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Zasoby językowe: 
projektowanie, eksploracja, analiza –  
zagadnienia

Podstawowe pojęcia
Co to są dane i metadane?
Jakie czynniki warto uwzględnić na etapie projektowania baz 
danych?
W jaki sposób narzędzia komputerowe mogą wspomóc 
opracowanie danych językowych?
Jak efektywnie opisywać nagrania mowy?
Jak przyspieszyć swoją pracę z danymi?
Jak przeszukiwać i analizować zebrane informacje?
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Podstawowe pojęcia

• Terminologiczne dyskusje

– Językoznawstwo/lingwistyka korpusowa 

– Językoznawstwo/lingwistyka komputerowa 
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Podstawowe pojęcia

• Dane surowe (raw/primary data) – dane bez obróbki, 
systematyzacji, zebrane lecz w zasadzie 
nieprzetworzone

• Korpus (ang. corpus, corpora; z łac. ciało, określona 
całość) – dane zebrane zwykle wg założonego z góry 
klucza, w określonym celu
– różne sposoby systematyzacji korpusów 

językowych: np. bazy plikowe, arkusze kalkulacyjne, 
relacyjne bazy danych
» Relacyjna baza danych – zbiór danych 

zorganizowanych w postaci tabel powiązanych 
różnego rodzaju relacjami
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Dane surowe

5
Zdjęcia: languagesindanger.eu
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Korpusy językowe

– Przykładowa definicja:

• Uporządkowana kolekcja tekstów pisanych, transkrypcji 

wypowiedzi i / lub powiązanych z nimi nagrań mowy

• Zwykle w trakcie projektowania korpusu planuje się 

określoną jego strukturę oraz sposób opisu danych 
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Korpusy językowe. Korpusy nagrań mowy

7
Zdjęcia: languagesindanger.eu
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Dane 
Metadane

– metadane – dane o danych

» dla nagrań mowy – dane osobowe mówcy, wiek, 
płeć, jego stan psychiczny, dane środowiska 
nagraniowego, mikrofonów, osób 
nagrywających, innych osób obecnych przy 
nagraniu, innych czynników...

» dla danych tekstowych – dane jak np. w 
katalogu bibliotecznym, informacje o sposobach 
kolekcjonowania danych...

» załączniki – np. zgody na wykorzystanie danych
» uwaga: rozróżnienie nie jest jednoznaczne, 

metadane mogą stać się danymi i na odwrót
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Metadane i “re-usability”

● Rozbudowany system metadanych może przyczynić się do 
większej użyteczności korpusu, także w obszarach poza 
pierwotnym docelowym obszarem zastosowań – np. w 
psychologii, socjologii, terapii języka i mowy, technologii 
informatycznej i in.

● Kluczowa rola opisu i dokumentacji zasobów.

● Aspekty współdzielenia danych i komercyjne.

9



`

Dane 
Metadane

– Kwestionariusz, ankieta -> arkusz kalkulacyjny

» Wersje papierowe, elektroniczne on-line
» Wady i zalety
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Dane 
Metadane

• Ankieta on-line jako przykładowa metoda zbierania 
metadanych

– Ćwiczenie: zbiór informacji o uczestnikach tego kursu

» Proszę wypełnić ankietę on-line tutaj
» Dla osób, które podadzą adres mailowy zostanie 

udostępniony arkusz z wynikami
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https://docs.google.com/forms/d/1FcruBGQGTCPbag7-c5FXuUUlvdm7DoCm1NlmIYaT0GQ/viewform
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Dane 
Metadane

12

Zgoda na nagrania - można jej udzielić w formie pisemnej (optymalnie) lub 
ustnej, jeśli zostanie ona zarejestrowana. Warto sprawdzić aktualne przepisy 
przed rozpoczęciem nagrań.
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Dane
Scenariusze nagraniowe

● Rejestracja zachowań językowych

● Wiedza o języku, świadomość języka

● Wypowiedzi: 

● Spontaniczne

● Quasi-sponatniczne, wywoływane, zadaniowe

● Czytane (teksty ciągłe, jednostki izolowane)

● Dialogi, monologi
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Autentyczność danych w korpusie
“Paradoks obserwatora” 

- Observer's Paradox

Celem badań językoznawczych prowadzonych w danej 
społeczności ma być ustalenie, jak ludzie rozmawiają ze sobą 
wtedy, gdy nikt ich systematycznie nie obserwuje. Ale takie dane 
możemy pozyskać tylko przez systematyczną obserwację.

Labov (1972) Sociolinguistic Patterns.

14



`

Mowa spontaniczna: baza JST / CREST

• Baza mowy spontanicznej i ekspresywnej JST/CREST. 

• Baza złożona z szeregu podzestawów, z których jeden 
zebrano tak, że ochotnikom zamontowano małe 
przenośne urządzenia do nagrywania. Urządzenia 
rejestrowały spontaniczną mowę tych osób podczas 
codziennych czynności (w pracy, domu czy szkole) 
przez stosunkowo długi okres czasu (np. kilka miesięcy).
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Mowa spontaniczna: język opiekuńczy  - 
mikrokorpus UAM
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• 4 matki mówiące do swoich dzieci, niemowląt <1 r.ż
• Okoliczności: karmienie, przewijanie, kładzenie do snu i 

in. codzienne czynności

• Zarządzanie? Metadane? 

Zdjęcie: poster „„Design, structure, and 
preliminary analyses of a speech corpus of infant 
directed speech (IDS)
and adult directed speech (ADS).” SLE 2015, 
dzięki uprzejmości M.Oleśkowicz-Popiel
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Mowa spontaniczna
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• Zarządzanie? Metadane?
• Kwestie etyczne
• Ochrona danych osobowych 
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Dialogi zadaniowe: DiaGest

• Zadania dialogowe zaprojektowane w celu wywołania 
gestykulacji – tzw. „origami task”

18Zdjęcie: languagesindanger.eu, 
dzięki uprzejmości M. Karpińskiego



Dialogi zadaniowe: Paralingua Dial

• Kilka etapów sesji 
nagraniowej – różne 
zadania: czytanie 
tekstu, 4 zadania 
dialogowe, ponowne 
czytanie tekstu

• Rozmowa przez telefon 
komórkowy, brak 
kontaktu wzrokowego

• Nagrania za pomocą 
kamer, mikrofonów i 
telefonów
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Portrety emocjonalne: Paralingua Emo 1

• Emotion portrayals, por. GEMEP Geneva corpus (Scherer et al.)
• Wypowiedzi neutralne leksykalnie, co najmniej jedna fraza, wyrazy 

o wysokiej częstości występowania w codziennym użyciu, wszyscy 
mówcy – te same teksty wypowiedzi

• Emocje podstawowe i emocje o zróżnicowanym nacechowaniu i  
stopniu pobudzenia (valence, activation)
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Portrety emocjonalne: Paralingua Emo 1

21
z: Głowacka, K. (2016), praca mgr UAM



Naśladowanie, imitacja: Paralingua Emo 2

• Imitacje aktorskie 20 wypowiedzi z bazy nagrań policyjnego 
telefonu alarmowego
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Naśladowanie, imitacja: Paralingua Emo 2

23

   prawdopodobieństwo kontrola     wiarygodność
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Dialogi zadaniowe: Are you talking to Mike?

• Kilka etapów sesji nagraniowej – zmiany mikrofonów, 
stopniowanie informacje o rozpoczęciu nagrywania

• Element emocjonalny – fałszywa ocena negatywna

24
z: Karpiński, Klessa (w przygotowaniu)
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Dialogi zadaniowe: Are you talking to Mike?

25
z: Karpiński, Klessa (w przygotowaniu) oraz Klessa et al. 2015, ICPhS
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Korpusy ogólnego przeznaczenia vs. 
specjalizowane

Specjalizowane – selekcja materiału dostosowana do 
określonych potrzeb – a zatem łatwiejsza

● wnioski wyciągane na podstawie danych mogą tylko dotyczyć 
tego wybranego wycinka języka, którego dotyczy specjalizacja 
korpusu

Ogólnego przeznaczenia – z założenia dotyczą większości 
zjawisk w języku, powinny zakładać szczegółowy plan struktury 
korpusu, aby umożliwić jego późniejsze zrównoważenie, różne 
typy tekstów, stylów wypowiedzi, zróżnicowani mówcy

● Możliwość większego uogólnienia wniosków wysnuwanych na 
podstawie danych
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Korpusy statyczne vs. dynamiczne

Statyczne – zbiór danych językowych dający informację na temat 
elementów systemu językowego w określonym momencie

● łatwiej kontrolować zrównoważenie zawartości korpusu
● użyteczność może być bardziej ograniczona (dezaktualizacja)

Dynamiczne
● umożliwiają obserwację zmienności zjawisk językowych w 

czasie
● trudniejsze w utrzymaniu, droższe
● trudniejsza kontrola zrównoważenia i jakości danych

27
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Zrównoważenie korpusów

Zrównoważenie korpusów może przebiegać na jednej 
lub wielu płaszczyznach, zależnie od typu korpusu.
– Język pisany czy mówiony
– Style wypowiedzi (genres, speaking styles) (czytane, 

spontaniczne, dialogi, monologi, polilogi....)
– Zróżnicowanie pod względem produkcji mowy (płeć, 

wiek, pochodzenie regionalne, wykształcenie...)
– Czynniki związane z czasem pozyskania danych 

(różne okresy, jeden okres...)
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Reprezentatywność korpusów

Reprezentatywność – zakres w jakim korpus informuje 
o zjawiskach zachodzących w całej populacji; w  
przypadku korpusów językowych – w języku lub jego 
specjalizowanym podzbiorze

– Odróżnia korpusy od archiwów językowych, ale 
por. korpusy mowy spontanicznej

– Możliwość generalizacji, wyciągania uogólnionych 
wniosków
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Archiwa językowe, dokumentacja języków

• Cele gromadzenia danych na potrzeby archiwizacji i 
dokumentacji oraz badań naukowych (fonetycznych, 
psycholingwistycznych, socjologicznych…)  mogą być 
różne, ale wiele metod i technik pokrywa się

• http://languagesindanger.eu/lets-revise/pl/rev-documenta
tion.php

30

http://languagesindanger.eu/lets-revise/pl/rev-documentation.php
http://languagesindanger.eu/lets-revise/pl/rev-documentation.php
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Użytkownicy korpusu

• Jedna lub więcej grup docelowych
• Specjaliści, językoznawcy, informatycy...  vs. np. 

użytkownicy rodzimi
• Grupa docelowa w sposób oczywisty warunkuje sposób 

prezentacji danych 
– Zob. JURISDICT SLDR vs. inne-jezyki.amu.edu.pl 

vs. languagesindanger.eu (specjaliści z dziedziny 
technologii mowy, vs. językoznawcy specjalizujący 
się dokumentacji języków i osoby zainteresowane 
rewitalizacją języków vs. naukowcy, uczniowie i 
studenci)
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Wybór danych do korpusu

• Losowy (random) – losowo wybrane reprezentacje 
danych z wszystkich dostępnych próbek

• Wg kategorii (stratified) – wybór danych poprzedzony 
wstępną kategoryzacją próbek, w niektórych 
przypadkach nadanie wag kategoriom danych
– Zwykle ten wybór daje bardziej reprezentatywne 

dane końcowe, ponieważ wariancja pomiędzy 
grupami będzie większa niż wewnątrz grup i dlatego 
dobrze jest, aby wszystkie grupy/kategorie miały 
swoje reprezentacje w korpusie
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Dobór danych wg kategorii

• Kanał komunikacyjny – pisane, mówione, 
transkrybowane

• (Nie)publikowane
• Prywatne/instytucjonalne/mieszane – kwestie prawne
• Adresat (adresaci) (liczba, obecność, interaktywność, 

rodzaj komunikowanego tekstu: ogólny, specjalizowany, 
osobisty)

• Nadawca
• Moderator(zy)
• Cele wypowiedzi: preswacja, rozrywka
• Tematy
• Środowisko wypowiedzi I warunki techniczne (wyp. 

mówione)
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Bazy danych

Wybór technologii

● Różne możliwości porządkowania danych w korpusie oraz 

umożliwiania dostępu do danych, zależnie od wyboru 

technologii.

● Wybór technologii – zależny od rozmiaru i rodzaju korpusu oraz 

celu późniejszych analiz.

34



● Jeśli pojęcie 'baza danych' to dla nas po prostu jakikolwiek 
zbiór danych, to na powyższe pytanie możemy 
odpowiedzieć - 'tak'

● Ograniczenia - brak powiązań między poszczególnymi 
plikami, trudności w sortowaniu ze względu na różne 
kryteria, trudności we współpracy, gdy dane są edytowane 
przez różne osoby (kto edytuje, który plik, kiedy, co zostało 
zmienione?)

● Systemy wspomagające pracę na zbiorach plików, np. Git 
http://git-scm.com/ - darmowy hosting dla Git, np.  
https://github.com/, https://bitbucket.org/

Czy zbiór plików umieszczonych w folderze 
 to baza danych?
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Jeśli pojęcie 'baza danych' to dla nas po prostu
jakikolwiek zbiór danych, to na powyższe pytanie
możemy odpowiedzieć - 'tak'
- Ograniczenia - brak powiązań między poszczególnymi
plikami, trudności w sortowaniu ze względu na różne
kryteria, trudności we współpracy, gdy dane są
edytowane przez różne osoby (kto edytuje, który plik,
kiedy, co zostało zmienione?)



● Jeśli pojęcie 'baza danych' to dla nas po prostu jakikolwiek 
zbiór danych, to na powyższe pytanie możemy 
odpowiedzieć - 'tak'

● Ograniczenia - brak powiązań między poszczególnymi 
plikami, trudności w sortowaniu ze względu na różne 
kryteria, trudności we współpracy, gdy dane są edytowane 
przez różne osoby (kto edytuje, który plik, kiedy, co zostało 
zmienione?)

● Systemy wspomagające pracę na zbiorach plików, np. Git 
http://git-scm.com/ - darmowy hosting dla Git, np.  
https://github.com/, https://bitbucket.org/

Czy zbiór plików umieszczonych w folderze 
 to baza danych?
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- Systemy wspomagające pracę na zbiorach plików, np. Git, 
http://git-scm.com/; darmowy hosting dla Git: 
https://bitbucket.org/ albo https://github.com/

- Opcje wbudowane w programy pracujące na zbiorach plików 
- Annotation Pro - opcje dotyczące workspace (.antw) 
ułatwiają pracę na zbiorach plików i operacje zbiorowe na 
nich, a także - w ograniczony sposób - połączeń/relacji między 
nimi



Czy arkusz kalkulacyjny to baza danych?

37



● Jeśli pojęcie 'baza danych' to dla nas po prostu jakikolwiek 
zbiór danych, to na powyższe pytanie możemy 
odpowiedzieć - 'tak'

● Ograniczenia - brak powiązań między poszczególnymi 
plikami, trudności w sortowaniu ze względu na różne 
kryteria, trudności we współpracy, gdy dane są edytowane 
przez różne osoby (kto edytuje, który plik, kiedy, co zostało 
zmienione?)

● Systemy wspomagające pracę na zbiorach plików, np. Git 
http://git-scm.com/ - darmowy hosting dla Git, np.  
https://github.com/, https://bitbucket.org/

Czy zbiór plików umieszczonych w folderze 
 to baza danych?
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Czy arkusz kalkulacyjny to baza danych?

● Podobnie jak zbiór plików w folderze, arkusz 
kalkulacyjny może pełnić funkcję dość prostej bazy 
danych

● W arkuszach kalkulacyjnych możemy do pewnego 
stopnia i stosunkowo łatwo kontrolować dane (w tym 
przypadku zawartość komórek), możemy m.in.: napisać 
formuły, stworzyć makro przetwarzające dane, tworzyć 
tabele przestawne itp. Nadal jednak ta forma 
przechowywania danych nie daje możliwości pełnego 
wykorzystania powiązań między danymi, ani 
jednoczesnej pracy wielu osób na tych samych danych 
itp.
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Warto - nie warto - trzeba?

Czy / kiedy warto szukać czegoś więcej niż zwykły zbiór 
plików czy arkusz kalkulacyjny?

- kiedy mamy 1 osobę pracującą nad 1 tekstem?
- kiedy mamy 1 osobę i wiele danych?
- kiedy mamy dużo osób i średnią ilość danych?
- kiedy mamy dużo osób i bardzo dużo danych?
- kiedy różne osoby pracują z różnych miejsc, zdalnie?
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Warto - nie warto - trzeba?

Czy / kiedy warto szukać czegoś więcej niż zwykły zbiór 
plików czy arkusz kalkulacyjny?

- kiedy mamy 1 osobę pracującą nad 1 tekstem - nie warto
- kiedy mamy 1 osobę i wiele danych - warto
- kiedy mamy dużo osób i średnią ilość danych - warto
- kiedy mamy dużo osób i bardzo dużo danych - trzeba
- kiedy różne osoby pracują z różnych miejsc, zdalnie - 
warto czasem trzeba - zależnie od ilości danych (np. za 
stroną internetową z danymi stoi zwykle baza danych)

41
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Relacyjna baza danych

- i relacyjny model rzeczywistości

Relacyjna baza 
danych oparta jest 
na tzw relacyjnym 
modelu 
rzeczywistości: ma 
odzwierciedlać 
pewien fragment 
rzeczywistości, jej 
elementów oraz 
powiązań między 
nimi - zob. np. 
strukturę bazy - 
słownika obok. 
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Relacyjna baza danych

- i relacyjny model rzeczywistości

Bazy relacyjne 
składają się z 
wielu powiązanych 
ze sobą tabel.
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Jak to działa? - architektura klient - serwer
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Jak to działa? - przykład z praktyki

Leksykalna baza danych Speechlabs.ASR

- SSMS
- Lexicon Editor
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Linki

• http://pl.languagesindanger.eu/book-of-knowledge/lang
uage-documentation/

• http://sldr.org/voir_depot.php?id=868&version=1&lang=fr
&prefix=sldr&creer_toc=oui#toc

• http://nkjp.pl/
• http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml?ID=intro
• http://phoible.org/
• http://wals.info/
• http://glottolog.org/
• http://www.buckeyecorpus.osu.edu/
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http://pl.languagesindanger.eu/book-of-knowledge/language-documentation/
http://pl.languagesindanger.eu/book-of-knowledge/language-documentation/
http://sldr.org/voir_depot.php?id=868&version=1&lang=fr&prefix=sldr&creer_toc=oui#toc
http://sldr.org/voir_depot.php?id=868&version=1&lang=fr&prefix=sldr&creer_toc=oui#toc
http://nkjp.pl/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml?ID=intro
http://phoible.org/
http://wals.info/
http://glottolog.org/
http://www.buckeyecorpus.osu.edu/


Dziękuję za uwagę!
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