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BESZÉLT NYELVI KORPUSZ

A korpusz adatbázis = a hasznos információ expliciten,
egyértelműen, egységes szerkezetben, számítógéppel
hatékonyan feldolgozható formában van tárolva.
BUSZI-2: részletes lejegyzés, a jelenségek széles köre.
Automatikus módon hozzáadott információ:

regularizált alak
egyértelműsített morfológiai elemzés, szótő
regularizált szótő CV váza
elhangzott szóalak fonetikai reprezentációja

Cél: számítógéppel segített elemzés
A nyelvi adatbázis/lekérdező adatot szolgáltat ehhez:

az összes releváns adatot visszaadja
→ statisztikai elemzés lehetősége
összetett, részletes lekérdezőfelület
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KORPUSZ: EGYSÉGEK SOROZATA

PÉLDA

. . . bizonyos dógokban � mmm tát, hogy ööö lustább annál,
mint amilyennek elkép*zel*tem, . . .

egység: szó, szünet, hezitáció stb.

korpusz = egységek sorozata

lekérdezés: adott tulajdonságú egységeket keresünk
pl.: asztal összes alakja, t-végű szó, szünet, ööö, l-kiesést
tartalmazó szó, -bAn helyett -bA . . .

eredmény: a találati egységek listája
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EGYSZERŰ LEKÉRDEZÉS: fontosnak

Keressük meg a fontosnak szó elő fordulásait a korpuszban!
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A LEKÉRDEZŐFELÜLET RÉSZEI

1. kereshető nyelvi jelenségek menüben
2. lekérdezésmező (szerkeszthető!)
3. megjelenítés beállításai
4. alkorpuszok kiválasztása
5. a lekérdezésmezőben található lekérdezés futtatása
6. összeállítás-vezérlő
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ELŐZŐ PÉLDA
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ELŐZŐ PÉLDA
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ELŐZŐ PÉLDA
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JELENSÉGEK LISTÁJA

egy szó
regularizált alak (tát→ tehát), felszíni alak, szótő, elemzés,
szótő CV-váza (BNF), felszíni alak fonetikai reprezentációja

szón belüli pozícióval bíró jelenségek = kiesések (l, t, d, ly)
pozíciók: szóvégi, V•V, C•V, V•C, C•C

pozíció nélküli jelenségek
pl.: -bAn helyett -bA, nem állítmányi -e . . .

önálló egységek
pl.: szünet, megjegyzés, hezitáció . . .

egyéb: az összes megszólalás
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MEGJELENÍTÉS

1 (rendezett) konkordancia: a találati megszólalások listája

2 gyakorisági lista

3 összesítő táblázat
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MEGJELENÍTÉS: GYAKORISÁGI LISTA

Majnem mindig kiesik a d .
d-kiesés 75%↔ d megvan 25%
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MEGJELENÍTÉS: ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
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ALKORPUSZOK

3 független dimenzió:

1 interjú

– adott interjú, kvóta, terepmunkás személye

2 modul

3 szerep: adatközlő vagy terepmunkás

13 / 18



ALKORPUSZOK

3 független dimenzió:

1 interjú – adott interjú, kvóta, terepmunkás személye

2 modul

3 szerep: adatközlő vagy terepmunkás
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SZÓALAPÚ – JELENSÉGALAPÚ

A korpusz szóalapú (egységalapú)
→ a lekérdezések adott tulajdonságú egységeket adnak vissza.

Gond:

A pozícióval bíró jelenségekből több is lehet egy szóban.
Nyilván szeretnénk tudni az ilyenek összesített számát.

A megoldás: korrigálás
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KORRIGÁLÁS

Lekérdezés: l-kiesés a B7114-es interjú család moduljában
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TÖBB EGYSÉGRE KITERJEDŐ LEKÉRDEZÉS: hogy + ööö

jelenségek sorozatára irányuló lekérdezés
összeállítás-vezérlő: ’+’
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ADOTT JELENSÉG ADOTT SZÓN: hááát

1 jelenség: hezitációs hangzónyúlás
2 összeállítás-vezérlő: ’«’
3 szó: hát (regularizált alak)
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ÖSSZEFOGLALÁS

Hozzáférhető és kutatható a BUSZI-2 anonimizált irányított
beszélgetéseit tartalmazó 270000 szavas korpusz.
A korpuszkezelő rendszer segítségével nyelvészetileg
releváns lekérdezéseket fogalmazhatunk meg a hozzá
tartozó lekérdezőfelülettel.
Kereső: http://buszi.nytud.hu/keresoprogramok
Részletes leírás a lekérdező használatáról:
http://corpus.nytud.hu/buszi/buszilekerdezo.html

Köszönöm a figyelmet!
http://buszi.nytud.hu
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