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• Vaicājuma	  logā	  ieraksta	  vārdu	  vai	  frāzi
• Noklikšķinot	  pogu	  [Make Concordance ] ,	  tiek	  atlasītas	  konkordanču rindas
• Iegūtos	  rezultātus	  /	  atlasītās	  konkordances var	  kārtot,	  dzēst,	  saglabāt
• No	  rezultātiem	  var	  iegūt	  biežuma	  sarakstus	  u.	  c.

• Var	  izvēlēties:	  1)	  vaicājuma	  veidu	  [Query Types ];	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2)	  konteksta	  apjomu	  [Contex t ];
3)	  korpusa	  daļu,	  kurā	  meklēt	  [Tex t t ypes ]
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Atrasto	  piemēru	  skaits

Lapu	  skaits

Nākamā	  /	  iepriekšējā	  lapa

Atrasto	  piemēru	  saglabāšana

Skata	  iespējas

Atrasto	  piemēru	  kārtošana

Atlasīt noteiktu	  skaitu	  
piemēru

Biežuma	  saraksti

Vaicājums
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[ S imp le 	  query ] 	   – vienkāršā	  meklēšana
• Mēģina	  uzminēt,	  ko	  vēlaties	  meklēt
• Ierakstot	  pamatformu,	  tiks	  atrastas	  visas	  vārdformas:	  iet	  à eju,	  iet,	  ejam,	  gāja…
• Ierakstot	  konkrētu	  vārdformu,	  tiks	  atrastas	  konkordances tikai	  ar	  šo	  vārdformu:	  gāja,	  ziemā
• Ierakstot	  divu	  vai	  vairāku	  vārdu	  pamatformas,	  tiks	  atrastas	  konkordances ar	  šiem	  vārdiem	  

dažādos	  locījumos:	  lasīt	  grāmata	  à lasu	  grāmatu,	  jālasa	  grāmata,	  jālasa	  grāmatu,	  lasīju	  
grāmatu

Vaicājuma veids	  (1/6)
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[ Lemma] 	  – meklēšana,	  izmantojot	  pamatformu
• Atrod	  visas	  kāda	  vārda	  vārdformas,	  piem.,	  vārds	  à vārda,	  vārdam,	  vārdu,	  vārdā,	  vārdi	  u.	  c.;	  

ietà eju,	  ej,	  iet,	  ejam,	  ejat,	  gāju,	  gāji,	  gāja,	  gājām,	  gājāt,	  jāiet	  u.	  c.	  
• Ja	  netiks	  izmantota	  pamatforma,	  meklēšana	  būs	  neveiksmīga,	  piem.,	  gāja	  à 0
• Vaicājuma	  logā	  var	  ierakstīt	  tikai	  viena	  vārda	  pamatformu
• Var	  izmantot	  regulārās	  izteiksmes,	  piem.,	  vasar.*	  à vasara,	  vasaras;	  vasarnīca,	  vasarnīcas

Vaicājuma veids	  (2/6)

5



[Phrase ]	  – konkrēta	  vārdu	  savienojuma	  meklēšana
• Atrod	  tikai	  vārdu	  savienojumu	  ar	  norādītajām	  vārdformām,	  piem.,	  iet	  uz	  darbu,	  gāja	  uz	  darbu
• Reģistrjutīgs vaicājums,	  piem.,	  meklējot	  Jaunais	  gads	  vai	  jaunais	  gads,	  rezultāti	  būs	  atšķirīgi
• Var	  izmantot	  regulārās	  izteiksmes,	  piem.,	  valod.*	  à valoda,	  valodas,	  valodnieks,	  valodiņa	  

u. tml.

Vaicājuma veids	  (3/6)
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[Word 	   fo rm] 	  – vārdforma
• Atrod	  precīzi	  tādu	  vārdformu,	  kāda	  ir	  ierakstīta,	  	  piem.,	  ierakstot	  iet,	  tiks	  atrasta	  gan	  

nenoteiksme,	  gan	  īst.	  izt.	  vienk.	  tag.	  3.	  pers.	  forma
• Var	  izmantot	  regulārās	  izteiksmes,	  piem.,	  ierakstot	  valod.*,	  tiks	  atrasts	  lietvārds	  valoda visos	  

locījumos

Vaicājuma veids	  (4/6)

Reģistrjutība
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[Charac te r ] – simbols	  vai	  simbolu	  virkne
• Atrod	  tekstvienības (tokens),	  kurās	  ir	  meklētais	  simbols	  vai simbolu	  virkne,	  piem.,	  niek	  à

zemnieku,	  vietnieku, skolnieks,	  skolnieka,	  tautsaimnieks,	  darbiniekiem

Vaicājuma veids	  (5/6)
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CQL 	   (Corpus Query Language)
• Izmanto	  sarežģītiem	  vaicājumiem	  
• Iespējams	  meklēt,	  izmantojot	  pamatformu	  (lemma) un/vai	  morfoloģisko	  pazīmi	  (tag)
• Konstrukciju	  meklēšana,	  vaicājumā	  nenorādot	  konkrētu	  vārdu,	  piem.,

• [tag="v..d.*"][]{0,2}[tag="n.*"]
[tag=“v..d.*”]	   tiks	  atrasti	  visi	  darbības	  vārdus	  vajadzības	  izteiksmē
[]{0,2} aiz	  darbības	  vārda	  var	  būt	  0–2	  jebkādi	  vārdi	  
[tag="n.*"] tiem	  seko	  lietvārds	  jebkurā	  dzimtē,	  skaitlī	  un	  locījumā

Vaicājuma veids	  (6/6)
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Skata	  iespējas	  (View options)	  1/2

[KWIC ]

[Sentence ]
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Skata	  iespējas	  (View options)	  2/2

Piemērā	  izcelta	  vārdforma

Vārdformas	  morfoloģiskās	  pazīmes

Pamatforma

Iestatījumi	  noteikti	  jāsaglabā

Lapā	  redzamo	  
piemēru	  skaits

Labās	  un	  kreisās	  
apkaimes	  apjoms
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Kārtošana	  (Sort)	  1/4
Vaicājums	  (Simple):	  iet

• Atrastie	  piemēri	  nav kārtoti
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Kārtošana	  (Sort)	  2/4
Vaicājums	  (Simple):	  iet

• Left:	  piemēri	  kārtoti pēc	  kreisās	  puses	  konteksta	  /	  apkaimes
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Kārtošana	  (Sort)	  3/4
Vaicājums	  (Simple):	  iet

• [R i ght ] :	  piemēri	  kārtoti pēc	  labās	  puses	  konteksta	  /	  apkaimes
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Kārtošana	  (Sort)	  4/4
Vaicājums	  (Simple):	  iet

• [Node ] :	  piemēri	  kārtoti pēc	  meklētās	  vārdformas
• Vienkopus	  atrodami	  piemēri	  ar	  vienu	  un	  to	  pašu	  vārdformu	  centrā
• [Re fe rence ] :	  piemēri	  kārtoti	  pēc	  dokumenta	  nosaukuma
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Konteksts	  1/2

• Var	  izmantot	  vienlaicīgi	  ar	  “Vaicājuma	  veida”	  un	  “Teksta	  veida”	  izvēli
• Palīdz	  atrast	  konkrētus	  vārdu	  savienojumus
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Konteksts	  2/2

• Vaicājums	  (vienkāršais):	  lasīt	  àlasa,	  lasīja,	  lasīšot,	  jālasa…	  
• Kontekstuālais	  ierobežojums:
• 1–5	  vienības	  (vārdi,	  pieturzīmes)	  no	  vaicājumā	  ierakstītā	  vārda
• Tikai tos	  piemērus	  ar	  darbības	  vārdu	  lasīt,	  kuros	  noteiktajā	  apkaimē	  ir	  vārds	  grāmata

• Rezultāti:
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[Node 	   tags ] 	  –meklētā	  vārda	  vārdformu	  morfoloģiskās	  pazīmes
Piem.,	  	  darbības	  vārda	  iet	  biežāk	  lietoto	  vārdformu	  morfoloģiskais	  marķējums

Biežuma saraksti	  (Frequency)	  1/2
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[Node 	   fo rms ] 	  –meklētā	  vārda	  vārdformu	  biežuma	  saraksts
Piemēram,	  darbības	  vārda	  iet	  vārdformu	  biežuma	  saraksts

Biežuma saraksti	  (Frequency)	  1/2
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• Datnes	  formāts	  [Tex t ]	  /	  [XML ]
• Saglabājamo	  lapu	  skaits	  – visas	  vai	  kāda	  konkrēta
• [I n c lude 	  head ing ]	  – datnes	  sākumā	  tiks	  norādīts	  korpusa	  nosaukums	  un	  
vaicājums
• [Number 	   l i ne s ]	  – konkordanču	  rindas	  tiks	  numurētas
• [A l i gn KWIC ]	  – vaicājums	  tiks	  centrēts
• [Max imum	  number 	  o f 	   l i ne s ]	  – saglabāto	  piemēru	  /	  konkordanču	  skaits

Datu	  saglabāšana	  1/3
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Lai	  saglabātu	  atsevišķas	  rindas:	  
1)	  iestatījumos	  izvēlas	  iespēju	  iezīmēt	  
konkrētus	  piemērus;

Datu	  saglabāšana	  2/3
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2)	  izvēlas	  konkrētos	  interesējošos	  teikumus;

Datu	  saglabāšana	  3/3
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3)	  atlasa	  iezīmētās	  [Se l e c ted ] 	   /	  neiezīmētās	  [Unse lec ted ]	  rindas;

4)	  spiež	  saglabāt	  [Save ] .


