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Роздiл 4. Пошук у корпусi

Для пошуку в Корпусi IPI PAN i вiдображення конкордансiв служить про-
грама Poliqarp1, створена в рамках цього проекту Зигмунтом Кринiцкiм i Данi-
елем Янусом, пiд керiвництвом автора2. Poliqarp має амбiцiї сати унiверсальним
iнструментом для пошуку в корпусах: тагсет (множина тегiв), використаний в
цьому корпусi, не є вбудований у програму, а просто задається через зовнi-
шнiй конфiгурацiйний файл. Внутрiшнiй формат кодування знакiв — це унi-
версальний формат UTF-8. Iнших перешкод для використання цiєї програми
для рiзних корпусiв, в тому числi, iншомовних, немає.

Програма Poliqarp iснує у трьох версiях:
- графiчна версiя, описана в п. 2.2, для наступних операцiйних систем: Wi-

ndows 2000, Windows XP (а також, можливо, для iнших Windows-систем, але
не була в них протестована), i GNU/Linux;

- текстова версiя, описана в п. 2.3, для операцiйної системи GNU/Linux;
- internet-версiя, описана в п. 2.1, дозволяє користуватися Корпусом IPI PAN

через Internet, використовуючи довiльний броузер, наприклад, Mozilla, Internet
Explorer, Opera чи Links.

Спiльною для цих трьох версiй є багата мова запитiв, описана в п. 1.

1 Мова запитiв
Мова запитiв у програмi Poliqarp базується на системi, використанiй у програмi
Corpus Query Processor (CQP) створенiй у Штутгартському Унiверситетi (Chri-
st, 1994), але мiстить ряд розширень i покращень. Цей роздiл описує систему
запитiв програми Poliqarp i iлюструє її багатьма прикладами.

1.1 Запити про сегменти
У найпростiшому випадку запит це послiдовнiсть сегментiв, якi треба знайти,
наприклад:

(1) przyszedł czas

(2) przyszedł em rano

У запитi (2) виступають три сегменти, що вiдповiдають двом словам:
przyszed lem i rano. У випадку простих запитiв про форми Poliqarp пробує ви-
явити випадки, де слово складається з кiлькох сегментiв, i знайти вiдповiднi
послiдовностi сегментiв, отже правильнi результати дадуть, також запити:

(3) przyszedłem rano

(4) długom szedł

У другому випадку буде знайдено всi випадки трьохсегментних послiдовно-
стей d lugo m szed l , що будуть iнтерпретуватися як прислiвник, аглютинант

i псевдодiєприкметник, як i в двосегментових послiдовностях d lugom szed l ,

1POLyinterpretation Indexing Query and Retrieval Processor.
2На початкових етапах роботи над проектуванням та впровадженням також брав участь

Матеуш Пшепюрковскi.
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iнтерпритованих як iменникова форма у давальному вiдмiнку i псевдодiєпри-
кметник.

За замовчуванням розрiзняється регiстр (kasztowość3) букв, а отже, наведенi
нижче запити дадуть рiзнi результати:

(5) przyszedł

(6) Przyszedł

Щоб знайти всi входження форми przyszed l, iгноруючи величину окремих
букв, треба вжити прапорець /i. Наведенi нижче запити дадуть однаковi ре-
зультати, що будуть мiстити всi вiдповiдi на два вище наведенi запити.

(7) przyszedł/i

(8) Przyszedł/i

У графiчнiй i текстовiй версiях програми чутливiсть до величини букв мо-
жна також задати глобально — для цiлого запиту, або ряду запитiв (див. п. 2.2
i 2.3).

У запитах про сегменти можуть виступати стандартнi регулярнi вирази, в
яких використовуються наступнi спецiальнi символи: ?, *, +, ., ,, |, {, }, [, ],
(, ), а також натуральнi числа, записанi арабськими цифрами, наприклад, 0
чи 21, при чому специфiкацiї сегментiв, що мiстять регулярнi вирази, беруться
в лапки ". Але формальний опис регулярних виразiв не входить в рамки цiєї
публiкацiї, тому обмежимося тут кiлькома прикладами, якi мають дозволити
користувачевi швидко засвоїти правила запису i значення таких виразiв.

(9) "Ala|Ela"
знак | означає альтернативу двох виразiв, тому цей запит може бути
використаний для знаходження всiх входжень сегментiв Ala або Ela,

(10) "[AE]la"
квадратнi дужки означають альтернативу знакiв, отже, цей запит мо-
жна вживати для знаходження сегментiв, в яких першиим знаком є
A або E, а потiм iде послiдовнiсть la, тобто цей запит є аналогiчним
до попереднього,

(11) "beza?"
знак питання означає необов’язковiсть знаку (у даному випадку a) або
взятого в круглi дужки виразу, що знаходиться безпосередньо перед
?, отже в результатi задання даного запиту будуть знайденi сегменти
bez i beza,

(12) "bez."
крапка означає довiльний знак, результатом такого запиту будуть сег-
менти beza, bezy, bezą i т. д., але не bez чи bezami,

(13) "bez.?"
bez, beza, bezy, bezą i т. д., але не bezami,

(14) ".z.z."
п’ятизнаковi сегменти, в яких 2-ий i 4-ий знак — це знак z (наприклад
czczą i rzezi),

(15) ".z.z..?"
cегменти, що складаються з п’яти або шести знакiв, в яких 2-ий i 4-ий
знаки — це z, наприклад czczą, rzezi i szczyt,

3Цей термiн, вiдповiдник англiйському case sensitivity, був запропонований у працях (Bień,
1991, 2001).
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(16) "a*by"
зiрочка означає будь-яку кiлькiсть входжень знаку або виразу безпосе-
редньо перед нею, отже, цей запит служить для знаходження сегмен-
тiв, що складаються з довiльної кiлькостi букв а, пiсля яких виступає
послiдовнiсть by, наприклад, by (нуль входжень a), aby, aaaaby i т. д.,

(17) "Ala.*"
сегменти, що починаються на Ala, наприклад, Ala i Alabama,

(18) "ala.*"/i
сегменти, що починаються на ala, Ala, aLa, ALA i т. д., наприклад,
Ala, alabaster i ALABAMA,

(19) ".*al+"
плюс виконує функцiю, подiбну до зiрочки i означає довiльну, бiльшу
вiд нуля кiлькiсть входжень знаку, або виразу безпосередньо перед
ним, результатом цього запиту будуть сегменти, що закiнчуються на
al, all, alll i т. д., але не на a, наприклад dal, robal i Gall,

(20) "a{1,3}b.*"/i
конструкцiя типу {n,m} означає вiд n до m входжень знаку або виразу
безпосередньо перед нею, цей запит допоможе знайти сегменти, що
починаються послiдовнiстю вiд 1 до 3 букв a або A, пiсля яких iде
буква b або B, а потiм довiльна послiдовнiсть знакiв, наприклад, Aby,
aaaby, absolutnie, ABBA,

(21) ".*(la){3,}.*"
конструкцiя типу {n,} означає мiнiмум n входжень знаку, або взято-
го у круглi дужки виразу безпосередньо перед нею, цей запит можна
використати для знаходження сегментiв, в яких послiдовнiсть la ви-
ступає принаймнi 3 рази пiдряд, наприклад, tralalala, sialalala,

(22) "[bcćdfghjklłmnńprsśtwzźż]{4,}[aąeęioóuy]"/i
сегменти, що складаються з як мiнiмум 4 приголосних i однiєї голос-
ної, наприклад, źdźb la i Chrzczę — вираз [bcćdfghjklłmnńprsśtwzźż]-
{4,} означає принаймнi чотирикратне повторення знаку з [bcćdfghj-
klłmnńprsśtwzźż], тобто хоча б 4 входження приголосної (не обов’яз-
ково тiєї самої),

(23) "([bcćdfghjklłmnńprsśtwzźż]{3}[aąeęioóuy]){2,}"/i
сегменти, що складаються з щонайменше дворазового повторення взiр-
ця CCCV, де C — це приголосна, а V — це голосна, наприклад, wszystko,
Zdmuchnąwszy i Szmajdziński — конструкцiя типу {n} означає n вхо-
джень знаку, або взятого в круглi дужки виразу безпосередньо перед
нею,

(24) "(pod|na|za)jecha.*"
сегменти, що починаються з podjecha, najecha i zajecha, наприклад,
podjecha l, zajechawszy.

Наведенi вище специфiкацiї сегментiв мають вiдповiдати цiлим сегментам
— тому з обох сторiн послiдовностi (la){3,} в запитi (21) прo сегменти, що
мiстять послiдовнiсть lalala стоять послiдовностi .*, що означають довiльну
послiдовнiсть знакiв. Такого самого ефекту буде досягнуто при вживаннi пра-
порця /x, що означає, що одна специфiкацiя сегменту має вiдповiдати принайм-
нi частинi даного сегменту, не обов’язково цiлому сегменту:

(25) "(la){3,}"/x
сегменти, в яких послiдовнiсть la виступає принаймнi 3 рази пiдряд,
наприклад, tralalala, sialalala,

(26) "(la){3,}"/ix
сегменти, якi мiстять послiдовнiсть lalala, LaLAla i т. д., наприклад,
tralalala, SiaLaLALA.
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1.2 Запити про початковi форми
Щоб знайти всi форми лексеми korpus, можна задати наступний запит:

(27) [base=korpus]

Атрибут base є одним з багатьох можливих атрибутiв, якi можуть висту-
пити в запитi. Значенням цього атрибуту має бути специфiкацiя початкової
форми, отже, запит [base=pisać] можна задавати для пошуку форм типу pi-
sać, piszę, pisa la, piszcie, pisanie, pisano, pisane i т. д.

Iншим можливим атрибутом є orth — значенння цього атрибуту окреслю-
ють самi сегменти, отже наступнi пари запитiв дадуть однаковi результати:

(28) a. przyszedł
b. [orth=przyszedł]

(29) a. Przyszedł/i
b. [orth=Przyszedł/i]

(30) a. przyszedł czas
b. [orth=przyszedł][orth=czas]

Однак, не є однаковими запити:

(31) a. przyszedłem rano
b. [orth=przyszedłem][orth=rano]

У першому випадку програма спробує розбити слово przyszed lem на два сегмен-
ти, przyszed l i em, тодi як значення атрибуту orth завжди iнтерпретується як
специфiкацiя одного сегменту.

Значеннями атрибутiв base i orth можуть бути регулярнi вирази, подiбно
до випадку простих запитiв про форми, оисаних в п. 1.1, наприклад:

(32) [orth="bez.?"/i]
будуть знайденi сегменти bez, Beza, bezy i т. п., але не bezm чи bezami,

(33) [base="bez.?"/i]
будуть знайденi всi сегменти, початкова форма яких мiстить 3 або 4
букви i якi починаються на bez (при довiльнiй величинi букв), напри-
клад, сегменти bzem, bez, bezami i т. п.

1.3 Запити вищого порядку
Запити про сегменти i про початковi форми сегментiв можна поєднувати. На-
приклад, щоб знайти всi входження сегменту minę, що iнтерпретується як фор-
ма лексеми mina (а не, наприклад, лексеми mijać), можна задати наступний
запит:

(34) [orth=minę & base=mina]

Подiбне значення має наступний запит про входження сегменту minę, якi
не iнтерпретуються як форми лексеми mijać.

(35) [orth=minę & base!=mijać]

Умову про те, що початковою формою є не mijać, можна задати також
використавши знак заперечення (знак оклику) перед назвою атрибуту, отже,
наступний запит є рiвнозначний попередньому:

(36) [orth=minę & !base=mijać]

Як i в логiцi висловлень, запит з подвiйним запереченнням є тотожним запи-
ту без заперечення, тому наступнi запити про сегмент nie як форму особового
займенника on повнiстю рiвноцiннi:
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(37) [orth=nie & base=on]

(38) [orth=nie & !base!=on]

(39) [orth=nie & !!!base!=on]

(40) [orth=nie & !!base=on]

В попереднiх запитах оператор & виконує роль логiчної кон’юнкцiї. Для
позначення логiчної альтернативи або вживається оператор |. Декiлька при-
кладiв вживань цього оператора:

(41) [base=on | base=ja]
всi форми займeнникiв on i ja, що вiдповiдають запиту [base="on|ja"],

(42) [base=on | orth=mnie | orth=ciebie]
всi форми займенника on, а також сегменти mnie i ciebie,

(43) [orth=pora & !(base=por | base=pora)]
сегмент pora, що не є анi формою лексеми por, анi формою лексеми
pora.

Щоб краще зрозумiти рiзницю мiж операторами & i |, порiвняймо два нас-
тупнi запити:

(44) [orth=minę & base=mina]

(45) [orth=minę | base=mina]

В результатi задання першого запиту будуть знайденi тi сегменти, якi є одно-
часно (кон’юнкцiя) сегментом minę i формою лексеми mina, а значить, тiльки
тi входження сегменту minę, якi iнтерпретуються як форми лексеми mina. В
результатi задання другого запиту буде знайдено тi сегменти, якi є або довiльно
iнтерпретованими сегментами minę, або формою лексеми mina (альтернатива),
тобто всi входження сегменту minę, як i сегментiв mina, miny, minami i т. д.,
iнтерпретованих як форми лексеми mina.

Специфiкацiї позицiй в корпусi взятi в квадратнi дужки можуть мiстити
довiльну кiлькiсть умов типу атрибут=значення (наприклад, orth=nie), об’єд-
наних операторами !, & i |, як це показують вище наведенi приклади. Також
можливою є повна вiдсутнiсть будь-яких умов — наступний запит може послу-
жити для пошуку всiх сегментiв у корпусi.4

(46) []

Така тривiальна специфiкацiя позицiї у корпусi, що пiдходить до будь-якого
сегменту, може допомогти, наприклад, у знаходженнi двох форм, роздiлених
двома довiльними сегментами, наприклад:

(47) [orth=się][][][base=bać]

В результатi такого запиту будуть знайденi послiдовностi, як, наприклад,
się nikogo nie bać, się Boga nie boicie i т. п.

Для багатьох випадкiв цiкавою була б можливiсть запиту, наприклад, про
форми, вiдстань мiж якими становить максимум п’ять позицiй. Poliqarp дає
можливiсть задання тaких запитiв, оскiльки дозволяє формулювати регулярнi
вирази на рiвнi позицiї корпусу. Наприклад, запит про форму лексеми bać,
що виступає на двi, три або чотири позицiї пiсля форми się, може мати такий
вигляд:

(48) [orth=się][]{2,4}[base=bać]

4Мiг би, як би не той факт, що Poliqarp мiстить внутрiшнє обмеження на кiлькiсть мож-
ливих результатiв на запит.
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В результатi цього запиту будуть знайденi тi самi послiдовностi, що i в попе-
редньому запитi, а також, наприклад, послiдовнiсть się każdy następny Rywin
będzie ba l.

Звичайно, правильнiшим запитом про рiзнi входженя форм так званого зво-
ротнього дiєслова bać sie буде запит про się на певнiй вiдстанi перед формою
лексеми bać, але без знаку пунктуацiї мiж цими формами або безпосередньо
пiсля такої форми, можливо вiддiленої вiд форми bać особовим займенником:5

(49) [orth=się][orth!="[.!?,:]"]{,5}[base=bać]
|[base=bać][base=ón|ja|ty|my|wy"]?[orth=się]

1.4 Запити про морфосинтаксичнi теги
Запит (49) можна спростити, замiнивши умову orth!="[.!?,:]" безпосереднiм
викликом “граматичного класу” interp:

(49′) [orth=się][pos!=interp]{,5}[base=bać]
|[base=bać][base=ón|ja|ty|my|wy"]?[orth=się]

Значеннями атрибуту pos (aнгл. part of speech ‘частина мови’) є скорочен-
ня назв граматичних класiв. Наприклад, запит про послiдовнiсть двох iменни-
кових форм, що починаються на а можна сформулювати наступним чином:

(50) [pos=subst & orth="а.*"]{2}

Як i у випадку специфiкацiї текстових i початкових форм, специфiкацiя гра-
матичних класiв може мiстити регулярнi вирази. Наприклад, зважаючи на те,
що особовi займенники належать до класу третьоособових займенникiв ppron3
i до класу нетретьоособових займенникiв ppron12, наступнi запити можна вико-
ристати для знаходження довiльних форм будь-яких особових займеннникiв:

(51) [pos=ppron12 | pos=ppron3]

(52) [pos="ppron12|ppron3"]

(53) [pos="ppron(12|3)"]

(54) [pos="ppron[123]+"]

(55) [pos="ppron.+"]

(56) [pos=ppron/x]

А запит (49) можна ще бiльше спростити до наступного запиту:

(49′′) [orth=się][pos!=interp]{,5}[base=bać]
|[base=bać][pos=ppron/x]?[orth=się]

В запитах можна окреслювати не тiльки значення форм, що виступили в
текстi (за допомогою атрибуту orth), початкових форм (за допомогою base)
i граматичних класiв (за допомогою pos), a також значенння окремих гра-
матичних категорiй, таких як вiдмiнок чи рiд. Для цього служать наступнi
атрибути:

5Цей запит було розбито на два рядки з типографiчних причин
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атрибут категорiя можливi значення
number число sg pl
case вiдмiнок nom gen dat acc inst loc voc
gender рiд m1 m2 m3 f n
person особа pri sec ter
degree ступiнь pos comp sup
aspect вид imperf perf
negation заперечення aff neg
accentability акцентування akc nakc
post-prepositionality поприйменниковiсть npraep praep
accommodability акомодативнiсть congr rec
agglutination аглютинативнiсть agl nagl
vocalicity вокальнiсть nwok wok

Отже, можна задавати, наприклад, наступнi запти:

(57) [number=sg]
буде знайдено всi форми в однинi,

(58) [pos=subst & number=sg]
буде знайдено всi iменниковi форми в однинi,

(59) [pos=subst & gender!=f]
iменниковi форми чоловiчого або середнього роду,

(60) [number=sg & case="nom|acc"& gender="m[123]"]
форми чоловiчого роду у називному чи знахiдному вiдмiнку однини.

Замiсть повних назв атрибутiв можна вживати їх скорочення з трьох букв:

атрибут скорочення
number nmb
case cas
gender gnd
person per
degree deg
aspect asp
negation neg
accommodability acm
accentability acn
post-prepositionality ppr
agglutination agg
vocalicity vcl

Отже, запит(60) можна задати також наступним чином:

(60′) [nmb=sg & cas="nom|acc"& gnd="m[123]"]

Графiчна i текстова версiї дають можливiсть формулювання так званих
алiасiв, або альтернативних скорочень значенння даного атрибуту, якi потiм
можна вживати як звичайнi значення атрибутiв. У данiй версiї Корпусу IPI
PAN означено наступнi чотири алiаси:

алiас оголошення
masc m1 m2 m3
noun subst depr ger xxs ppron12 ppron3
pron ppron12 ppron3 siebie
verb fin praet aglt bedzie inf imps impt

pact ppas pcon pant ger winien

При такому означеннi алiасiв noun i masc два наступнi запити є рiвнознач-
ними:
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(61) [pos=noun & gender=masc]

(62) [pos="subst|depr|ger|xxs|ppron12|ppron3"
& gender="m1|m2|m3"]

Про граматичнi класи i категорiї можна також задавати запити одночасно,
використовуючи для цього атрибут tag. Наприклад, щоб знайти всi iменники
середнього роду в називному вiдмiнку однини, можна задати наступний запит:

(63) [tag=subst:sg:nom:n]

Значення атрибуту tag має вигляд kl:kat1:kat2:...:katn, де kl це назва
граматичного класу, a kati це значення категорiй, притаманних даному класу,
в тiй послiдовностi, в якiй вони поданi в наступнiй таблицi на стор. 11.

Як i у випадку iнших атрибутiв, специфiкацiю атрибуту tag можна задавати
регулярним виразом:

(60′′) [tag=".*:sg:(nom|acc):m[123].*"]

(60′′′) [tag="sg:(nom|acc):m[123]"/x]

1.5 Багатозначностi i уоднозначнення
Однiєю з рис, якi видiляють Корпус IPI PAN i програму Poliqarp з-помiж iн-
ших, є можливiсть репрезентацiї морфо-синтаксичних багатозначностей, згiдно
з постулатом, виголошеним в працi Oliva 2001. Iснують конструкцiї, в яких не-
можливо уоднозначнити iнтерпретацiю даної форми, наприклад тому, що кiль-
ка можливих iнтерпретацiй зумовлює iдентичнiсть значення цiлого речення.
Це iлюструє приклад, наведений нижче.

(64) Pamiętam ją pijaną.

(65) a. Pamiętam go pijanego.

b. Pamiętam go pijanym.

У цьому прикладi не можна ствердити, що форма pijaną є у знахiдному
вiдмiнку, як в pijanego в (65a), чи формою в орудному вiдмiнку, як pijanym
w (65). Тому в корпусi сегмент pijaną в (64) має отримати двi iнтерпретацiї: в
орудному i знахiдному вiдмiнках.

В такому випадку виникає питання: сегмент pijaną в (64) має бути знайдено
в випадку задання запиту типу [case=acc], чи нi? Так, якщо брати до уваги той
факт, що iнтерпретацiя знахiдного вiдмiнку є правильною в цьому контекстi.
Нi, оскiльки не можна з впевненiстю сказати, що це форма знахiдного вiдмiнку.

Щоб не нав’язувати одну з цих iнтерпретацiй, Poliqarp дозволяє задавати
обидва види запитiв. Результатом запиту [case=acc] буде знаходження всiх
сегментiв, в яких принаймнi однiєю iз правильних iнтерпретацiй в даному кон-
текстi є iнтерпретацiя в знахiдному вiдмiнку, отже, у випадку задання запиту
(64) буде знайдено як сегмент pijaną, так i сегмент ją, але у випадку задання
(65a) будуть знайденi обидвi форми go i pijanego. Щоб знайти тi сегменти, якi
є в знахiдному вiдмiнку на 100 вiдсоткiв, тобто тi, для яких у даному контекстi
правильною є iнтерпретацiя в знахiдному вiдмiнку, треба використати запит
[case==acc]. Результатом останнього запиту в випадку (64) буде форма ją, але
не форма pijaną, а у випадку задання (65a) буде заново знайдено форми go i
pijanego — хоч цi форми мають також iнтерпретацiю родового вiдмiнку, в кон-
текстi речення (65a) мають бути уоднозначненнi до iнтерпретацiї знахiдного
вiдмiнку.

Завдяки цьому розрiзненню можна, наприклад, шукати форми, якi можуть
бути у даному контекстi iнтерпретованi як форми у знахiдному або родовому
вiдмiнку, отже, у правильно розмiченому корпусi наступний запит може дати
не пустi результати.
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iменник + + @
депрецiативний iменник @ + @
кiлькiсний числiвник @ + + +
збiрний числiвник @ + @ +
прикметник + + + +
приприймен. прикметник
пiсляприймен. прикметник
прислiвник +
нетретьоособовий займенник @ + + @ +
третьоособовий займенник + + + @ + +
займенник siebie +
форма не мин. часу + + @
форма майб. часу być + + @
аглютинант być + + @ +
псевдоiмєслiв + + @ +
наказовий спосiб + + @
безособова форма дiєслова @
iнфiнiтив @
дiєприслiвник активного стану @
дiєприслiвник пасивного стану @
вiддiєслiвний iменник + + @ @ +
дiєприкметник активного стану + + + @ +
дiєприкметник пасивного стану + + + @ +
winien + + @
предикатив
прийменник @
сполучник
kublik
ci lo obce nominalne + + @
cia lo obce luźne
нерозпiзнана форма
iнтерпункцiя
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(66) [case=acc & case=gen]

З iншого боку, наступний запит, що є запитом про форми, в яких всi правиль-
нi у даному контекстi iнтерпретацiї є одночасно формами i у знахiдному i в
родовому вiдмiнку, очевидно дасть пустий результат.

(67) [case==acc & case==gen]

Вище наведенi запити стосуються iнтерпретацiї сегментiв, знайдених в про-
цесi дезамбiгуацiї, тобто в результатi уоднозначнення морфо-синтаксичних iн-
терпретацiй. Корпус IPI PAN мiстить не тiльки правильнi в даному контекстi
iнтерпретацiї, а всi iнтерпретацiї даного сегменту, якi вiдомi морфологiчному
аналiзатору.

У деяких випадках може знадобитися доступ до iнтерпретацiй, вiдкинутих
у процесi уоднозначнення, наприклад, тодi, коли треба знайти всi синкретичнi
форми, що виступили в корпусi, iнтерпретацiях родового чи знахiдного вiдмiн-
ку, незалежно вiд того, якi з цих iнтерпретацiй є правильними в даному кон-
текстi, або коли треба зiгнорувати потенцiальнi помилковi результати роботи
дезамбiгуатора. У першому випадку можемо використати наступний запит:

(68) [case~acc & case~gen]

В результатi задання цього запиту будуть знайденi синкретичнi форми go i
pijanego, але не форми ją i pijaną, яким такий синкретизм не притаманний.

Останнiй вид рiвностi, доступний в запитах це ~~. Наведений нижче запит
можна використати для знаходження тих форм, про якi ще перед уоднозначнен-
ням вiдомо, що вони точно є виключно у знахiдному вiдмiнку.

(69) [case~~acc]

Наведена нижче таблиця пiдсумовує значення окремих операторiв рiвностi.

у результатi iз врахуванням
морфологiчного уоднозначнення
аналiзу

щонайменше одна iнтерпретацiя ~ =

кожна iнтерпретацiя ~~ ==

Отже, правильними є наступнi iмплiкацiї:

• [атрибут ~~ значення] → [атрибут == значення]
тобто кожна вiдповiдь на запит [атрибут ~~ значення]
є також вiдповiддю на запит [атрибут == значення]

• [атрибут == значення] →[атрибут = значення]
тобто кожна вiдповiдь на запит [атрибут == значення]
також є вiдповiддю на запит [атрибут = значення]

• [атрибут = значення] →[атрибут ~ значення]
тобто кожна вiдповiдь на запит [атрибут = значення]
також є вiдповiддю на запит [атрибут ~ значення]

1.6 Обмеження запиту до речення або абзацу
Тексти, якi мiстить Корпус IPI PAN було автоматично подiлено на речення i
абзаци. Цю iнформацiю можна використати в запитах, наприклад, обмежити
контекст до одного речення.

Щоб обмежити дiю запиту, треба дописати до нього ключове слово within,
а потiм s або p, залежно вiд того, чи дiя має бути обмежена до речення (англ.
sentence), чи до абзацу (англ. paragraph). Це iлюструє наступний приклад за-
питу про речення, в яких форма się виступає пiсля форми лексеми bać, але не
безпосередньо пiсля неї:

(70) [base=bać][orth!=się]+[orth=się] within s
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1.7 Обмеження запиту з допомогою метаданих
З кожним текстом, що входить до Корпусу IPI PAN, пов’язанi так званi метада-
нi, тобто iнформацiя про назву i автора твору, його походження, видавництво i
т. п. Частина цiєї iнформацiї доступна через програму Poliqarp i може бути ви-
користана для обмеження дiї запиту, наприклад, до текстiв конкретного автора
або текстiв, написаних у певному часовому промiжку.

У данiй версiї Корпусу IPI PAN є доступнi три типи метаданих, яким вiд-
повiдають п’ять метаатрибутiв:

• iм’я i прiзвище автора або авторiв — атрибут author,

• назва твору — атрибут title,

• дата написання або публiкацiї твору — атрибути:

– created дата написання твору,

– first_published дата першої публiкацiї,

– published дата публiкацiї тексту, який ввiйшов до корпусу.

У бiльшостi випадкiв лише деякi з цих атрибутiв мають значення, напри-
клад, тодi, коли вiдома лише дата фактичної публiкацiї, але не вiдомою є дата
першої публiкацiї i написання, або у випадку коротких нотаток з преси, автор,
а iнодi i назва яких, не є вiдомi.

Щоб обмежити дiю запиту до окреслених значень метаданих, треба в кiнцi
запиту написати ключове слово meta, пiсля якого вписується специфiкацiя зна-
чення метаатрибутiв. У випадку коли запит обмежений одночасно i до речення
чи абзацу, i на пiдставi метаданих, специфiкацiя обмеження запиту до речення
чи абзацу виступає в запитi перед специфiкацiєю метаданих, наприклад:

(71) [pos=subst]{6,} within s meta author=Kowalski

Значення атрибутiв author i title можна задавати за допомогою регулярних
виразiв, наприклад, наведений нижче запит можна використати для знаходжен-
ня форм лексеми wirus у творах, назва яких мiстить одне зi слiв windows чи
microsoft.

(72) [base=wirus] meta title="windows|microsoft"

Специфiкацiя атрибутiв author i title iгнорує величину букв i вони iнтер-
претуються як частини повних значень, отже, результати наступного запиту
будуть походити з творiв Pola, Polkowskiego i Rampolskiego (оскiльки твори
цих авторiв є представленi у корпусi):

(73) [pos=subst]5 meta author=Pol

Прапорцi /X i /I перегукуються iз описаними вище прапорцями /x i /i: прапо-
рець /X говорить про те, що дана специфiкацiя атрибуту розумiється як специ-
фiкацiя повної вартостi цього атрибуту, а не тiльки її частини, а прапорець /I
говорить про те, що величина букв специфiкацiї зводиться до величини букв
значення атрибуту. Це iлюстують наступнi приклади:

(74) [pos=subst]{5} meta author=Pol/I
пошук обмежено до авторiв Pola, Polkowskiego i т. д., але не Rampols-
kiego

(75) [pos=subst]{5} meta author="Marek Pol"/X
пошук обмежено до творiв Marka Pola

(76) [pos=subst]{5} meta author=Pol/X
пошук обмежено до творiв автора, повна специфiкацiя iменi i прiзвища
якого Pol (або POL, pol i т. д.)
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(77) [pos=subst]{5} meta author=".* Pol"/I
пошук обмежено до творiв автора, прiзвище якого Pol

По-рiзному трактуються атрибути created, first_published i published,
значеннями яких можуть бути виключно дати. У випадку атрибутiв цього типу
неможливим є вживання регулярних виразiв, але можна вжити знаки < i > з
метою окреслення часового промiжку, з якого має походити даний твiр, напри-
клад:

(78) [pos=subst]{5} meta created>1950
пошук обмежено до творiв написаних пiсля 1950 року

Умови, що стосуються метаданих можна об’єднувати за допомогою операторiв
&, | i !:

(79) [pos=subst]5 meta created>=1951 & created<=1960
пошук обмежено до творiв, написаних в 1951–1960 роках

(80) [pos=subst]5 meta published>1900 & author!=Sienkiewicz
пошук обмежено до творiв, виданих пiсля 1900 року, за вийнятком
текстiв Sienkiewicza

(81) [pos=subst]5 meta (author=sienkiewicz & title=potop)
| (author=żeromski & title=przedwiośnie)
пошук обмежено до Potopu Sienkiewicza i Przedwiośnia Żeromskiego

У данiй версiї корпусу багато творiв не мiстять повних метаданих. Як наслiдок,
в результатi наведених вище запитiв, у яких поданi обмеження за метаатрибу-
тами, будуть знайденi лише тi твори, для яких для вiдповiдних метаатрибутiв,
заданi вiдповiднi значення. Отже, результатом задання першого з наведених
нижче запитiв буде знаходження значно меншої кiлькостi результатiв, нiж у
випадку задання другого запиту.

(82) [pos=subst] meta published>1900 | published<=1900

(83) [pos=subst]

У випадку, коли даному метаатрибуту, не є приписане вiдповiдне значен-
ня, приймається, що його значенням є пуста послiдовнiсть, тобто "". Отже,
наступний запит є рiвнозначний до другого з попереднiх запитiв.

(84) [pos=subst] meta published>1900 | published<=1900
| published=""

1.8 Вирiвнювання результатiв
У частинi запиту, що стосується форм, тобто перед квалiфiкаторами within
i meta, можна використовувати знак вирiвнювання ^, наприклад:

(85) [pos=adj & case=nom]+^[pos=subst & case=nom]+

У результатi задання вищенаведеного запиту буде висвiтлено чотири стовпцi,
що мiстять вiдповiдно: лiвий контекст, тобто фрагмент тексту, що йде безпосе-
редньо перед знайденим фрагментом, лiвий заданий фрагмент, тобто фрагмент
тексту, що вiдповiдає частинi запиту перед знаком ^ (тут: послiдовнiсть прикме-
тникiв у називному вiдмiнку), правий контекст (тут: послiдовнiсть iменникiв у
називному вiдмiнку), як це показано на Рис.1.
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Рис. 1: Вирiвнювання результатiв в графiчнiй версiї

2 Poliqarp
Цей пункт мiстить опис трьох версiй iнтерфейсу програми Poliqarp, починаючи
вiд найпростiшої мережевої версiї (п. 2.1), графiчної версiї (п. 2.2), призначеної
для бiльшостi користувачiв, i закiнчуючи текстовою версiєю, яка працює пiд
операцiйною системою LINUX (п. 2.3) та має найбiльшi можливостi i швидко-
дiю, але найменш привабливий iнтерфейс.
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Рис. 2: Iнтернет-версiя безпосередньо пiсля вибору корпусу

2.1 Iнтернет-версiя
У мережевiй версiї Корпус IPI PAN доступний за адресою korpus.pl. На да-
ний момент корпус є доступний без обмежень, хоча, можливо, буде впрова-
джено обмеження, якщо популярнiсть корпусу буде бiльшою, нiж це дозволяє
потужнiсть сервера, що обслуговує корпус.

Хоч функцiональнiсть актуальної Iнтернет-версiї є досить обмежена порiв-
няно iз графiчною i текстовою версiями, у нiй немає обмежень на систему за-
питiв, описану в п. 1. Безпосередньо пiсля входження на сторiнку korpus.pl i
пiсля обрання корпусу висвiтлюється рядок запитiв, як це показано на Рис. 2.

У цьому рядку, згiдно з описом в п. 1, можна вписати будь-якi запити, а
потiм натиснути Enter або натиснути на кнопку Wykonaj. Результати будуть ви-
свiтленi в трьох або чотирьох стовпцях, залежно вiд того, чи присутнiй у запитi
знак вирiвнювання, див. Рис. 3. Натискання на одному з результатiв, а точнiше
на центральнiй частинi результату, що вiдповiдає контекстовi запиту, приведе
до висвiтлення ширшого контексту в нижнiй частинi сторiнки, як показано на
Рис. 4.

Результати пошуку показуються групами по 25 результатiв. Щоб перейти
до наступних 25 результатiв, треба клiкнути на напис Наступнi 25, а щоб по-
вернутись до попереднiх результатiв — напис Попереднi 25.

Єдиною додатковою функцiєю, доступною в Iнтернет-версiї, є можливiсть
сортування результатiв за будь-якими iз стовпцiв, за алфавiтом a fronte (вiд
початку значення) або a tergo (вiд кiнця значення), в порядку зростання або
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Рис. 3: Iнтернет-версiя: результати пошуку
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Рис. 4: Iнтернет-версiя: ширший контекст
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спадання.
Iнтернет-версiя програми Poliqarp є найчастiше змiнюваною версiєю, тому

можливо, що в момент, коли Ви читаєте цю публiкацiю, її робота буде iстотно
вiдрiзнятися вiд поданого тут опису.

2.2 Графiчна версiя
Основною версiєю програми Poliqarp є графiчна. Крiм меню, вiкно графiчної
версiї мiстить рядок запитiв, верхня частина вiкна служить для вiдображення
результатiв, а нижня мiстить детальнiшу iнформацiю про знайдений результат:
ширший контекст, як на Рис. 1 на стор. 15, або метаданi.

Безпосередньо пiсля запуску програми, рядок запитiв i обидвi частини є
пустими, як на Рис. 5.

Рис. 5: Графiчна версiя безпосередньо пiсля запуску

Щоб зробити можливим пошук iнформацiї в корпусi, треба спочатку заван-
тажити файл з цим корпусом, вибравши в меню Файл команду Вiдкрити кор-
пус..., а потiм вказати де знаходитья каталог з Корпусом IPI PAN (на CD-ROM
або на жорсткому диску, залежно вiд того, як був заiнстальований корпус). По-
дiбним чином можна змiнити завантажений корпус, не виходячи з програми.
При читаннi корпусу запам’ятовується iнформацiя про його мiсцезнаходження
— при нових запусках програми Poliqarp досить вибрати пункт Останнiй корпус
в меню Файл, або натиснути комбiнацiю клавiш Ctrl-Alt-1 для зчитування пер-
шого з запам’ятаних корпусiв, натомiсть, щоб прочитати другий запам’ятаний
корпус треба натиснути Ctrl-Alt-2 i т. д.

Пiсля зчитування корпусу можна вписати запит у рядку запитiв i запустити
пошук натисканням клавiшi Enter або кнопки Виконати. Якщо запит не мiстив
знаку вирiвнювання результатiв, то в верхнiй частинi вiкна будуть висвiтленi
результати в трьох стовпчиках, що мiстять вiдповiдно лiвий контекст, заданий
фрагмент i правий контекст, як показано на Рис. 6, причому ширину стовпцiв
можна змiнювати, перетягуючи мишею границi заголовкiв стовпцiв. У випадку
задання запиту зi знаком вирiвнювання ^ буде висвiтлено чотири стовпцi, як
описано у п. 1.8.
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Рис. 6: Результати запиту без вирiвнювання

Програма Poliqarp зберiгає iсторiю заданих у данiй та попереднiх сесiях за-
питiв. На iсторiю запитiв можна ввiйти через малу кнопку, що знаходиться
мiж рядком запитiв i кнопкою Виконати. У результатi запиту у верхньiй части-
нi вiкна Poliqarp буде показано першi 50 результатiв. Щоб подивитися наступнi
результати, треба натиснути на стрiлку, що знаходиться у правому нижньо-
му кутi вiкна. Повернутися до попереднiх результатiв можна, натиснувши на
стрiлку вверх, що знаходиться злiва.

Щоб побачити ширший контекст вибраного результату, треба натиснути на
вiдповiдний рядок у верхнiй частинi вiкна. У результатi рядок буде ивдiлено
iншим кольором, а ширший контекст буде показано у нижнiй чатинi вiкна. В
нижнiй частинi представлено також iнформацiю про текст, з якого взято да-
ний фрагмент, чи так званi метаданi, а для переходу мiж режимом представ-
лення контексту i режимом представлення метаданих служить кнопка Метада-
нi/Контекст внизу вiкна.

Результати пошуку можна сортувати по даних кожного стовпчика. У най-
простiшому випадку, щоб вiдсортувати результати в порядку зростання, треба
клiкнути лiвою клавiшею мишi на заголовку вiдповiдного стовпчика, напри-
клад, стовпчика Заданий фагмент (у випадку запиту без знаку вирiвнюван-
ня). Повторне клiкання приведе до сортування результатiв по даних того ж
стовпчика, але в порядку спадання, а наступне — знову сортування в порядку
зростання.

Також є можливiсть сортування a tergo, тобто вiд кiнця значення, i в зроста-
ючому i в спадаючому порядках. Ця функцiя доступна в меню, яке появляється
пiсля клiкання правою клавiшею мишi на заголовку вiдповiдного стовпчика, як
це показано на Рис. 8, який iлюструє сортування a tergo в порядку зростання
по значеннях стовпчика Лiвий заданий фрагмент.

Спосiб сортування також можна встановити в меню Налаштування, вибрав-
ши Опцiї..., а потiм закладку Сортування. Вибранi таким чином значення будуть
сортуватися при представленнi результатiв чергових запитiв i будуть збереженi
для використання у майбутнiх сесiях.

Серед iнших опцiй, якi можна використовувати в меню Налаштування →
Опцiї... є ширина контексту, що рахується у сегментах, який буде висвiтлено
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Рис. 7: Ширший контекст результату пошуку

для кожного знайденого результату запиту: як ширина лiвого i правого кон-
текстiв у верхнiй частинi вiкна, так i бiльшого контексту в нижнiй частинi вiкна
(закладка Контекст).

Важливою рисою програми Poliqarp є можливiсть висвiтлення не лише сло-
воформ, що виступають у корпусi, а також їх початкових форм (лем) i морфо-
синтаксичних тегiв. У сучаснiй версiї програми опцiю висвiтлення словоформ,
лем i тегiв можна задати окремо для стовпцiв з заданим фрагментом i окре-
мо для стовпцiв з контекстом. Наприклад, ефектом налаштувань з Рис. 9 буде
форматування результатiв показане на Рис. 10.

Як було сказано вище (стор. 9), графiчна версiя програми Poliqarp дає мо-
жливiсть задання так званих алiасiв, чи скорочень для альтернатив значень
даного атрибуту. Для редагування алiасiв, а також для їх додавання, служить
закладка Алiаси в Налаштування → Опцiї. У данiй версiї програми алiаси, що
були доданi пiд час однiєї сесiї, не зберiгаються для використання пiд час на-
ступних сесiй.

Наступна закладка Прапорцi дає можливiсть окреслити спосiб iнтерпрета-
цiї поданих користувачем значень атрибутiв у частинi запиту, що стосується
шуканих форм i в частинi запиту, що стосується метаданих. За замовчуванням
запит типу [pos=ppro] знайде тi сегменти, граматичний клас яких є ppro, отже
результат такого запиту буде пустим. Щоб знайти рiзнi займенниковi форми,
тобто такi, граматичний клас яких ppron12 або ppron3, можна використати пра-
порець /x. Щоб змiнити такий спосiб поведiнки програми за замовчуванням,
щоб вона iнтерпретувала всi запити про форми так, як при увiмкненому пра-
порцi /x, треба дезактивувати значення опцiї Тiльки цiлi слова у стовпцi Запит
в закладцi Прапорцi.

Аналогiчно можна змiнити iнтерпретацiю специфiкацiї метаатрибутiв. За
замовчуванням специфiкацiя метаатрибуту має вiдповiдати принаймнi частинi
значення метаатрибуту, але це можна змiнити для потреб конкретного запиту з
допомогою прапорця. Щоб змiнити це значенння на постiйне, треба активувати
опцiю Тiльки цiлi слова у стовпцi Метаданi на закладцi Прапорцi.

Подiбно, за допомогою встановлення опцiї Iгнорувати величину букв, можуть
бути змiненi стандартнi iнтерпретацiї чутливостi до величини букв в обидвох
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Рис. 8: Стортування a tergo в порядку зростання

Рис. 9: Опцiї форматування результатiв

частинах запитiв.
Наступна закладка в меню Налаштування → Опцiї... це закладка Метаданi.

З її допомогою можна обмежити майбутнi запити до наперед заданих значень
метаатрибутiв, наприклад, до творiв конкретного автора або творiв, опублi-
кованих у заданому часовому промiжку. Остання закладка, Вигляд, дозволяє
встановити розмiр шрифта.

Крiм пiдменю Файл i пiдменю Налаштування, в головному меню програ-
ми Poliqarp доступне також пiдменю Статистика. У данiй версiї програми ви-
бiр цього пiдменю висвiтлює основну чисельну iнформацiю про завантажений
корпус. Наприклад, пiдкорпус Корпусу IPI PAN, до якого належить iнформа-
цiя, показана на Рис. 11, мiстить понад 56 мiльйонiв позицiй, що вiдповiдають
729 тисячам рiзних сегментiв, що є формами понад 355 тисяч рiзних початко-
вих форм. Кiлькiсть рiзних морфо-синтаксичних тегiв, пiд якими розумiємо
kl:kat1:kat2:...:katn (див. стор. 10) в цiй версiї корпусу 1150.

Для запису результатiв використовується позицiя Записати результати... в ме-
ню Файл, а для завершення роботи з програмою — позицiя Вихiд у тому ж
меню.

2.3 Текстова версiя
Текстова версiя програми Poliqarp призначена для операцiйної системи
GNU/Linux, що працює на комп’ютерах класу PC.
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Рис. 10: Результати форматування при опцiях з Рис. 9

Рис. 11: Кiлькiсна iнформацiя про вiдкритий корпус

Програму можна запустити за допомогою команди poliqarp korpus, де
korpus це назва корпусу (перша частина назв файлiв wstepny.cfg i wstepny.po-
liqarp.corpus.image), включно зi шляхом до цього корпусу. Наприклад, якщо
корпус знаходиться в каталозi ./korpus/ i складається з файлiв типу wste-
pny.cfg, wstepny.poliqarp.chunk.image i т.п., програму можна запустити нас-
тупним чином:

(86) $ poliqarp korpus/wstepny

В результатi виконання попередньої команди, командний рядок оболонки
буде змiнено на командний рядок програми Poliqarp, наприклад:

(87) KORPUS/WSTEPNY>

Командний рядок програми Poliqarp служить для вводу запитiв та iнших ко-
манд. Щоб задати запит, треба просто вписати його у командний рядок i на-
тиснути клавiшу Enter. Наприклад, в результатi запиту показаного в (88) буде
виведено результати як на Рис. 12.

(88) KORPUS/WSTEPNY> [pos=adj]^[base="róża|stokrotka"]

Якщо користувач не задав iнших опцiй — результати запиту генеруються у
форматi HTML , а для їх вiдображення використовується програма Links.
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2.3.1 Редагування запитiв у командному рядку

Подiбно як i в випадку графiчної версiї програми, текстова версiя також зберi-
гає певну кiлькiсть попереднiх запитiв (а також команд, викликаних з коман-
дного рядка). Доступ до цих команд i запитiв можна отримати за допомогою
клавiшi зi стрiлкою вгору i зi стрiлкою влiво.

В обмеженому обсязi працює також пошук в iсторiї запитiв: у результатi
натиснення комбiнацiї клавiш Ctrl-r i вводу послiдовностi знакiв буде знайдено
(в iсторiї запитiв, a не в корпусi!) останнiй запит, що мiстить цю послiдовнiсть
знакiв.

Запит можна редагувати за допомогою клавiш зi стрiлками влiво i вправо,
клавiшi Backspace а також наступних комбiнацiй клавiш, вiдомих з програми
Emacs:

клавiша ефект
Ctrl-b перехiд курсора на один знак влiво
Ctrl-f перехiд курсора на один знак вправо
Ctrl-a перехiд курсора на початок рядка
Ctrl-e перехiд курсора на кiнець рядка
Esc-b перехiд курсора на одне слово влiво
Esc-f перехiд курсора на одне слово вправо
Ctrl-d видалення знаку в позицiї курсора
Esc-d видалення знакiв вiд позицiї курсора до кiнця

слова
Esc-Backspace видалення знакiв вiд початку слова до знаку

перед курсором
Ctrl-k видалення знакiв вiд позицiї курсора до кiнця

рядка
Esc-4 Ctrl-f як чотирикратне натискання Ctrl-f, тобто пе-

рехiд курсора на чотири знаки вправо
Esc-2 Esc-d як подвiйне натискання Esc-d

i т.д.

Натомiсть клавiшi Del, Home i End не працють в очiкуваний спосiб.
В момент задання запиту (через натиснення клавiшi Enter) курсор може

знаходитись у довiльному мiсцi командного рядка.

2.3.2 Конфiгурацiя програми

Роботу текстової версiї програми Poliqarp можна iстотно модифiкувати, редагу-
ючи конфiгурацiйний файл .poliqarp_config, що знаходиться у домашньому
каталозi користувача. Найпростiший спосiб створення такого конфiгурацiйного
файлу — виклик з командного рядка команди /dump-config. Наслiдком цього
буде запис в домашньому каталозi користувача файлу

.poliqarp_config.new,
що мiстить опцiї текстової версiї програми Poliqarp за замовчуванням. Щоб цей
файл став обов’язковим конфiгурацiйним файлом, треба змiнити його назву на
.poliqarp_config.

Конфiгурацiйний файл de facto є послiдовнiстю команд для програми Poli-
qarp, якi виконуються при стартi програми. Кожну з цих команд, можна також
задати в будь-який момент з командного рядка програми Poliqarp, ввiвши пе-
ред нею /.

Наприклад, щоб змiнити довжину (в сегментах) правого контексту для да-
ної сесiї, треба виконати наступну команду:

(89) KORPUS/WSTEPNY> /set right-context 20

Цiй командi вiдповiдає наступний запис у конфiгурацiйному файлi:

(90) set right-context 20
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Аналогiчно можна змiнити довжину лiвого контексту, або виконавши команду
в (91) (змiна буде стосуватися даної сесiї), або додавши до конфiгурацiйного
файлу запис (92) (змiна буде стосуватися усiх сесiй).

(91) KORPUS/WSTEPNY> /set left-context 20

(92) set left-context 20

Змiннi right-context i left-context це лише двi з багатьох змiнних текс-
тової версiї програми Poliqarp, якi можна модифiкувати за допомогою коман-
ди set. Короткий опис всiх змiнних можна отримати за допомогою викона-
ння з командного рядка команди /desc 6, а актуальнi значення всiх змiн-
них — /show. Якщо цi команди будуть викликанi з аргументами, що є на-
звами змiнних, то буде виведена вiдповiдна iнформацiя лише для цих змiн-
них. Наприклад, щоб отримати iнформацiю про актуальнi значення змiнних
right-context i left-context, треба виконати команду:

(93) KORPUS/WSTEPNY> /show right-context left-context

За замовчуванням, як показано на Рис. 12, у стовпцях з лiвим i правим кон-
текстами виводяться виключно сегменти, тобто форми, що виступили в текстi,
а в стовпцi (або стовпцях) з заданим фрагментом — сегменти, початковi фор-
ми i морфо-синтаксичнi теги. Тип iнформацiї, що виводиться, можна змiнюва-
ти, надаючи вiдповiднi значення змiнним cl-x (щоб змiнити лiвий фрагмент),
ml-x (лiвий заданий контекст), mr-x (правий заданий фрагмент або, якщо у
запитi не було знаку вирiвнювання, цiлий заданий фрагемнт) i cr-x (правий
контекст). Значенням кожної з цих змiнних має бути послiдовнiсть букв. Якщо
серед цих букв є буква o (як orth), у даному стовпцi буде виведена словоформа
сегменту. Якщо серед них є буква b (як base), буде виведена початкова фор-
ма. А якщо серед них є буква t (як tag), буде виведено морфо-синтаксичнi
теги, що вiдповiдають даному контексту (тобто тi, що були приписанi слову
пiсля дезамбiгуацiї), а у випадку букви T — всi теги приписанi даному сегменту
морфологiчним аналiзатором. Наприклад, якщо у конфiгурацiйному файлi є
рядки показанi в (94), результат запиту буде виглядати як на Рис. 13.

(94) set cl-x bo
set ml-x bt
set mr-x bt
set cr-x o

У данiй текстовiй версiї результати пошуку в корпусi генеруються в форматi
HTML-файлiв, кожен з яких, можливо, окрiм останнього, мiстить максималь-
ну кiлькiсть результатiв, що є значенням змiнної hits-per-page. Цi результати
виводяться за допомогою програми, назва якої є значенням змiнної pager. На-
приклад, виконання наведених нижче команд, з командного рядка зумовить
виведення результатiв наступних запитiв за допомогою програми Mozilla, по
50 результатiв на сторiнцi.

(95) KORPUS/WSTEPNY> /set hits-per-page 50

(96) KORPUS/WSTEPNY> /set pager mozilla

Формат виводу результатiв можна досить детально модифiкувати за до-
помогою змiнних result-format i match-format: перша з них описує формат
HTML цiлої сторiнки з результатами, а друга — формат окремого рядка в та-
блицi з результатами. Значення цих змiнних не повиннi модифiкуватися ко-
ристувачами, якi не знають досконало формату HTML. Детальний опис цих
змiнних виходить за рамки цiєї публiкацiї.

6Як i iншi команди текстової версiї, команду desc також можна записати в конфiгурацiй-
ному файлi, що виводитиме короткий опис змiнних при кожному запуску програми Poliqarp.
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Варто згадати про такi змiннi, як input-encoding i output-encoding. Їх
значення описують вiдповiдно кодування входу i виходу термiналу, в якому
запускається текстова версiя. Як правило не варто змiнювати значення цих
змiнних, якi є встановленi за замовчуванням (latin2).

Як i у випадку графiчної версiї, в текстовiй версiї також можливим є сор-
тування результатiв по кожному iз стовпчикiв таблицi з результатами, в по-
рядку зростання або спадання, a fronte (за алфавiтом вiд початку) або a tergo
(за алфавiтом з кiнця). Порядок сортування описується за допомогою змiнної
sort-by, значенням якої є послiдовнiсть знакiв, впорядкована згiдно iз конфi-
гурацiєю (налаштуваннями сортування). Наприклад, команда в (97) зумовить,
сортування результатiв наступних запитiв (a fronte, у зростаючому порядку)
по правому контексту.

(97) KORPUS/WSTEPNY> /set sort-by r

Кожному стовпцю вiдповiдає iнша буква:

буква стовпець сортування
l лiвий контекст
r правий контекст
n лiва частина заданого фрагменту
m права частина заданого фрагемнту

Запис в значеннях змiнної sort-by малих букв зумовить сортування a fronte, а
запис вiдповiдних великих букв зумовить сортування a tergo. Додатково перед
кожною буквою може стояти знак + для сортування в порядку зростання або -
для сортування в порядку спадання. Вiдсутнiсть знаку перед буквою iнтерпре-
тується як знак +. Наприклад, команда (98) зумовить сортування результатiв
у порядку спадання по лiвому контексту, a tergo.

(98) KORPUS/WSTEPNY> /set sort-by -L

Якщо в значеннях змiнної sort-by задано декiлька стовпчикiв, то сорту-
вання вiдбувається в першу чергу за значеннями першого стовпчика, потiм
для тих самих значень у першому стовпчику — за значеннями другого подано-
го стовпчика i т.д. Наприклад, наведена нижче команда зумовить сортування
результатiв запитiв в порядку зростання за стовпчиком з правою частино зада-
ного фрагменту, a потiм, враховуючи результати цього сортування, в порядку
спадання по значеннях стовпчика з лiвою частиною заданого фрагменту, як це
показано на Рис. 14.

(99) KORPUS/WSTEPNY> /set sort-by m-n

Результати останнього запиту запам’ятовуються аж до виконання насту-
пного запиту i можуть бути ще раз посортованi i виведенi в новому порядку.
Для цього служать команди sort i view. Наприклад, щоб переглянути резуль-
тати останнього запиту, але посортованi по лiвому контексту, треба виконати
наступну команду:

(100) KORPUS/WSTEPNY> /set sort-by l

(101) KORPUS/WSTEPNY> /sort

(102) KORPUS/WSTEPNY> /view

У випадку всiх описаних вище змiнних замiсть їх повних назв можна вжи-
вати скорочення, причому скороченням може бути початок назви довiльної
довжини, наскiльки лише вiн дозволяє однозначно зiдентифiкувати данi змiн-
нi. Наприклад, замiсть команди set cl-x bo в (94) можна подати команду set
cl bo, в якiй назва змiнної cl-x є однозначно скорочена до cl, але не можна
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задати команду set c bo, оскiльки скорочення c не є однозначне: невiдомо, чи
воно вiдноситься до cl-x чи до cr-x.

Як i у випадку графiчної версiї, можна переглядати данi про текст, з яко-
го взято даний результат пошуку. Як видно з Рис. 12–14, в останньому стов-
пцi таблицi з результатами знаходиться певне число — воно є номером тексту,
до якого належить дана цитата. Щоб отримати iнформацiю про цей текст, тре-
ба в командному рядку ввести /meta <number> , наприклад, /meta 64232.

У текстовiй версiї можна також оголошувати додатковi алiаси. Для цього
служить команда alias. Наприклад, щоб можна було вживати напис ppron
як скорочення для ppron12 i ppron3, треба у конфiгурацiйний файл вписати
наступний рядок:

(103) alias ppron = ppron12 ppron3

Звичайно, як i у випадку iнших команд, її можна виконати i з командного
рядка, поставивши знак / перед нею. Команда alias без аргументiв зумовить
вивiд оголошених алiасiв, а команда unalias з одним або бiльшою кiлькiстю
аргументiв, що є назвами алiасiв, зумовить знищення цих алiасiв.

Щоб закiнчити роботу з програмою Poliqarp, треба виконати команду exit.
Без виходу з програми можна з допомогою команди open, змiнити корпус. На-
приклад, щоб завантажити корпус frek, що знаходиться в каталозi /home/adamp-
/korpus/, треба виконати команду

(104) KORPUS/WSTEPNY> /open "/home/adamp/korpus/frek"

Стислу iнформацiю про доступнi команди текстової версiї програми Poliqarp
можна отримати, виконавши команду help, а команда stat зумовить виведення
основної iнформацiї про вiдкритий корпус.

2.3.3 Системнi змiннi

Текстова версiя має двi мовнi версiї: польську i англiйську. Мова вибирається
автоматично на пiдставi системної змiнної LANG. Якщо значенням цiєї змiнної
є pl_PL, то це польська версiя; в протилежному випадку — англiйська вер-
сiя. Iншi стандартнi системнi змiннi, значення яких можуть вплинути на ро-
боту програми, це HOME, TMP, TEMP i USER. Їх роль детально описана у файлi
README.pl.txt в каталозi linux на CD-ROM.
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A GNU Free Documentation License
Версiя 1.2
Листопад 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Кожен має право копiювати i поширювати копiї даної Лiцензiї
за умови дослiвного збереження її тексту.

A.1 ПРЕАМБУЛА
(PREAMBLE)

Мета даної Лiцензiї — зробити посiбник, збiрник текстiв чи iнший функцiональ-
ний i корисний документ "вiдкритим": тобто гарантувати кожному ефективне
право копiювати i розповсюджувати його, зi змiнами чи без, на комерцiйнiй чи
некомерцiйнiй основi. Дана Лiцензiя також зберiгає за автором чи видавцем
право отримати визнання за свою роботу, не несучи вiдповiдальностi за змiни,
зробленi iншими.

Дана Лiцензiя вiдноситься до категорiї "copyleft", яка означає, що роботи,
що є що похiдними з документу, повиннi бути вiдкритими в такому ж розумiннi.
Дана Лiцензiя доповнює GNU General Public License, яка також є лiцензiєю
"copyleft", розробленою для вiдкритого програмного забезпечення.

Дана Лiцензiя розроблена для посiбникiв ("керiвництв") до вiдкритого про-
грамного забезпечення, оскiльки вiдкрите програмне забезпечення вимагає вiд-
критої документацiї: вiдкрита програма повинна супроводжуватися посiбни-
ком, щодо якого дiє така ж вiдкритiсть як i до самої програми. Але дiя даної
Лiцензiї не обмежується тiльки посiбниками до програмного забезпечення i мо-
же бути використана для будь-якої текстової роботи, незалежно вiд теми чи
факту публiкацiї даної працi в виглядi книги. Дану Лiцензiю рекомендується
використовувати, головним чином, для робiт навчального та довiдкового хара-
ктеру.

A.2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ТЕРМIНИ ТА ЇХ ВИ-
ЗНАЧЕННЯ
(APPLICABILITY AND DEFINITIONS)

Дана Лiцензiя застосовується до будь-якого посiбника чи iншої роботи, яка
мiстить повiдомлення, розмiщене правовласником, згiдно якого остання може
розповсюджуватись на умовах даної Лiцензiї (далi лiцензiйне повiдомлення).
Таке повiдомлення надає всесвiтню, необмежену в часi, безгонорарну лiцен-
зiю на використання даної роботи на умовах зазначених тут. Термiн "Доку-
мент"далi в текстi означає будь-який подiбний посiбник чи працю. Будь яка
особа є лiцензiатом i далi адресується як "Ви". Ви погоджуєтеся з умовами
лiцензiї, якщо Ви копiюєте, вносите змiни чи розповсюджуєте роботу у спо-
сiб, який вимагає на це отримання дозволу згiдно законодавства про авторське
право.

"Модифiкована версiя"Документу — це будь-яка робота, яка мiстить Доку-
мент або його частину, cкопiйованi дослiвно чи зi змiнами i/або перекладенi на
iншу мову.

"Другорядний роздiл"— це додаток, що має назву, або передмова до До-
кументу, в якому розглядаються виключно питання стосунку (зв’язку, взаємо-
вiдношень, ставлення) видавцiв чи авторiв Документу до змiсту Документу в
цiлому (або до питань, пов’язаних зi змiстом Документу) та не мiститься нi-
чого, що є частиною цього змiсту. (Так наприклад, якщо Документ частково є
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посiбником з математики, в Другорядному роздiлi не може мiститись нiчого,
що має вiдношення безпосередньо до математики). Пiд ставленням маються
на увазi питання iсторичних зв’язкiв зi змiстом Документу чи спорiдненою
темою, або правовi, комерцiйнi, фiлософськi, етичнi чи полiтичнi погляди сто-
совно останнiх.

"Незмiннi роздiли"— це певнi Другоряднi роздiли, заголовки яких перерахо-
вано в лiцензiйному повiдомленнi. Якщо роздiл не пiдпадає пiд наведене вище
визначення Другорядного, вiн не може бути визначений як Незмiнний. Доку-
мент може не мати Незмiнних роздiлiв. Якщо в Документi не вказано жодного
Незмiнного роздiлу, то такi вiдсутнi.

"Текст обкладинки"– це певний короткий уривок тексту, який використа-
но як "Текст титульної обкладинки"або "Текст зворотньої обкладинки". Текст
титульної обкладинки може мiстити максимум 5 слiв, а Текст зворотньої об-
кладинки — максимум 25 слiв.

"Прозорий"екземпляр Документу — це машино-читабельна копiя Докумен-
ту, представлена в форматi, специфiкацiя якого доступна для загального вико-
ристання, i який придатний для перегляду безпосередньо за допомогою загаль-
нодоступних текстових редакторiв, або (для зображень складених з пiкселiв)
загальнодоступних редакторiв растрової графiки, або (для креслень) деяких
широко доступних редакторiв векторної графiки. Вказаний формат повинен
бути придатний для вводу в програму форматування текстiв або автомати-
чного конвертування в один з форматiв, який, в свою чергу, придатний для
вводу в програму форматування текстiв. Екземпляр документу, представле-
ний в форматi, розмiтка якого або її вiдсутнiсть перешкоджає чи не дозволяє
вносити змiни наступному користувачу, не є Прозорим. Формат зображень не
є Прозорим, якщо використовується для значної частини тексту. Екземпляр
Документу, який не є Прозорим, називається "Непрозорим".

Прикладами форматiв, в яких може бути представлений Прозорий екзем-
пляр Документу, є простий формат ASCII без розмiтки, формат вводу Texinfo,
формат вводу LaTeX, SGML або XML з використанням загальнодоступного
DTD, вiдповiдний стандартам простий HTML, PostScript або PDF формати, якi
можуть редагуватися людиною. Прикладами Прозорих форматiв зображень є
PNG, XCF та JPG. Непрозорi формати включають патентованi формати, якi
можна прочитати i модифiкувати тiльки за допомогою запатентованих текс-
тових процесорiв, права на використання яких вiльно не передаються, SGML
або XML для яких DTD та/або iнструменти обробки не є загальнодоступними,
згенерований машиною HTML, PostScript або PDF, якi є результатом роботи
деяких текстових процесорiв i призначенi тiльки для виводу.

"Титульна сторiнка"для друкованої книги означає титульну сторiнку са-
му по собi i наступнi за нею сторiнки, якi необхiднi для розмiщення на них,
розбiрливо, матерiалу, який згiдно даної Лiцензiї повинен бути розмiщений на
титульнiв сторiнцi. Для роботи з форматами, якi не передбачають наявнiсть
титульної сторiнки як такої, "Титульна сторiнка"означає текст, який розмi-
щено пiсля назви працi, надрукованої найбiльш помiтним шрифтом, та перед
початком основного тексту.

"Озаглавлений роздiл XYZ"— це частина Документу, видiлена в окремий
роздiл, який має заголовок "XYZ"або ж, у випадку перекладу заголовку на iн-
шу мову, "XYZ"є частиною заголовку i мiститься в круглих дужках пiсля текс-
ту, яким його перекладено. (Пiд "XYZ"мається на увазi безпосередньо назва
роздiлу, наприклад, "Подяка", "Присвячення", "Погодження"або "Iсторiя").
"Зберегти заголовок"такого роздiлу в змiненому Вами Документi означає за-
лишити його "Озаглавленим роздiлом "XYZ вiдповiдно до вищенаведеного ви-
значення.

Документ може мiстити пункт "Гарантiйнi Застереження"вiдразу пiсля лi-
цензiйного повiдомлення. Такi Гарантiйнi Застереження вважаються частиною
даної Лiцензiї, але лише як вiдмова в наданнi гарантiй: будь-який iнший пiд-
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текст Гарантiйних Застережень не має юридичної сили i не впливає на тракту-
вання даної Лiцензiї.

A.3 КОПIЮВАННЯ БЕЗ ЗМIН
(VERBATIM COPYING)

Ви можете копiювати i розповсюджувати Документ в будь-який спосiб, на ко-
мерцiйнiй чи некомерцiйнiй основi, при умовi, що кожен екземпляр Документy
мiстить текст даної Лiцензiї, повiдомлення про авторське право та повiдом-
лення, в якому зазначено, що Документ доступний на умовах даної Лiцензiї,
та Ви не додали жодних iнших умов до вже зазначених в Лiцензiї. У ство-
рених Вами копiях Ви не маєте права використовувати технiчнi засоби, якi б
контролювали читання або перешкоджали читанню Документа та його подаль-
шому копiюванню та розповсюдженню. Ви маєте право приймати компенсацiю
за створенi Вами копiї. Якщо ви розповсюджуєте достатньо велику кiлькiсть
копiй, Ви повиннi також дотримуватися умов, зазначених в роздiлi 3.

Ви маєте право позичати та демонструвати (робити доступними для загаль-
ного користування) створенi Вами копiї на умовах зазначених вище.

A.4 ТИРАЖУВАННЯ
(COPYING IN QUANTITY)

Якщо Ви видаєте друкованi копiї Документу в кiлькостi бiльше 100 штук i в лi-
цензiйному повiдомленнi зазначено Текст обкладинки, Ви повиннi використати
його для обкладинок у створених Вами копiях: як Текст титульної обкладин-
ки так i Текст зворотньої обкладинки. На обох сторонах обкладинки повинно
бути чiтко i розбiрливо зазначене Ваше iм’я, як видавника копiй. На титульної
обкладинцi повинна бути вказана повна назва документу без пропускiв i скоро-
чень i всi слова з назви повиннi бути надрукованi чiтко i розбiрливо. Ви маєте
право розмiстити на обкладинцi додатковi вiдомостi. Копiювання зi змiнами,
якi стосуються тiльки обкладинки, при умовi збереження назви Докумену та
дотриманнi умов, зазначених вище, вважаються копiюванням без змiн.

Якщо об’єм тексту, який повинен бути розмiщений на будь-якiй з обкла-
динок, занадто великий, щоб бути надрукованим розбiрливо, Ви можете роз-
мiстити його частину на обкладинцi (так багато, як вважаєте прийнятним), а
решту на прилеглих сторiнках.

Якщо Ви видаєте чи розповсюджуєте Непрозорi копiї Документу в кiлькостi
бiльше 100 штук, Ви повиннi додати до кожної такої копiї машино-читабельну
Прозору копiю, або зазначити загальнодоступну мережеву адресу, з якої, вико-
ристовуючи стандартнi мережевi протоколи, можна завантажити повну Прозо-
ру копiю Документу без доданих в Непрозорiй копiї змiн. Якщо Ви вирiшили
скористатися останньою опцiєю, Ви повиннi вжити необхiдних крокiв для за-
безпечення доступу до Прозорої копiї за вказаною мережевою адресою якнай-
менше на протязi року пiсля дати останнього розповсюдження Непрозорої копiї
даного видання (особисто чи через агентiв або торгових посередникiв).

Перед розповсюдженням великої кiлькостi копiй рекомендується, але не ви-
магається, повiдомити про це авторiв Документу, щоб дати їм можливiсть на-
дiслати Вам останню версiю Документу.

A.5 МОДИФIКАЦIЇ
(MODIFICATIONS)

Ви можете копiювати i розповсюджувати Модифiковану версiю Документу за
дотримання вимог, зазначених вище в роздiлах 2 та 3, та при умовi, що Модифi-
кована версiя публiкується у вiдповiдностi до даної Лiцензiї, тобто Ви передаєте
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права на розповсюдження i внесення змiн до Модифiкованої версiї Докумен-
ту аналогiчнi правам на розповсюдження i внесення змiн до Документу. При
копiюваннi i розповсюдженнi Модифiкованої версiї Документу Ви зобов’язанi:

• A. Помiстити на Титульнiй сторiнцi (та обкладинках, якщо такi є) заго-
ловок, вiдмiнний вiд заголовку Документу та всiх його попереднiх версiй
(якi, якщо такi є, повиннi бути перелiченi в роздiлi "Iсторiя"). Ви можете
використати такий же заголовок, як i для попередньої версiї Документу,
лише за умови надання згоди на це видавця попередньої версiї.

• B. Вказати на Титульнiй сторiнцi осiб, якi є авторами змiн до Модифiкова-
ної версiї Документу, та, щонайменше, п’ять головних авторiв Документу
(всiх головних авторiв, якщо їх менше п’яти), якщо вони не звiльнили Вас
вiд даної вимоги.

• C. Вказати на Титульнiй сторiнцi iм’я видавця Модифiкованої версiї та
зазначити, що дана особа є видавцем.

• D. Зберегти в Документi всi повiдомлення про авторське право.

• E. Додати вiдповiдне повiдомлення про авторське право на внесенi Вами
змiни поряд з iншими iснуючими повiдомленнями про авторське право.

• F. Помiстити, вiдразу пiсля повiдомлення про авторське право, повiдом-
лення, яке дає право кожному використовувати Модифiковану версiю До-
кументу на умовах даної Лiцензiї (лiцензiйне повiдомлення), в форматi,
наведеному нижче в Додатку до даної Лiцензiї.

• G. Зберегти в лiцензiйному повiдомленнi для Модифiкованої версiї повний
список Незмiнних роздiлiв та Тексти обкладинок, зазначенi в лiцензiйно-
му повiдомленнi Документу.

• H. Включити в Модифiковану версiю Документу повний текст даної Лi-
цензiї.

• I. Зберегти Озаглавлений роздiл "Iсторiя": залишити незмiненим його за-
головок та додати в нього пункт, де вказати, щонайменше, заголовок, рiк,
нових авторiв та видавця Модифiкованої версiї Документу (як на Титуль-
нiй сторiнцi). Якщо в Документi вiдсутнiй Озаглавлений роздiл "Iсторiя",
Ви зобов’язанi створити такий роздiл в Модифiкованiй версiї, помiстивши
в нього заголовок, рiк, авторiв та видавця Документу (як на Титульнiй
сторiнцi) та додавши пункт, який стосується Модифiкованої версiї i опи-
саний вище.

• J. Вжити необхiдних крокiв для збереження мережевої адреси, вказаної
в Документi (якщо така є), за якою можна отримати доступ до Прозорої
копiї Документу, та мережевих адрес, за якими знаходяться копiї попере-
днiх версiй Документу. Такi адреси можна розмiстити в роздiлi "Iсторiя".
Ви можете опустити мережевi адреси для версiй, якi були опублiкованi
щонайменше за чотири роки до публiкацiї Документу, або видавець яких
дав на це згоду.

• K. В Озаглавлених роздiлах "Подяка"або "Присвячення"залишити незмi-
неним заголовок, а також змiст i стиль всiх подяк та/чи присвячень.

• L. Зберегти всi Незмiннi роздiли Документу, залишивши незмiненими їх
текст та заголовки. Послiдовний номер роздiлу, або його еквiвалент, не
вважаються частиною заголовку.

• M. Видалити Озаглавлений роздiл "Погодження", якщо такий iснує. Да-
ний роздiл не може бути включений в Модифiковану версiю.
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• N. Не присвоювати жодному з iснуючих роздiлiв заголовок "Погоджен-
ня"або заголовок, який повторює назву одного з Незмiнних роздiлiв.

• O. Зберегти iснуючi Гарантiйнi Застереження.

Якщо Модифiкована версiя мiстить новi роздiли передмови або додатки, якi
класифiкуються як Другоряднi роздiли i не мiстять матерiалiв, скопiйованих
з Документу, Ви можете, на свiй розсуд, визначити всi або окремi такi роздiли
як незмiннi. Для цього необхiдно додати їх назву до списку Незмiнних роздiлiв
в лiцензiйному повiдомленнi Модифiкованої версiї. Заголовки таких роздiлiв
повиннi вiдрiзнятись вiд вже iснуючих.

Ви можете додати Озаглавлений роздiл "Погодження", якщо вiн мiстить
тiльки погодження Модифiкованої версiї рiзними сторонами. Наприклад, кон-
статацiю рецензування компетентними особами, або посилання на те, що текст
було затверджено органiзацiєю як офiцiйне визначення стандарту.

В Модифiкованiй версiї Ви можете додати до п’яти слiв до Тексту титуль-
ної обкладинки i до двадцяти п’яти слiв до Тексту зворотньої обкладинки в
кiнець списку "Текст обкладинки"лiцензiйного повiдомлення. При цьому, ко-
жною особою, безпосередньо або вiд її iменi, може бути додано лише одну фра-
зу до Тексту титульної обкладинки i одну — до Тексту зворотньої обкладинки.
Якщо Документ вже має текст обкладинки, доданий Вами, чи iншою стороною,
яка дiяла вiд Вашого iменi, Ви не можете додати новий текст, але можете замi-
нити старий при умовi отримання на це чiтко висловленої згоди попереднього
видавця, який додав старий текст.

Автор(и) та видавець(цi) Документу за умовами даної Лiцензiї не переда-
ють право використовувати їх iмена в цiлях реклами чи з метою створення
враження про їх згоду з будь-якою Модифiкованою версiєю.

A.6 ОБ’ЄДНАННЯ ДОКУМЕНТIВ]
(COMBINING DOCUMENTS)

Ви можете об’єднати Документ з iншими документами, випущеними на умовах
даної Лiцензiї, при дотриманнi умов, перерахованих в роздiлi 4. При цьому, Ви
повиннi включити в об’єднаний документ всi Незмiннi роздiли з оригiнальних
документiв i перерахувати їх як Незмiннi роздiли в лiцензiйному повiдомленнi
об’єднаного документу, а також зберегти Гарантiйнi Застереження.

Об’єднаний документ повинен мiстити лише одну копiю тексту даної Лi-
цензiї, а повторюванi Незмiннi роздiли можуть бути замiненi єдиною копiєю.
Якщо повторюванi Незмiннi роздiли мають однаковi заголовки, але вiдмiнний
змiст, до їх заголовкiв необхiдно додати, в круглих дужках, iм’я їх автора або
видавця, якщо такий вiдомий, або унiкальний номер. Вiдповiднi змiни повин-
нi бути внесенi до заголовкiв Незмiнних роздiлiв в лiцензiйному повiдомленнi
об’єднаного документу.

В новому Документi Ви повиннi об’єднати всi Озаглавленi роздiли "Iсто-
рiя"з оригiнальних документiв в один Озаглавлений роздiл "Iсторiя"; подiбним
чином об’єднати Озаглавленi роздiли "Подяка"та "Присвячення"та видалити
всi Озаглавленi роздiли "Погодження".

A.7 ЗБIРНИКИ ДОКУМЕНТIВ
(COLLECTIONS OF DOCUMENTS)

Ви маєте право створити збiрник з Документу та iнших документiв, якi роз-
повсюджуються на умовах даної Лiцензiї, i включити в нього лише одну копiю
даної Лiцензiї при умовi дотримання вимог, зазначених в нiй, щодо дослiвного
копiювання кожного документу.

Ви маєте право видiлити окремий документ з такого збiрника i розповсю-
джувати його окремо, в вiдповiдностi з даною Лiцензiєю та при умовi, що текст
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даної Лiцензiї включено в видiлений документ i дотриманi всi iншi умови даної
Лiцензiї щодо дослiвного копiювання документу.

A.8 ПОЄДНАННЯ З НЕЗАЛЕЖНИМИ РОБОТАМИ
(AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS)

Поєднання Документу, або його похiдних, з iншими окремими i самостiйними
документами чи працями на одному носiї iнформацiї чи пристрої для її роз-
повсюдження називається "збiркою", при умовi, що авторськi права на неї не
обмежують прав користувачiв, якi тi мають на окремi документи в збiрцi. Ко-
ли Документ входить до збiрки, дана Лiцензiя не поширюється на iншi працi в
збiрцi, якщо тi не є похiдними вiд Документу.

Якщо для копiй Документу дiють вимоги щодо Текстiв обкладинок (роз-
дiл 3), то, у випадку, коли Документ складає менше половини збiрки, Тексти
обкладинок може бути розмiщено на обкладинках, в якi Документ заключено
всерединi збiрки, або електронному еквiвалентi таких обкладинок, якщо До-
кумент знаходиться в електроннiй формi. Iнакше, Тексти обкладинок повиннi
бути надрукованi на обкладинках, в якi заключено всю збiрку.

A.9 ПЕРЕКЛАД
(TRANSLATION)

Переклад вважається однiєю з рiзновидностей модифiкацiї Документу i пере-
кладенi версiї Ви можете розповсюджувати на умовах, перерахованих в роз-
дiлi 4. Замiна Незмiнних роздiлiв перекладеною версiєю вимагає отримання
особливого дозволу вiд їх авторiв, але перекладенi Незмiннi роздiли можуть
бути включенi на додаток до збережених (не перекладених) Незмiнних роздi-
лiв. Ви маєте право включити в перекладений документ переклад даної Лiцен-
зiї, лiцензiйного повiдомлення та Гарантiйних Застережень при умовi, що Ви
включили також оригiнальну версiю Лiцензiї англiйською мовою та оригiналь-
нi версiї лiцензiйного повiдомлення та застереження. У випадку суперечностей
мiж оригiнальною версiєю даної Лiцензiї та її перекладом оригiнальна версiя
має перевагу.

Вимога даної Лiцензiї зберегти заголовки Озаглавлених роздiлiв "Подяка",
"Присвячення", або "Iсторiя"Документу (роздiли 1 та 4 даної Лiцензiї) у ви-
падку перекладу типово вимагає змiни оригiнального заголовку.

A.10 ПРИПИНЕННЯ
(TERMINATION)

Ви не маєте права копiювати, модифiкувати, сублiцензiювати чи розповсю-
джувати Документ в жоден спосiб, окрiм зазначеного умовами даної Лiцензiї.
Будь-якi iншi способи копiювати, модифiкувати, сублiцензiювати чи розповсю-
джувати Документ не мають юридичної сили i тягнуть за собою припинення
Ваших прав згiдно даної Лiцензiї. Однак, права сторiн, якi отримали вiд Вас
на умовах даної Лiцензiї копiї Документу чи права на нього, залишаються в
силi при умовi повного дотримання ними вимог даної Лiцензiї.

A.11 МАЙБУТНI ПЕРЕГЛЯДИ ЦIЄЇ ЛIЦЕНЗIЇ
(FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE)

Free Software Foundation має право публiкувати новi, переглянутi версiї GNU
Free Documentation License. В таких версiях буде збережено всi основнi прин-
ципи, закрiпленi в данiй Лiцензiї, але може бути додано додатковi пункти, якi
регулюють правовiдносини, якi виникли пiсля публiкацiї попереднiх версiй Лi-
цензiї. Див. http://www.gnu.org/copyleft/.
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Кожнiй Версiї Лiцензiї присвоюється свiй власний номер. Якщо в Документi
вказано певну версiю Лiцензiї та зазначено "або будь-яка наступна версiя", Ви
маєте право посилатися на термiни та умови або зазначеної версiї, або будь-
якої наступної версiї, опублiкованої (не як проект) Free Software Foundation.
Якщо в Документi не вказано версiю Лiцензiї, Ви маєте право посилатися на
будь-яку версiю Лiцензiї, будь-коли опублiковану (не як проект) Free Software
Foundation.

A.12 ДОДАТОК
Як використовувати дану Лiцензiю для Ваших до-
кументiв

Для використання даної Лiцензiї в створеному Вами документi повний текст
даної Лiцензiї необхiдно включити в документ та розмiстити вiдразу пiсля ти-
тульної сторiнки документу лiцензiйне повiдомлення наступного змiсту:

Copyright c© РIК ПУБЛIКАЦIЇ IМ’Я АВТОРА.
Кожен має право копiювати, розповсюджувати та вносити змiни до даного
Документу на умовах GNU Free Documentation License, Версiї 1.2 або
будь-якої наступної версiї, опублiкованої Free Software Foundation;
даний Документ не мiстить Незмiнних роздiлiв;
даний Документ не має Текстiв титульної та зворотньої обкладинок.
Копiя даної лiцензiї включена в роздiл з заголовком "GNU Free Documentati-

on License".
Якщо Ваш документ має Незмiннi роздiли та Текст обкладинок, вони по-

виннi бути зазначенi в лiцензiйному повiдомленнi:
даний Документ має Незмiннi роздiли
ЗАЗНАЧИТИ ЗАГОЛОВКИ ТАКИХ РОЗДIЛIВ та
Текст титульної обкладинки ЗАЗНАЧИТИ та
Текст зворотньої обкладинки ЗАЗНАЧИТИ
Якщо Ваш документ має Незмiннi роздiли, але не має Тексту обкладинок,

тощо, скористайтесь вищенаведеними прикладами для компонування лiцензiй-
ного повiдомлення, яке б вiдповiдало такiй комбiнацiї.

Якщо Ваш документ мiстить нетривiальнi приклади програмного коду, ми
рекомендуємо Вам опублiкувати його паралельно на умовах вiдкритої лiцен-
зiї на програмне забезпечення, на Ваш вибiр, наприклад, GNU General Public
License, щоб дозволити його використання в вiдкритому програмному забезпе-
ченнi.
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