oto fragment wyniku wyszukiwania dwuczªonowych przyimkowych wy-
ra»e« przysªówkowych (specy�kowanych wyra»eniem \[\w+ \w+,.*,D):
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4954:od razu[od razu,,D------------P]
5234:na raz[na raz,,D------------P]
7022:od dawna[od dawna,,D------------P]

11556:na pewno[na pewno,,D------------P]
18428:raz po raz[raz po raz,,D------------P]
21471:jak najdalej[jak najdalej,,D------------P]
23264:na razie[na razie,,D------------P]
37343:co dzie«[co dzie«,,D------------P]
39067:na ogóª[na ogóª,,D------------P]
42813:na krótko[na krótko,,D------------P]
[...]

Liczby poprzedzaj¡ce tre±¢ tra�e« to numery linii w pliku zawieraj¡cych
kolejne wyst¡pienia poszukiwanego wzorca.

Bufor z wynikami wyszukiwania pozwala na ªatwe obejrzenie kontekstu
ka»dego wyst¡pienia | po jego wskazaniu kursorem lub mysz¡ na li±cie
wyników i naci±ni¦ciu klawisza ENTER, uka»e si¦ kontekst »¡danego wyst¡-
pienia.

6 Dost¦pno±¢ danych

Jak wspomniaªem we wst¦pie, korpus sªownika frekwencyjnego jest dost¦pny
na warunkach licencji GNU; wyboru tej podstawy prawnej autorzy dokonali
z inicjatywy Janusza S. Bienia. Wªa±ciwy korpus zostaª udost¦pniony na
zasadach Powszechnej Licencji Publicznej GNU (ang. GNU General Public
License | GPL [4], [5]), za± fragmenty sªownika frekwencyjnego stanowi¡-
ce jego dokumentacj¦ na zasadach Licencji GNU Swobodnej Dokumentacji
(ang. GNU Free Documentation License | GFDL [6], [7]), wydanych przez
Fundacj¦ Oprogramowania Swobodnego (ang. Free Software Foundation)4.

Licencja GPL posªuguje si¦ poj¦ciem oprogramowania swobodnego
(ang. free software), przez co rozumie si¦ przyznanie wszystkim zaintere-
sowanym na mocy umowy prawnej peªnego prawa do uruchamiania pro-
gramu, jego kopiowania, rozpowszechniania i mody�kacji (co stanowi is-
totn¡ nowo±¢ w procesie licencyjnym | tego rodzaju umowy wprowadzaj¡
zwykle ograniczenia na u»ywanie i udost¦pnianie programów). Na co warto
zwróci¢ uwag¦, oprogramowanie zostaje ÿwyzwolone" na ró»nych poziomach
u»ycia | powstaje nie tylko mo»liwo±¢ samego uruchamiania programu czy

4Termin free software jest cz¦sto tªumaczony jako oprogramowanie wolne, przymiotnik
swobodny wydaje si¦ jednak lepiej oddawa¢ jego charakter.
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dystrybucji jego kopii, ale tak»e sprawdzenia u»ytych w nim konstrukcji a»
po prawo do jego mody�kacji i dystrybucji stworzonej przez siebie wersji.

Jedynym ograniczeniem wprowadzanym przez licencj¦ jest konieczno±¢
udzielenia odbiorcy redystrybuowanego oprogramowania oryginalnego lub
pochodnego wszystkich praw zapewnianych przez autora, co w praktyce oz-
nacza, »e programy powstaªe w wyniku mody�kacji ¹ródeª dost¦pnych na li-
cencji GPL musz¡ by¢ tak»e dost¦pne na tych samych warunkach (z peªnym
prawem do udost¦pniania, mody�kacji i redystrybucji).

Licencja GFDL, oparta na GPL, umo»liwia zapewnienie u»ytkownikom
praw do kopiowania i redystrybucji (z ewentualnymi zmianami) podr¦czników
i pozostaªych rodzajów dokumentacji. Podobnie jak w przypadku GPL,
dokumenty pochodne musz¡ zosta¢ udost¦pnione na prawach licencji ory-
ginalnej. Dokumentacja podlegªa tej licencji mo»e zosta¢, przy zachowaniu
okre±lonych warunków, mody�kowana (w tym tªumaczona na inne j¦zyki),
kopiowana, wypo»yczana i udost¦pniania do u»ytku publicznego.

A Dodatek: Praca z pªyt¡ CD

A.1 Pobieranie obrazu i nagrywanie pªyty

Aktualna edycja wzbogaconego korpusu sªownika frekwencyjnego dost¦pna
jest w formie skompresowanego obrazu ISO pªyty CD pod adresem http://
www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/. Po pobraniu pliku (jego rozmiar wynosi
ok. 50 MB) nale»y go zdekompresowa¢ i zapisa¢ na pªycie CD u»ywaj¡c
dowolnego programu nagrywaj¡cego. Tak powstaªa pªyta b¦dzie mogªa zosta¢
odczytana w dowolnym nap¦dzie CD.

A.2 Format danych i uruchamianie pªyty

Wszystkie zawarte na pªycie pliki zapisane s¡ w uniwersalnych, ªatwych do
przetwarzania formatach. Pliki w formacie PDFmo»na przegl¡da¢ i drukowa¢
korzystaj¡c z darmowego programu Adobe Acrobat Reader, natomiast pliki
tekstowe | u»ywaj¡c edytora Emacs.

Nowa edycja pªyty zostanie skon�gurowana w taki sposób, by po wªo»eniu
jej do nap¦du CD-ROM Emacs uruchomiª si¦ automatycznie.
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A.3 Informacje dla korzystaj¡cych z poprzedniej edy-

cji pªyty

U»ytkownicy poprzedniej edycji pªyty pragn¡cy wykorzysta¢ mo»liwo±ci
Emacsa w systemie MS Windows mog¡ pobra¢ go z Internetu, korzystaj¡c
z oryginalnej dystrybucji (http://www.gnu.org/software/emacs/windows/
ntemacs.html), b¡d¹ te» wykorzysta¢ Emacsa b¦d¡cego cz¦±ci¡ dystrybucji
TEXLive [3] lub przygotowanej przez Janusza S. Bienia pªyty CD [1].
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Artykuª

Maciej Ogrodniczuk.
Nowa edycja wzbogaconego korpusu sªownika frekwencyjnego.
Stanisªaw Gajda (red.),
J¦zykoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy.
Polska Akademia Nauk | Komitet J¦zykoznawstwa,
Uniwersytet Opolski | Instytut Filologii Polskiej.
Opole 2003, s. 181{190.
http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/MO/JwP03/
ISBN 83-86881-36-4

jest dost¦pny w formacie PDF (okoªo 200 Kb)

http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/MO/JwP03/MO-JwP03.pdf

i PostScript (okoªo 170 Kb)

http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/MO/JwP03/MO-JwP03.ps

Rekomendowany sposób cytowania niniejszego artykuªu w formacie LATEX2e:

\bibcite{MO-JwP03}
Maciej Ogrodniczuk.
Nowa edycja wzbogaconego korpusu sªownika frekwencyjnego.
Stanisªaw Gajda (red.),
\textit{J¦zykoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy}.
% Polska Akademia Nauk --- Komitet J¦zykoznawstwa,
% Uniwersytet Opolski --- Instytut Filologii Polskiej.
Opole 2003, s. 181--190.
\url{http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/MO/JwP03/}.
% ISBN 83-86881-36-4
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