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Korpusa vizītkarte



Korpusu iedalījums

Da,: teksta vs. runas
Struktūra: reprezenta5vs vs. nav reprezenta5vs
Tips: vispārīgs vs. specializēts
Marķējums: marķēts vs. nemarķēts 



Korpusu iedalījums: dati
Teksta korpuss – liels un strukturēts mašīnlasāmu tekstu kopums, kas 
paredzēts raks7tās valodas analīzei.

LVK2018, LVK2013, LVTB, UDLV, FullStack-LV, LiLa, MuLa, LaVA, VVPP, 
Pārspriedumi, Saeima, Senie, Rainis, Emuāri, Barometrs, Tīmeklis 2007

Runas korpuss – audio ierakstu un to transkripciju kopums, kas paredzēts 
runātās valodas izpētei.

LVR100, LaRKo, LAMBA, SubRtri



Korpusu iedalījums: struktūra

Reprezentatīvā korpusā ir ietverti daudzveidīgi dati noteiktās proporcijās.
Vispārīgā un specializētā korpusa reprezentativitāte tiek sasniegta un mērīta 
dažādos veidos.

LVK2018, LVK2013, LVTB, UDLV, FullStack-LV, LiLa, MuLa
LVR100



Korpusu iedalījums: 6ps

Vispārīgais korpuss nav ierobežots temaRski vai pēc kādas citas pazīmes. 

LVK2018, LVK2013, LVTB, UDLV, FullStack-LV, LRK100

Specializētais korpuss ir ierobežots temaRski, ģeogrāfiski, pēc runātāju 
vecuma, laikā vai pēc kādas citas pazīmes. Kopā 13 tādu korpusu.

LAMBA, LaRKo, MuLa, Emuāri, Barometrs
Saeima, LaVa, VVPP, Pārspriedumi, Senie, Tīmeklis 2007, LiLa, Rainis



Korpusu iedalījums: marķējums

– morfoloģiski marķēts

– sintaktiski marķēts

– semanRski marķēts (FrameNet un PropBank) 

– marķētas valodas apguvēju kļūdas

– manuāli labotas automāRskā marķējuma kļūdas

Emuāri, FullStack-LV, LAMBA, LaVA, LVK2013, LVK2018, LVTB, LRK100, VVPP, 
Pārspriedumi, Rainis, Saeima, SubRtri, Tīmeklis2007, UDLV

FullStack-LV, LVTB, UDLV, 

LaVA, VVPP

LVTB, UDLV, FullStack-LV, LaVA

FullStack-LV



Piekļuve korpusiem
Konkrētā korpusa mājaslapā (korpuss vai plašāka informācija par to):

Barometrs h@p://barometrs.korpuss.lv/
LAMBA runa.lamba.lv
LaRKo larko.ailab.lv
LaVA lava.korpuss.lv/search
Saeima saeima.korpuss.lv
Senie senie.korpuss.lv
LVTB, LVUD h@p://sintakse.korpuss.lv/
LRK100 h@p://runa.korpuss.lv/

Daži korpusi nav publiski pieejami (VVPP) vai ir pieejami Rkai daļēji (LRK100, 
SubRtri)

http://barometrs.korpuss.lv/
http://runa.lamba.lv/
http://larko.ailab.lv/
http://lava.korpuss.lv/search
http://saeima.korpuss.lv/
http://senie.lv/
http://sintakse.korpuss.lv/
http://runa.korpuss.lv/


Piekļuve korpusiem NoSketchEngine pla0ormā
SketchEngine
• korpusu pārlūks un teksta analīzes rīks
• ar sarežģīFem vaicājumiem ļauj pētniekiem meklēt valodas parādības apjomīgās 

tekstu kolekcijās
• korpusi vairāk nekā 90 valodās

NoSketchEngine – SketchEngine bezmaksas versija

AiLab korpusi (14)
Emuāri, LaVA, LiLa, LVK2013, LRK100, LVK2018, Pārspriedumi, Rainis, Saeima, SubFtri, 
Tīmeklis2007, UDLV

MuLa, Senie



Morfoloģisko pazīmju kopa

Morfoloģiskajā marķēšanā izmantotā pazīmju kopa, kurā uzskai7tas
vārdšķiras (11) un citas tekstvienību grupas (3), katrai no tām:
• morfoloģisko pazīmju un to apzīmējumu (tagu) kopums (1–13)
• katras pazīmes vēr5ba 
• skaidrojums
• piemēri

Kur nepieciešams, pie vārdšķiras dotas īsas piezīmes, piemēram, par
pama^ormas izvēli vai par atšķirībām no tradicionālās latviešu valodas
gramaRkas.



Meklēšana vairākos korpusos vienlaikus



Meklēšana vairākos korpusos: piemērs



Meklēšana vairākos korpusos: piemērs



korpuss.lv nākotne

Paplašināt meklēšanu visos korpusos – pievienot meklēšanu arī citu iestāžu 
korpusos.
Pilnveidot esošos korpusus un pievienot jaunus. 
Regulāri ievietot jaunākās versijas.
Pēc iespējas pievienot meklēšanas instrukcijas.

Ieskaties: http://ailab.lv
Seko mums: @AiLab.lv

Jautājumi, ieteikumi: korpuss@ailab.lv

http://ailab.lv/
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