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Kad nam korpus ispunjava želje*
Računalo je danas postalo sredstvo za rad i bez njega više gotovo da i ne možemo
zamisliti svakodnevicu. Tako su i jezična istraživanja postala nezamisliva bez pomoći
računala. Primarna građa koja nam pritom služi jest računalni korpus – skup strojno
čitljivih tekstova nekoga jezika sastavljen po određenome kriteriju. Korpus služi u
pretraživanju, prikupljanju i obradi podataka na temelju kojih ćemo donijeti zaključak
o pojavi koju istražujemo ili potvrditi hipotezu utemeljenu na drugim izvorima te će
nam pomoći u gramatičkim, leksikografskim i drugim jezikoslovnim istraživanjima.
Hrvatski jezik pretraživ je na trima računalnim korpusima: na Hrvatskoj jezičnoj
riznici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (http://riznica.ihjj.hr/), na Hrvatskome
nacionalnom korpusu (http://filip.ffzg.hr/cgi-bin/run.cgi/first_form) te na Hrvatskome
mrežnom korpusu hrWaC v2.2 (http://nlp.ffzg.hr/resources/corpora/hrwac/). Ovdje
će se ukratko opisati rad na hrWaC-u koji sadržava gotovo 1,4 milijarde pojavnica
i najveći je korpus hrvatskoga jezika, a obuhvaća tekstove prikupljene s novinskih
portala, foruma i mrežnih stranica službenih organizacija te donosi jezične potvrde
koje najvećim dijelom pripadaju publicističkomu, razgovornomu i administrativnomu
stilu hrvatskoga standardnog jezika. hrWaC je obrađen i pretraživ u javno dostupnoj
programskoj podršci za rad na korpusu NoSketch Engine.

Jednostavna pretraga

Osnovni je i najjednostavniji oblik pretrage korpusa da u okvir Jednostavna pretraga
upišemo riječ koja nas zanima. Današnji korpusi primjenjuju razvijene pozadinske alate
koji omogućuju tagiranje (engl. tagging), tj. identifikaciju vrste riječi i morfoloških oblika
pojedinih riječi, te parsiranje (engl. parsing), tj. rečenično raščlanjivanje pojavnica. Na
primjeru imenice pjesma prikazat ćemo različite mogućnosti korpusne pretrage. Ako
upišemo imensku riječ u nominativu, korpus je prepoznaje kao lemu, dakle tagiranu
vrijednost, što znači da će osim kanonskoga oblika pretragom pronaći i sve druge
njezine oblike. No, ako u tražilicu upišemo neki padežni oblik (pjesme, pjesmu, pjesmi)
ili dvije riječi, npr. lijepa pjesma, prikazat će se samo primjeri sa zadanim oblicima.
Pritisnemo li u lijevome izborniku opciju KWIC (engl. key word in context), dobit ćemo
prikaz konkordancija, odnosno popis riječi u okolini, pri čemu je tražena riječ u sredini,
a oko nje se pokazuju riječi koje ulaze u zadani opseg broja znakova (npr. 80 znakova
s lijeve i s desne strane). Ako odaberemo opciju Sentence, dobit ćemo primjere rečenica
* Rad je izrađen u okviru istraživačkoga projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (IP IP-201606-214), koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
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1. slika

u kojima se nalazi tražena riječ, a
zadana riječ neće se prikazivati u
središnjemu stupcu.
Na 1. slici prikazani su rezultati
pretrage leme pjesma s opcijom
KWIC.
Dobiveni rezultati izraženi su i
brojčano te u lijevome gornjem
kutu čitamo podatak da se lema
pjesma u korpusu pojavljuje u
350,167 primjera (što je prosječno
250,5 primjera na njih milijun)
i taj nam podatak omogućuje
elementarnu statističku usporedbu.
Primjerice, lema slika pojavljuje
se 460,455 puta (329,4 puta na
milijun), pa možemo zaključiti da
se pojavljuje češće od leme pjesma.
No riječ nam je mnogo zanimljivija kao dio veće cjeline, kao dio sintagmatskoga ili
sintaktičkoga ustrojstva, a korpus nam uz malo znanja i malo igre omogućuje da dođemo
do različitih podataka o nizovima riječi i jezičnim strukturama.
26

Hrvatski jezik  2017. – broj 3

Pretraga s pomoću
regularnih izraza

Za složenija korpusna pretraživanja
upiti se upisuju u okvir CQL
(Corpus Query Language), koji se
pojavljuje pritiskom na polje Query
types. On nam pomaže da tražimo
ciljane gramatičke ili leksičke
uzorke koje ne možemo postaviti
u jednostavnoj pretrazi. Za tu je
pretragu potrebno i poznavanje
regularnih
izraza,
kojima
definiramo uzorke potrebne za
pretraživanje teksta. To su posebni
simboli kojima opisujemo traženi
skup bez potrebe za nabrajanjem
2. slika
svih elemenata skupa. Točka
je, primjerice, simbol kojim se
pronalazi bilo koji znak, a zvjezdica
označuje pojavljivanje prethodnoga izraza 0, 1 ili bilo koji veći broj puta. Regularni izraz
upisuje se u navodnike. Tako, upišemo li u pretragu “na.*”, dobit ćemo sve primjere u kojima
se nalazi na, na početku neke riječi ili kao samostalna riječ.
U pretraživanju niza riječi regularne izraze upisujemo u uglate zagrade (koje se dobiju
pritiskom na tipke AltGr i F te AltGr i G). Za svaki element u takvu višerječnome nizu
uvjeti mogu biti drukčiji. Primjerice, ako nas zanimaju primjeri s oblikom riječi onako
kako smo ga upisali, u regularni izraz upisat ćemo word; ako nas zanimaju primjeri s
riječju u svim oblicima u kojima se pojavljuje, kao kriterij pretrage poslužit će lemma,
a ako nam trebaju sve riječi s određenim gramatičkim oznakama, kao kriterij ćemo
postaviti tag. Dakle, ako želimo saznati kakva pjesma može biti, tj. koji sve pridjevi dolaze
ispred riječi pjesma, u okvir CQL upisat ćemo [tag=”A.*”][lemma=”pjesma”]. Kao rezultat
pretrage dobit ćemo sve primjere s nizom od dviju riječi, pri čemu je prva pridjev, a druga
je riječ pjesma u bilo kojemu padežnom obliku. (Popis svih kratica upotrijebljenih u obradi
korpusa dobit će se pritiskom na Popis oznaka ispod polja CQL, dok se pregledniji popis
tagova može naći i u lijevome izborniku pritiskom na Corpus Info.). Rezultati te pretrage
prikazani su na 2. slici.
Ako nas zanima što se s pjesmom radi, tj. na koje se sve glagole nadovezuje riječ pjesma,
postavit ćemo pretragu [tag=”V.*”][lemma=”pjesma”], a ako želimo izdvojiti samo
punoznačne glagole (jer se u velikome broju primjera ispred riječi pjesma pojavljuje
pomoćni glagol), pretraga će glasiti [tag=”Vm.*”][lemma=”pjesma”] te ćemo dobiti
prikaz kao na 3. slici.
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Na prvome je mjestu primjer u
kojemu se pojavljuje niz snimili
pjesmu, što nas može potaknuti da se
zapitamo koje još imenice mogu doći
uz glagol snimiti. U korpusu ćemo
postaviti pretragu [lemma=”snimiti”]
[tag=”N.*”] te ćemo vidjeti da se može
snimiti probleme, pjesmu, video, EEG,
zapise, podatke, predavanje...
Niz koji se pretražuje može biti i veći.
Možda nas zanima koje glagole i
imenice povezuje prijedlog iznad. Za
to nam treba regularni izraz [tag=”V.*”]
[lemma=”iznad”][tag=”N.*”] te ćemo
dobiti primjere kao na 4. slici.
Već nekoliko svladanih regularnih
izraza omogućuje nam da brzo
dođemo do velikoga broja primjera za
određenu sintaktičku strukturu ili niz
riječi. Zahtjevnije pretrage uvjetuju
i složenije upite. Uz malu pomoć sa
strane (popis regularnih izraza lako
se može pronaći na internetu, npr. na
adresi https://www.sketchengine.co.uk/
documentation/corpus-querying/)
mogućnosti pretrage gotovo su
neograničene, a korpus time postaje
neiscrpno vrelo jezikoslovnih podataka
u skladu sa željama i potrebama
korisnika.

