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Wst¦p

Przetwarzanie danych Korpusu frekwencyjnego polszczyzny wspóªczesnej

miaªo na celu automatyczne uzupeªnienie i rozszerzenie dost¦pnej informacji
morfologicznej z uwzgl¦dnieniem oryginalnych kodów korpusowych.

Materiaªem ¹ródªowym dla prac byª zbiór 500 000 sªów zawartych w rów-
nych transzach odpowiadaj¡cych pi¦ciu stylom wspóªczesnej polszczyzny pi-
sanej (styl popularnonaukowy, wiadomo±ci prasowych, publicystyczny, prozy
artystycznej i dramatu artystycznego). Teksty stylów pochodz¡ z lat 1963-
1967 i zostaªy dobrane metod¡ losowania. Ka»da transza zawiera 2000 pró-
bek ci¡gªego tekstu o dªugo±ci ok. 50 sªów. Wykorzystane zbiory korpusowe
(pi¦¢ plików poszczególnych stylów wraz z danymi bibliogra�cznymi ¹ródeª)
zostaªy przekazane przez K. Szafrana.

Opisy nowego typu tworzono z wykorzystanem analizatora morfologicz-
nego SAM-991 Krzysztofa Szafrana [6] � opartego na schematycznym indek-
sie a tergo Jana Tokarskiego [7] narz¦dzia udost¦pniaj¡cego dla pojedynczych
sªów tekstowych charakterystyk¦ morfologiczn¡ form oraz identy�kuj¡cego
ich posta¢ podstawow¡.

Wyniki analizy zostaªy za pomoc¡ dost¦pnych na licencji GNU skryptów
w j¦zyku Perl poddane dodatkowym przeksztaªceniom w celu dostosowania
reprezentacji polskiej informacji morfologicznej do postaci zgodnej z takso-
nomi¡ pozycyjn¡ K. Gªowi«skiej i M. Woli«skiego [2].

Materiaªem wynikowym jest pi¦¢ plików odpowiadaj¡cych zawarto±ci ka»-
dej z transz zawieraj¡cych dane próbek w nast¦puj¡cym formacie:

• ka»da próbka rozpoczyna si¦ wierszem informacji bibliogra�cznej,

• w kolejnych wierszach znajduj¡ si¦ poszczególne formy próbki, po jednej
w ka»dym wierszu,

• wiod¡ce znaki interpunkcyjne (cudzysªów i nawias ótwieraj¡cy) poda-
wane s¡ bezpo±rednio przed form¡ analizowan¡,

1Jest to prawdopodobnie jedyny analizator morfologiczny j¦zyka polskiego dost¦pny
bezpªatnie w Internecie: ftp://ftp.mimuw.edu.pl/pub/users/polszczyzna/SAM-95/.
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• za form¡ znajduje si¦ wynik analizy uj¦ty w nawiasy kwadratowe, któ-
rego poszczególne czªony oddzielone s¡ przecinkami:

� forma podstawowa,

� oryginalne (tj. pochodz¡ce ze ¹ródªowej wersji korpusu) dodat-
kowe oznaczenie skrótowca lub nazwy wªasnej (napis pusty w przy-
padku nazwy pospolitej),

� oryginalne trzycyfrowe oznaczenie kodowe,

� kod morfologiczny wg taksonomii docelowej.

• ko«cowe znaki interpunkcyjne (cudzysªów i nawias zamykaj¡cy, przeci-
nek, kropka itp.) podawane s¡ bezpo±rednio za wynikiem analizy,

• formy wielowyrazowe, którym odpowiada pojedyncza analiza, poda-
wane s¡ w jednym wierszu,

• próbki oddziela pusty wiersz,



Rozdziaª 1

Automatyczna

analiza morfologiczna

z wykorzystaniem

analizatora SAM

1.1 Przetwarzanie list rangowych

Pierwsza cz¦±¢ prac nad uzupeªnianiem tekstu sªownika o oznaczenia grama-
tyczne polegaªa na przetworzeniu list rangowych1 sªownika w celu uzyskania
zbiorczego opisu znajduj¡cych si¦ na nich form.

Listy maj¡ posta¢ 32 plików � zbiorów form rozpoczynaj¡cych si¦ kolej-
nymi literami alfabetu polskiego. Ka»dy z plików podzielony jest na bloki
form o wspólnym ha±le, wydzielone parametrami cz¦sto±ci wzgl¦dnej i rów-
nomierno±ci rozkªadu w stylach (pocz¡tek bloku, patrz opis w artykule [5])
oraz numerem bloku w pliku (koniec bloku). Zapisy na li±cie form umiesz-
czone s¡ w osobnych liniach i skªadaj¡ si¦ z sze±ciu warto±ci okre±laj¡cych
liczby wyst¡pie« danej formy w poszczególnych stylach i w caªym korpusie,
po których nast¦puje zapis formy, opcjonalne oznaczenie dodatkowe (plus,
je±li forma jest nazw¡ wªasn¡ lub kropka, je±li jest skrótowcem) oraz ewentu-
alny kod gramatyczny zgodny z opisem podanym w pracy Marty Nazarczuk
[4]. Pierwsza linia bloku stanowi ponadto zbiorczy opis cz¦sto±ci wszystkich

1Listy rangowe zostaªy zatem potraktowane jako wiarygodne ¹ródªo informacji o for-
mach wyst¦puj¡cych w caªym sªowniku � podej±cie takie nie ogranicza zakresu prac do
form pojedynczego stylu (inny wariant przetwarzania mógªby polega¢ na tworzeniu osob-
nych, zaw¦»onych list kodów dla poszczególnych stylów), ale mo»e przenie±¢ do tekstu
sªownika bª¦dy wyst¦puj¡ce na listach rangowych.
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wyst¡pie« form wchodz¡cych w skªad paradygmatu formy podstawowej; war-
to±ci odpowiadaj¡ce cz¦sto±ciom s¡ wówczas sumami liczb z poszczególnych
kolumn bloku, za± w polu przewidzianym dla formy umieszczona jest forma
podstawowa, oznaczana zwykle wyª¡cznie kodem cz¦±ci mowy.

Oto przykªad pojedynczego bloku form2:

65.67 143.16

48 81 70 14 5 218 walka 1

0 2 0 0 0 2 walce 131

8 16 17 2 0 43 walce 161

6 8 2 2 1 19 walk

8 10 15 4 2 39 walka

0 6 1 0 0 7 walkach

1 2 2 0 0 5 walk@a

5 11 4 2 1 23 walk@e

4 7 1 1 0 13 walki 112

16 17 26 3 1 63 walki 121

0 2 2 0 0 4 walki 142

106

Warto zauwa»y¢, »e nagªówek bloku (nazwa przyj¦ta na oznaczenie jego
pierwszej linii zawieraj¡cej opis formy podstawowej) peªni tu jedynie funk-
cj¦ grupuj¡c¡; wyst¡pieniom formy podstawowej w poszczególnych stylach
sªownika odpowiada osobna linia zapisu.

Wynikowa posta¢ zapisu jest plikiem tekstowym, w którego kolejnych wier-
szach znajduj¡ si¦, oddzielone przecinkami, nast¦puj¡ce parametry:

• forma z listy,

• oznaczenia dodatkowe (nazw wªasnych i skrótowców, dla nazw pospo-
litych to pole jest puste),

• kod pierwotny (z listy rangowej),

• forma podstawowa dla danej formy,

• nowy kod zgodny z przyj¦t¡ taksonomi¡3.

2Na oznaczenie polskich liter zostaªa w materiaªach ¹ródªowych przyj¦ta konwencja
pre�ksowa @znak.

3Na tym etapie prac u»yty zostaª kod nie uwzgl¦dniaj¡cy jeszcze ostatniej pozycji zapisu
taksonomicznego � informacji o wªasno±ci nazwy (zobacz [2]).
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Odpowiadaj¡cy przedstawionemu wy»ej fragmentowi listy zapis wynikowy
uzyskuje posta¢:

walce,,131,walka,SSDF---------

walce,,161,walka,SSLF---------

walk,,,walka,SPGF---------

walka,,,walka,SSNF---------

walkach,,,walka,SPLF---------

walk¡,,,walka,SSIF---------

walk¦,,,walka,SSAF---------

walki,,112,walka,SPNF---------

walki,,121,walka,SSGF---------

walki,,142,walka,SPAF---------

Przetwarzanie plików zostaªo dokonane za pomoc¡ skryptów zapisanych w j¦-
zyku Perl i dla celów kontrolnych rozbite na kilka etapów. Oznaczam je
kolejnymi numerami odpowiadaj¡cymi nazwom plików zawieraj¡cych tre±¢
skryptów.

Pierwszym etapem prac nad uzupeªnieniem opisów o dokªadne kody grama-
tyczne byªo przeksztaªcenie dost¦pnej informacji w posta¢ ªatw¡ do dalszej
obróbki. Zakres przetwarzania dokonany w pliku 01 przedstawia si¦ nast¦-
puj¡co:

• poª¡czenie 32 plików z listami rangowymi,

• usuni¦cie informacji o cz¦sto±ci wyst¡pie« i numerów porz¡dkowych
bloków,

• przekodowanie zapisu polskich liter (oznaczenie typu @znak zostaªo za-
mienione na kod zgodny z ISO-Latin 2),

• specjalna interpretacja form nieodmiennych, oznaczonych kodami cy-
frowymi 7 (wykrzykniki), 8 (przysªówki), 9 (spójniki) i 10 (partykuªy):
w przypadku wyst¡pienia takiego oznaczenia w nagªówku bloku jest
ono dopisywane wszystkim hasªom bloku, gdy» tak oznaczone formy
nieodmienne nie b¦d¡ dalej przetwarzane,

• zapis wyników przetwarzania w opisanej wy»ej postaci wyj±ciowej (bez
pola nowego kodu).
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Zebranie informacji zawartej w listach rangowych i jej dostosowanie do dal-
szego przetwarzania jest o tyle wa»ne, »e tworzy pewien punkt odniesienia do
dalszych prac. Przedstawienie caªo±ci u»ytecznej informacji w prostej postaci
pozwala unikn¡¢ kªopotów z obróbk¡ niewygodnych bloków, a ponadto przy-
czynia si¦ do wykrycia i wyeliminowania zaburze« w zapisie list rangowych,
mog¡cych sta¢ si¦ przyczyn¡ wielu pó¹niejszych bª¦dów przetwarzania4.

1.2 Przygotowanie danych

dla analizatora SAM

Nast¦pnym etapem staªo si¦ przygotowanie listy haseª do przetworzenia ana-
lizatorem morfologicznym w celu u±ci±lenia zapisów gramatycznych5. Lista
ta jest zbiorem pocz¡tkowych pól otrzymanego wcze±niej pliku, z pewnymi
zastrze»eniami6 (wszystkie przykªady oryginalne):

• analizator nie jest w stanie przeprowadzi¢ analizy haseª z apostrofem
(college'u) ani form wielowyrazowych w ogólnej postaci (czym pr¦dzej,
przede wszystkim) � s¡ one pomijane przy tworzeniu listy,

• analiza form oznaczonych jako nazwy wªasne i skrótowce jest w wi¦kszo-
±ci przypadków bezu»yteczna, czasem jednak (przede wszystkim wtedy,
gdy zachodzi synkretyzm formy z odpowiadaj¡c¡ jej nazw¡ pospolit¡)
mo»e zako«czy¢ si¦ pomy±lnie (forma abelard � brak analizy, ale akro-
pol � analiza poprawna; podobnie pzpr � brak analizy, ale cekaem �
analiza poprawna),

• po niewielkich zabiegach mo»na podda¢ analizie

� formy przymiotnikowe z ª¡cznikiem (afro-azjatycki); do analizy
przedstawiamy drugi czªon,

� formy rzeczownikowe z ª¡cznikiem (chªop-robotnik, ale i decha-
ochraniacz ); do analizy przedstawiamy pierwszy czªon,

4Wykaz znalezionych na etapie przetwarzania list rangowych bª¦dów w ich strukturze
wymienia Dodatek B.

5Dla wielu form, mimo do±¢ dokªadnego opisu gramatycznego w poprzedniej postaci
kodu, analizator pozwoliª na jego rozszerzenie � np. o informacj¦ o rodzaju rzeczownika
i przymiotnika.

6Ustalenia te, oprócz ograniczenia przetwarzania, maj¡ na celu wyeliminowanie poten-
cjalnie bª¦dnych interpretacji (np. osobna analiza skªadników formy zªo»onej jest zwykle
caªkowicie bª¦dna).
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� opisowe przysªówki i przymiotniki, rozpoczynaj¡ce si¦ czªonami co
(co najmniej ), jak (jak najwi¦kszy), na (na gor¡co) i za (za du»y);
analizujemy drugi czªon,

� imiesªowy przymiotnikowe i rzeczowniki odczasownikowe zako«-
czone zaimkiem si¦ (domagaj¡cy si¦, bogacenie si¦); analizujemy
pierwszy czªon.

• mimo pewnych prawidªowo±ci (niestety, nieistotnych lub maªo istot-
nych w procesie automatycznej analizy w stosunku do koniecznych do
poniesienia nakªadów pracy) nie jest mo»liwa analiza pozostaªych po-
wszechnych form regularnych rozpoczynaj¡cych si¦ czªonami

� bez (bez maªa, bez ustanku),

� co (co gorsza, co najmniej ),

� do (do cna, do wczoraj ),

� na (na bie»¡co, ale i na bosaka, na powrót),

� nie (nie lada, nie sposób),

� o (o ile, o tyle),

� od (od dawna, od wewn¡trz ),

� po (po bohatersku, po omacku),

� w (w dwójnasób, w zamian),

� z (z dala, z nagªa).

Dziaªanie skryptu 02 polega zatem na sczytaniu form do osobnego pliku
zgodnie z powy»szymi reguªami. Program oznaczony jako 03, b¦d¡cy skryp-
tem systemu operacyjnego, przetwarza natomiast powstaªy plik analizatorem
SAM-99. W wyniku tej operacji otrzymujemy ci¡g analiz o ustalonej struk-
turze: ka»da jest blokiem tekstu rozpoczynaj¡cym si¦ form¡ analizowan¡,
umieszczon¡ w osobnej linii i oddzielon¡ od wyników znakiem procenta. Po
niej nast¦puje uj¦ty w nawiasy klamrowe ci¡g linii zawieraj¡cych poszcze-
gólne analizy (ka»da z nich uj¦ta jest równie» w nawiasy klamrowe), identy-
�kuj¡ce rozpoznan¡ form¦ podstawow¡ i kategori¦ �eksyjn¡7.

7Dokªadny opis postaci analiz i znaczenie kodów wynikowych znajduje si¦ w pracy
autora analizatora SAM-99, Krzysztofa Szafrana [6].



1.3 Interpretacja wyników analizy morfologicznej 9

Oto przykªadowy blok analiz wieloznacznej formy kurze:

kurze

%

{{(lN) < kurz(mII::m3)+ }%

{(LV) < kur(mIV::m2 mIV m3)+ }%

{(D) < kura(»IV::)+ }%

{(5) < kurzy(A::[p])+ } }%

Analizator rozpoznaª j¡ jako form¦ mianownika liczby mnogiej rzeczownika
kurz, miejscownika lub woªacza liczby pojedynczej rzeczownika kur, celownika
liczby pojedynczej rzeczownika kura, a tak»e jako przymiotnik kurzy w mia-
nowniku lub bierniku liczby pojedynczej rodzaju nijakiego (kurze piskl¦) albo
mnogiej rodzaju niem¦skoosobowego (kurze piskl¦ta). Jak widzimy, otrzymy-
wana analiza mo»e by¢ do±¢ zªo»ona.

1.3 Interpretacja wyników

analizy morfologicznej

Nast¦pnym etapem jest rozpoznanie kodów analizatora i ich zamiana na kody
nowego zestawu po uwzgl¦dnieniu dodatkowych warunków (istnienia synkre-
tyzmów, braku kategorii morfologicznych dla poszczególnych cz¦±ci mowy
itd.8) Sªu»y do tego skrypt w Perlu oznaczony jako 04, dokonuj¡cy dekom-
pozycji analiz i odpowiednich przekodowa«. Wyniki zapisywane s¡ w pliku
po±rednim w nast¦puj¡cym formacie:

• analiza ka»dego hasªa w osobnej linii,

• forma analizowana oddzielona od wyników analiz dwukropkiem,

• warianty analiz oddzielone od siebie przecinkiem,

• forma podstawowa oddzielona od kodu morfologicznego uko±nikiem.

W przypadku braku analiz (nieznajomo±¢ formy lub nierozpoznany wynik
analizy morfologicznej) po dwukropku wyst¦puje napis pusty. Gdy dla jed-
nej formy podstawowej istnieje wiele analiz, forma podstawowa powtarzana

8Dokªadniejszy opis rodzaju dokonanych przekodowa« i interpretacji opisuje
Dodatek D.
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jest przy ka»dym oznaczeniu kodowym, by uªatwi¢ pó¹niejsze przetwarzanie.
Oto wynik dziaªania pliku 04 dla podanego wy»ej bloku (podziaªu na kilka
linii dokonano dla zwi¦kszenia przejrzysto±ci zapisu, w rzeczywisto±ci jest to
pojedyncza linia analiz):

kurze:kurz/SPNI----------,kurz/SPAI----------,

kurz/SPVI----------,kur/SSLA----------,

kur/SSVA----------,kura/SSDF----------,

kura/SSLF----------,kurzy/ASNNP---------,

kurzy/ASANP---------,kurzy/APNOP---------,

kurzy/APNRP---------,kurzy/APARP---------

W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, by w jednym kroku dokonywa¢
od razu przekodowania wyników automatycznej analizy morfologicznej i ich
ograniczenia w zale»no±ci od istniej¡cych kodów korpusowych. Czynno±¢ ta
zostanie jednak wykonana w nast¦pnym etapie przetwarzania � ma to na
celu stworzenie skryptu uniwersalnego, zdolnego w rozs¡dny sposób inter-
pretowa¢ wyniki analizy morfologicznej niezale»nie od przetwarzania plików
Korpusu. Skrypt ten (04) mo»e zosta¢ u»yty do przedstawiania wyników ana-
lizy dowolnych danych w nieco przejrzystszej (i przede wszystkim ªatwiejszej
w obróbce) formie ni» ta nadawana wynikom SAM-a. Zalet¡ skryptu jest
te» mo»liwo±¢ zmiany wynikowego zestawu kodowego, co zostaªo osi¡gni¦te
poprzez zwi¡zanie kategorii morfologicznych z warto±ciami zmiennych de�-
niowanych globalnie i u»ywanie tych zmiennych w kodzie procedur w miejscu
oznacze« wpisywanych bezpo±rednio. Ka»da zmiana zestawu wi¡»e si¦ za-
tem z pojedyncz¡ mody�kacj¡ zapisu warto±ci zmiennej w pocz¡tkowej cz¦±ci
skryptu i jest niezale»na od przetwarzania wyników analizy.

Ujednoznacznianie wyników analizy morfologicznej na podstawie pierwot-
nych kodów sªownika dokonywane jest przez skrypt 05. Po dekompozycji obu
rodzajów kodów s¡ one porównywane i w przypadku zgodno±ci interpretacja
zapisywana jest do ko«cowego pliku wynikowego � kategorie morfologiczne
s¡ w ten sposób zaw¦»ane do ustalonych wcze±niej warto±ci.

Rozbicie przekodowania wyników analizy morfologicznej na dwa etapy wi¡»e
si¦ z pewn¡ dodatkow¡ czynno±ci¡ (wykonywan¡ przez skrypt 05) � dosto-
sowaniem wyników analiz do konwencji sªownikowej9. Dzieje si¦ tak, gdy

9Niektóre kategorie morfologiczne mog¡ by¢ interpretowane na wiele sposobów � przy-
kªadem jest kategoria imiesªowów przymiotnikowych, przypisywanych przez analizator
SAM-99 do kategorii czasowników, a przez konwencj¦ oznacze« sªownika � do katego-
rii przymiotników. Rozbie»no±¢ ta wi¡zaªa si¦ z dodatkowym przetwarzaniem; w formacie
wynikowym zostaªa zastosowana konwencja przymiotnikowa (oryginalna).
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analiza morfologiczna formy odbiega od sposobu zapisu jej kategorii w pli-
kach sªownika � chc¡c uzyska¢ interpretacj¦ wyników analizy niezale»n¡ od
jej pó¹niejszych zastosowa« (skrypt 04), musimy dodatkowo obsªu»y¢ kon-
wencj¦ sªownikow¡ w nast¦pnym kroku przetwarzania.



Dodatek A

Taksonomia morfologiczna

Poni»ej przedstawiam taksonomi¦ morfologiczn¡ � stosowany w wynikowej
wersji Korpusu schemat oznacze« �eksyjnych do dokªadnego opisu tekstów
polskich oparty o projekt pod nazw¡ Zestaw Kodowy do Reprezentacji Pol-

skiej Informacji Lingwistycznej autorstwa Katarzyny Gªowi«skiej i Marcina
Woli«skiego.

Pozycyjny charakter kodów, opisany w poni»szej tabeli, zapewnia ªatwo±¢
ich przetwarzania. Dla uproszczenia pomini¦to oznaczenia nieadekwatno±ci
kategorii, okre±lane znakiem minusa na odpowiedniej pozycji kodowej.

Pozycja Znaczenie Kod Obja±nienie

1 typ jednostki zdania V czasownik
(cz¦±¢ mowy) S rzeczownik

A przymiotnik
N liczebnik
Z zaimek
D przysªówek
P przyimek
C spójnik
I wykrzyknik
T partykuªa
X kod nieznany

2 liczba S pojedyncza
P mnoga

3 przypadek1 N mianownik
G dopeªniacz
D celownik
A biernik
I narz¦dnik
L miejscownik
V woªacz

1Pozycja zostaªa tak»e wykorzystana do przechowania informacji o warto±ci przypad-
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Pozycja Znaczenie Kod Obja±nienie

4 rodzaj M m¦ski
P m¦skoosobowy (l. poj.)
A m¦skozwierz¦cy
I m¦skorzeczowy
F »e«ski
N nijaki
O m¦skoosobowy (l. mn.)
R niem¦skoosobowy
T plurale tantum

5 stopie« P równy
C wy»szy
S najwy»szy

6 osoba 1 pierwsza osoba
lub oznaczenie 2 druga osoba
formy 3 trzecia osoba
bezosobowej I bezokolicznik
czasownika2 B forma bezosobowa (-no, -to)

U imiesªów przysªówkowy uprzedni
W imiesªów przysªówkowy wspóªczesny

7 czas T tera¹niejszy
P przeszªy
F przyszªy zªo»ony

8 tryb O oznajmuj¡cy
P przypuszczaj¡cy
R rozkazuj¡cy

9 aspekt D dokonany
N niedokonany

10 strona C czynna
B bierna
Z zwrotna

11 akcentowo±¢ T forma akcentowana
N forma nieakcentowana

12 poprzyimkowo±¢ T forma poprzyimkowa
N forma niepoprzyimkowa

kowej formy dla liczebników zbiorowych oraz kategorii przypadka form, z którymi ª¡cz¡
si¦ przyimki.

2Poª¡czenie kategorii osoby z identy�katorami form bezosobowych staªo si¦ mo»liwe
wobec rozª¡czno±ci obu grup oznacze«.
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Pozycja Znaczenie Kod Obja±nienie

13 oznaczenie I bezokolicznik jako forma skªadowa
dodatkowe czasu przyszªego (b¦dzie pisa¢)
form czasow- S forma na -ª jako skªadowa form
nikowych3 czasu przyszªego (b¦dzie pisaª)

P forma na -ª jako czas przeszªy
z ruchom¡ ko«cówk¡ (skoro± zjadª)

W forma trybu przypuszczaj¡cego
z ruchom¡ partykuª¡ (bym napisaª)

R opisowa forma trybu rozkazuj¡cego
trzeciej osoby (niech pisze)

B czasownik by¢ jako skªadowa form
czasów zªo»onych (b¦dzie pisaª)

O czasownik by¢, bywa¢, zosta¢
jako skªadowe form strony biernej
(jest czytany, bywaª sporz¡dzany,
zostanie zapisany)

14 oznaczenie P nazwa pospolita
nazw wªasnych W nazwa wªasna

S skrótowiec

3Pole z oznaczeniami dodatkowych wªasno±ci form czasownikowych zostaªo wprowa-
dzone w celu reprezentacji obecnych na listach rangowych Sªownika Frekwencyjnego opisów
funkcji czasowników zªo»onych. W przypadku ogólnym uzyskanie tego rodzaju informacji
drog¡ analizy automatycznej mo»e nie by¢ zadaniem ªatwym.



Dodatek B

Bª¦dy wykryte na listach

rangowych sªownika

Rozdziaª ten zawiera wykaz nieprawidªowo±ci odnalezionych na listach ran-
gowych sªownika podczas ich przetwarzania w celu dopisania nowych kodów
�eksyjnych. Stworzenie ich spisu ma na celu zasygnalizowanie istnienia bª¦-
dów w wielu kopiach list rangowych.

Pierwszym rodzajem bª¦dów byªo zaz¦bianie si¦ dwóch bloków haseª pole-
gaj¡ce na niecelowym poª¡czeniu opisów, co dawaªo w wyniku bª¦dne przy-
porz¡dkowanie formy podstawowej pewnej grupie haseª. Wprowadzone po-
prawki polegaªy na wstawieniu ograniczników bloku zgodnie ze struktur¡
pliku z list¡, co jednak jest posuni¦ciem dora¹nym, gdy» naruszona zostaje
w ten sposób numeracja bloków, mog¡ te» wyst¡pi¢ problemy z zachowaniem
wªa±ciwych zapisów informacji o cz¦sto±ci. Oto wykaz poª¡cze«:

• betancourt � betlej,

• biec � bieda,

• centrala � centralizacja,

• do±¢ � do±wiadcza¢,

• grzeczny � grzegórzki,

• istnienie � istota,

• keeler � kelner,

• kolorysta � kolos,

• kopalniany � koparka,
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• lada � labuda,

• lato � latyfundium,

• ªadnie � ªadowacz,

• oparcie si¦ � oparty,

• organy � orgia,

• organy � organiczny,

• pp � praca,

• rozdysponowa¢ � rozdziaª,

• sekretarz � seksualny.

Pozostaªe bª¦dy (tak»e poprawione):

• zaburzona struktura hasªa mieszkanie,

• hasªo parlamentaryzm z przecinkiem w ±rodku (parla,entaryzm),

• bª¦dny nagªówek dla hasªa »ychli«ski (cyfra zamiast formy),

• literówki w nagªówkach (poprawne formy w dalszej cz¦±ci bloku): afry-
kananin, franciszkananin, galilei, gratulacj, konstrukcji, kb±cióª, maª-

»e«stw, samopoctucie, uniwersali¹m, zakªopot¡ie, zrewidowa¡ie.



Dodatek C

Interpretacja kodów analizatora

morfologicznego SAM-99

zgodnie z now¡ taksonomi¡

morfologiczn¡

Poni»ej zamieszczam wykaz interpretacji kodów analizatora morfologicznego
SAM-99 wykorzystanych do tworzenia nowych kodów sªownika (skrypt 04,
patrz Rozdziaª 1).

Opis ten mo»e tak»e sªu»y¢ za uproszczone przedstawienie kodów wyniko-
wych analizatora SAM-99, opisanych dokªadnie w pracy [6]. Z niej te» po-
chodz¡ wszystkie stosowane schematy oznacze«.

C.1 Formy rzeczownikowe

Badane s¡ kategorie rodzaju, przypadka i liczby. Dla uªatwienia podaj¦
obja±nienia oznacze«.

Opis rodzaju:

Oznaczenie Kod nowej Rodzaj

SAM-a taksonomii gramatyczny

m1 P m¦skoosobowy
m2 A m¦skozwierz¦cy
m3 I m¦skorzeczowy
» F »e«ski
n N nijaki
blp T plurale tantum
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Dla rzeczowników kategoria rodzaju badana jest niezale»nie od kategorii przy-
padka i liczby � oznacza to zachowanie rodzajów liczby pojedynczej tak»e
dla form liczby mnogiej.

�¡czna analiza oznacze« przypadka i liczby:

Oznaczenie Kod nowej Wynik

SAM-a taksonomii analizy

N N mianownik (forma deprecjatywna)
H N mianownik (forma niedeprecjatywna)
G G dopeªniacz
G' G dopeªniacz (forma wariantowa)
D D celownik
T A biernik
I I narz¦dnik
L L miejscownik
V V woªacz
l n. d. zmiana liczby na mnog¡

Nowa taksonomia nie wprowadza dodatkowej litery na oznaczenie kategorii
deprecjatywno±ci � informacja pochodz¡ca z analizy automatycznej zosta-
nie niewykorzystana. Interpretowane sa natomiast niejawne wyniki analizy
rzeczowników, uzyskiwane na drodze uwzgl¦dnienia synkretyzmów:

• dla leksemów o odmianie nijakiej biernik i woªacz obu liczb jest równy
mianownikowi (dziecko, dzieci),

• dla leksemów o odmianie »e«skiej

� miejscownik liczby pojedynczej jest równy celownikowi (zatoce),

� biernik i woªacz liczby mnogiej jest równy mianownikowi (kule),

• dla leksemów o odmianie m¦skiej

� dla rodzaju m¦skoosobowego i m¦skozwierz¦cego biernik liczby po-
jedynczej jest równy dopeªniaczowi (kowala, konia),

� dla rodzaju m¦skorzeczowego biernik liczby pojedynczej jest
równy mianownikowi (koªnierz ),

� dla rodzaju m¦skoosobowego biernik liczby mnogiej jest równy
dopeªniaczowi (kowali, królów),

� dla rodzaju m¦skozwierz¦cego i m¦skorzeczowego biernik liczby
mnogiej jest równy mianownikowi (ptaki, stoªki),
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� dla wszystkich rodzajów m¦skich woªacz liczby mnogiej jest równy
mianownikowi (kowale, konie, koªnierze).

Pewn¡ niejednoznaczno±¢ stwarza istnienie form o odmianie niezgodnej
z wzorcem przypisanej formie kategorii (np. form rodzaju m¦skiego o odmia-
nie »e«skiej � artysta, wykªadowca itp.) Klasy�kuj¦ je wg kategorii odmiany
(podanym formom przypisywane jest oznaczenie rodzaju »e«skiego).

C.2 Formy przymiotnikowe

Klasy�kacja form przymiotnikowych nast¦puje wedªug tabeli pochodz¡cej
z indeksu a tergo J. Tokarskiego [7] i wykorzystanej tak»e w opisie anali-
zatora SAM-99 [6]. Poni»ej przytaczam prosty schemat przekodowa« ozna-
cze« analizatora na kody nowego zestawu opracowany na jej podstawie (dla
uproszczenia podano oznaczenia czterech pierwszych kategorii � cz¦±¢ mowy,
liczba, przypadek, rodzaj � uzupeªniane o uzyskiwane niezale»nie oznaczenie
stopnia i przypisanie warto±ci nieokre±lonych pozostaªym kategoriom):

Oznaczenie Kod nowej

SAM-a taksonomii

1, com1 ASNP/ASNA/ASNI/ASAI

2, com2 ASGP/ASGA/ASGI/ASGN/ASAP/ASAI

3, com3 ASDP/ASDA/ASDI/ASDN

4, com4 ASIP/ASIA/ASII/ASIN/ASLP/ASLA/ASLI/ASLN/APDO/APDR

5, com5 ASNN/ASAN/APNO/APNR/APAR

6, com6 ASNF

7, com7 ASGF/ASDF/ASLF

8, com8 ASTF/ASIF

9, com9 APNO

10, com10 APGO/APGR/APAO/APLO/APLR

11, com11 APIO/APIR

Powy»sze oznaczenia mog¡ by¢ opatrzone dodatkowymi kwali�katorami ',
�, + oraz liter¡ V, pochodz¡cymi w prostej linii z pracy J. Tokarskiego [?]
i identy�kuj¡cymi formy wyj¡tków. Jako nieistotne w analizie form sªownika
s¡ one zaniedbywane w dalszym ci¡gu przetwarzania.

Oznaczenie stopnia przymiotników i przysªówków:

• S (najwy»szy) � analiza formy zawiera oznaczenie stopnia wy»szego
(przedrostek com), za± sama forma rozpoczyna si¦ czªonem naj,
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• C (wy»szy) � analiza zawiera przedrostek com, za± forma nie rozpo-
czyna si¦ czªonem naj,

• P (równy) � brak oznaczenia com.

Uwaga: Imiesªowy przymiotnikowe s¡ w pierwszym etapie przetwarzania za-
liczane do form czasownikowych (taki opis przewiduje te» nowy zestaw ko-
dowy), zostan¡ wi¦c omówione ni»ej, w rozdziale C.3.

C.3 Formy czasownikowe

Pierwsz¡ czynno±ci¡ jest wyodr¦bnienie informacji o aspekcie formy z opisu
analizy:

Oznaczenie Kod nowej Aspekt

SAM-a taksonomii czasownika

dk D dokonany
ndk N niedokonany

Nast¦pnie zostaje dokonane sprawdzenie, czy forma jest specjaln¡, nieoso-
bow¡ form¡ czasownika:

Oznaczenie Kod nowej Rodzaj

SAM-a taksonomii nieosobowej formy czasownika

B I bezokolicznik
b N bezosobnik (formy zako«czone na -no, -to)
u U imiesªów przysªówkowy uprzedni
w W imiesªów przysªówkowy wspóªczesny

Analiza oznacze« rodzaju, liczby, osoby i trybu form osobowych, zapisa-
nych w do±¢ zªo»ony sposób, odbywa si¦ poprzez bezpo±rednie sprawdzenie
opisu analizy (seria wyra»e« warunkowych). Przytaczam skrót kodów wy-
nikowych, skªadaj¡cy si¦ z zapisu kodu cz¦±ci mowy, liczby, rodzaju, osoby,
czasu i trybu; skrypt wzbogaca go ponadto o ustalone wcze±niej oznacze-
nie aspektu oraz symbole nieokre±lono±ci dla pozostaªych kategorii. Z racji
mnogo±ci form podaj¦ odpowiednie przykªady.

Opis nie obejmuje nie rozpoznawanych przez analizator (u»ywanych nie-
zmiernie rzadko, lecz poprawnych) form rodzaju nijakiego liczby pojedyn-
czej w pierwszej i drugiej osobie trybu oznajmuj¡cego (czytaªom, czytaªo±)
i przypuszczaj¡cego (czytaªobym, czytaªoby±).
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Uwaga: Formy szkolnego �czasu przyszªego prostego� (przeczytam, przeczy-
taªoby) nale»¡ do paradygmatu czasownika dokonanego przeczyta¢, a nie do
analizowanego niedokonanego czyta¢ � st¡d ich brak w powy»szym opisie.

Analiza form czasu przyszªego zªo»onego nie jest mo»liwa bez znajomo±ci
tekstu � w plikach sªownikowych formy takie s¡ oznaczane dodatkowo.
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Oznaczenie Kod nowej Kategoria osobowej Przykªad

SAM-a taksonomii formy czasownika leksemu

1 VS-1TO czytam
2 VS-2TO czytasz
3 VS-3TO tryb oznajmuj¡cy, czyta
l1 VP-1TO czas tera¹niejszy czytamy
l2 VP-2TO czytacie
l3 VP-3TO czytaj¡
m1 VSM1PO czytaªem
»1 VSF1PO czytaªam
mo1 VPO1PO czytali±my
rz1 VPR1PO czytaªy±my
m2 VSM2PO czytaªe±
»2 VSF2PO tryb oznajmuj¡cy, czytaªa±
mo2 VPO2PO czas przeszªy czytali±cie
rz2 VPR2PO czytaªy±cie
m VSM3PO czytaª
» VSF3PO czytaªa
n VSN3PO czytaªo
mo VPO3PO czytali
rz VPR3PO czytaªy

mC1 VSM1-P czytaªbym
»C1 VSF1-P czytaªabym
mC2 VSM2-P czytaªby±
»C2 VSF2-P czytaªaby±
mC VSM3-P czytaªby
»C VSF3-P czytaªaby
nC VSN3-P tryb przypuszczaj¡cy czytaªoby

moC1 VPO1-P czytaliby±my
rzC1 VPR1-P czytaªyby±my
moC2 VPO2-P czytaliby±cie
rzC2 VPR2-P czytaªyby±cie
moC VPO3-P czytaliby
rzC VPR3-P czytaªyby

i VS-2-R czytaj!
i1 VP-1-R tryb rozkazuj¡cy czytajmy!
i2 VP-2-R czytajcie!
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Formy imiesªowów przymiotnikowych identy�kowane s¡ poprzez zbadanie po-
cz¡tkowej cz¦±ci oznaczenia

Oznaczenie Kod nowej Rodzaj imiesªowu

SAM-a taksonomii przymiotnikowego

w I czynny (wspóªczesny)
A N bierny
ª U przeszªy

po której nast¦puje ª¡czny identy�kator liczbowy kategorii przypadka, liczby
i rodzaju formy z zakresu 1-11 opisany w tabeli w rozdziale dokumentuj¡cym
interpretacje form przymiotnikowych C.2.

Uwaga: W przypadku imiesªowów przymiotnikowych czynnych analiza jest
szcz¡tkowa, gdy» analizator rozpoznaje jedynie formy mianownika obu liczb
(oznaczenia 1 i 9).

C.4 Formy liczebnikowe

Pierwsz¡ czynno±ci¡ wykonywan¡ przy rozpoznawaniu analizy liczebników
jest ustalenie ich liczby na podstawie formy hasªowej. Dla formy jeden przy-
jowane jest oznaczenie liczby pojedynczej, dla pozostaªych form � liczby
mnogiej.

Analizator dzieli liczebniki na jedn¡ z czterech kategorii (Ka � Kd). Ka»da
z nich jest badana osobno:

• Ka � charakterystyka gramatyczna uzyskiwana jest na podstawie ta-
beli zamieszczonej w opisie analizatora [6]; oto schemat przekodowania
form (podaj¦ oznaczenia cz¦±ci mowy, liczby, przypadka i rodzaju �
pozostaªe kategorie nie s¡ okre±lone10):

Oznaczenie Kody nowej

SAM-a taksonomii

1 NPNR/NPAR

2 NPNO/NPGO/NPGR/NPDO/NPDR/

NPTO/NPIO/NPIR/NPLO/NPLR

3 NPIO/NPIR

10Wszystkie oznaczenia w tabeli dotycz¡ liczby mnogiej, okre±lonej dla wi¦kszo±ci form
liczebnikowych. Z tego wzgl¦du rodzaj gramatyczny ograniczony zostaª do m¦sko- i nie-
m¦skoosobowego; dla liczby pojedynczej formy rodzajów niem¦skoosobowych musiaªyby
zosta¢ opisane dokªadniej.
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• Kb � formy nie s¡ przetwarzane z powodu braku dodatkowych infor-
macji analizatora (napis por.),

• Kc � formy liczebników zbiorowych tworzone s¡ na podstawie podawa-
nego przez analizator oznaczenia przypadka (NGDAIL11), doª¡czanego
do oznacze« liczebnika i liczby (mnogiej),

• Kd � formom liczebników uªamkowych oprócz oznaczenia cz¦±ci mowy
nadawana jest tylko kategoria rodzaju (m, », n), uzyskiwana bezpo±red-
nio z analizy.

C.5 Formy zaimków

Analizator opisuje zaimki dziel¡c je na trzy kategorie:

• Za � zaimki o jednej kategorii �eksyjnej (kto, my), którym przypisy-
wana jest tylko kategoria przypadka,

• Zb � zaimki o dwóch kategoriach �eksyjnych (ja, ty, si¦), identy�-
kowane oznaczeniem formy przypadka i kategorii akcentowo±ci (formy
akcentowane oznaczane znakiem T, nieakcentowane � N),

• Zc � zaimek on (o pi¦ciu kategoriach �eksyjnych), o nieregularnej
odmianie, opisany specjaln¡ tabel¡; z powodu potencjalnie du»ego na-
kªadu pracy zwi¡zanego z jego automatyczn¡ analiz¡ zostaª on opisany
r¦cznie.

C.6 Formy przysªówkowe

Analizator przypisuje przysªówkom jedynie oznaczenie stopnia wy»szego �
podobnie jak w przypadku przymiotników (patrz Rozdziaª C.2) nie wyró»-
niono specjalnie form stopnia najwy»szego. S¡ one identy�kowane po zba-
daniu pocz¡tkowej cz¦±ci formy: stopie« najwy»szy przyjmuj¡ formy rozpo-
czynaj¡ce si¦ przedrostkiem naj.

11Oznaczenie biernika podawane przez analizator (T) jest ró»ne od nowego oznaczenia
kodowego (A).



C.7 Nieodmienne cz¦±ci mowy 25

C.7 Nieodmienne cz¦±ci mowy

Pozostaªe cz¦±ci mowy (partykuªy, wykrzykniki, przyimki), zapewne z racji
trudno±ci klasy�kacyjnych, nie s¡ przez analizator rozpoznawane (przypisy-
wane jest im oznaczenie form nieodmiennych. Tymczasowo jest im przypi-
sywany specjalny kod Y, pozostawiany do r¦cznego oznaczenia kategorii gra-
matycznej, za± dla form posiadaj¡cych klasy�kacj¦ sªownikow¡ cz¦±ci mowy
zostaªa ona zachowana.
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