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Kopsavilkums

● Korpusi noSketchEngine platformā
● Biežuma saraksti
● Konkordances

● Vienkāršā meklēšana
● Meklēšana morfoloģiski marķētā korpusā

● Darbības ar konkordanču rindiņām
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Kā nokļūt noSketchEngine platformā?

1. var. http://nosketch.korpuss.lv/

2. var. http://korpuss.lv
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Korpusa izvēle

● http://nosketch.korpuss.lv/

● Šobrīd pieejami 14 korpusi (divi 
korpusa Senie varianti un divas 
korpusa LiLa daļas – latviešu-
lietuviešu un lietuviešu-latviešu)
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Biežuma saraksti
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Vārdu biežuma saraksts
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Vārdu un vārdformu biežuma saraksts (1/9)

Vārdu biežuma sarakstā ir vārdi (vai vārdformas), kuri kaut reizi ir 
minēti korpusā, dots to lietojuma biežums.

Vārdus sarakstā var grupēt:
• pēc alfabēta – var viegli atrast konkrētus vārdus;
• pēc biežuma – parāda korpusa vispārējās iezīmes.

Biežuma saraksts ļauj atlasīt biežāk lietotos vārdus turpmākiem 
pētījumiem.



Vārdu un vārdformu biežuma saraksti (2/9)
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Absolūtais biežums – parāda kāda valodas elementa skaitu izlasē 
(konkrēti – korpusā).

Relatīvais biežums  – absolūtā biežuma attiecība pret visu datu 
skaitu; relatīvā biežuma rādītājus iespējams salīdzināt ar citiem 
analoģiskiem datiem.



Vārdu un vārdformu biežuma saraksti (3/9)
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Skatījuma iespējas
● Automātiski tiek parādīts absolūtais biežums
● Relatīvo biežumu var iegūt, izvēloties Show frequency per million
● Datus var izkārtot vienā kolonnā (Single column)
● Iespējams aplūkot, cik dokumentos parādās biežāk lietotie vārdi vai 

vārdformas (Document frequency)



Vārdu un vārdformu biežuma saraksti (4/9)
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Uzdevums. Noskaidrot, kuras ir biežāk lietotās vārdformas 
korpusā “Saeima”, “Rainis”, “LaVA”, “Subtitri”.

Saeima: ir, un, par, ka, es, to, ar, arī, mēs, priekšlikums
Rainis:  un, es, ir, no, par, bet, ar, kā, arī, ka
LaVA: es, ir, un, man, mana, patīk, ar, mans sauc, esmu
Subtitri: ir, un, ka, par, ar, es, tas, to, no, tā 



Vārdu un vārdformu biežuma saraksti (5/9)
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Uzdevums. Noskaidrot, kuri LVK2018 ir biežāk lietotie vārdi, kas 
beidzas ar šanās.



Vārdu un vārdformu biežuma saraksti (6/9)
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Kā iegūt korpusa vārdu pamatformu biežuma sarakstu?

• Padziļināta meklēšana
(Advanced)

• Var norādīt minimālo 
pieminējumu skaitu



Vārdu un vārdformu biežuma saraksti (7/9)
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Kā iegūt kādas vārdšķiras 
vārdu sarakstu?
[vārdformas identifikators] + 
[.*], piemēram, n.*

• Skatījuma iespējas:
○ Simple list –

morfoloģiskie tagi
○ Display as –

vārdformas, 
morfoloģiskie tagi, 
lemma 



Vārdu un vārdformu biežuma saraksti (8/9)
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Vaicājums:	  n.*



Vārdu un vārdformu biežuma saraksti (9/9)
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Uzdevums. Noskaidrot, korpusā LVK2018 biežāk lietotos darbības 
vārdus.

Vaicājums:	  v.*



Konkordances
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Konkordance ir
§ korpusā atrasto vārdu vai vārdu savienojumu lietojumu saraksts

kontekstā;
§ korpusa analīzes rezultāts, kas parāda vaicājumā norādītā vārda vai

vārdu savienojuma lietojumu korpusa tekstos.
Keyword in Context (KWIC) – vaicājumā ierakstītais vārds vai vārdu 
savienojums un tā apkaime.



Vienkāršā meklēšana

Pēc vārdformas atrod konkrēto vārdformu: 
ziemā → ziemā; eju → eju

Pēc pamatformas atrod visas vārdformas: 
iet → eju, iet, ejam, gāja

Pēc vairāku vārdu pamatformām atrod 
piemērus ar šiem vārdiem dažādos 
locījumos: 
lasīt grāmata → lasa/lasīdama grāmatu, 
lasāma grāmata ..



Citas meklēšanas iespējas (Advanced)

Pamatforma (lemma): 
garšot → garšo, garšoja, garšos ..
.*garšot → garšo, negaršo..
(at|iz)braukt → izbraucu, atbraucu..



Citas meklēšanas iespējas (Advanced)

Frāze (phrase):
man garšo; man .*garšo → ..
velns viņu zina → ..
stāstīt pasakas → ..



Citas meklēšanas iespējas (Advanced)

Vārdforma (word): 
soda → soda (pamatf. sods), soda (pamaf. sodīt), soda (pamatf. soda)
māsu → māsu (vsk. akuz.), māsu (dsk. ģen.)
iet → iet (nenoteiksme), iet (tag. 3.pers.)
Tiek meklēta tikai ierakstītā vārdforma.



Citas meklēšanas iespējas (Advanced)

Rakstzīme (character):
skol → augstskolā, internātskolā, pamatskola, skola, skolā, skolēni, 
skolotāja ..



Meklēšana pēc morfoloģiskajām pazīmēm (1/4)

CQL (Corpus Query Language) 
● Izmanto sarežģītiem vaicājumiem 
● Iespējams meklēt, izmantojot pamatformu (lemma) un/vai morfoloģisko 

pazīmi (tag), vārdformu (word) 
● Konstrukciju meklēšana, vaicājumā nenorādot konkrētu vārdu 

CQL: 
[tag="a.*"][lemma="valoda"] →
jauka, jauna, grūta, dzimtā, 
nākamā, lieliska .. valoda



Meklēšana pēc morfoloģiskajām pazīmēm (2/4)

● Var meklēt vārdformas pēc konkrētām morfoloģiskajām pazīmēm (tag) 
CQL: [tag= "_ "]

● Vaicājuma veidošanai nepieciešama latviešu valodas morfoloģisko 
pazīmju kopa, skat. 
http://www.korpuss.lv/LV_TagSet_v.2.2.1_22092021.pdf

● Piemēram:
Var meklēt darbības vārdus vajadzības izteiksmē
CQL: [tag="v..d.*"]
Var meklēt 4. deklinācijas lietvārdus
CQL: [tag="n....4"]



Meklēšana pēc morfoloģiskajām pazīmēm (3/4)

● Var meklēt konstrukcijas, norādot konkrētas morfoloģiskās pazīmes 
(tag) un konkrēta vārda pamatformu (lemma)

● Piemēram, var meklēt jebkuru darbības vārdu savienojumā ar lietvārdu 
valoda

CQL: [tag="v.*"][lemma="valoda"]



Meklēšana pēc morfoloģiskajām pazīmēm (4/4)

● Var meklēt konkrēta vārda vārdformas
● Vaicājumā jāizmanto gan morfoloģiskās pazīmes (tag), gan pamatforma

(lemma), ko apvieno ar & 
CQL: [tag=" " & lemma=" "] 

● Piemēram, var atrast lietvārdu valsts visās vienskaitļa formās 
CQL: [tag="n..s.*" & lemma="valsts"] 



Datu kārtošana un skatījums 
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1. Meklēšanas kritēriji 
2. Mainīt kritērijus
3. Lejuplādēt rezultātu 
4. Atgriezties 
5. Mainīt skata iespējas 
6. Nejauši atlasīt rindas 
7. Mainīt rindu secību 
8. Kārtot rindas 
9. Pievienot kritēriju 
10. GDEX 

11. Aprēķināt biežumu
12. Aprēķināt kolokācijas
13. Meklētās vienības izplatība korpusā
14. Mainīt skatu
15. Kārtot (konteksts pa kreisi)
16. Kārtot (meklētais vārds)
17. Kārtot (konteksts pa labi)
18. Metadatu skats
19. Paplašināt kontekstu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 12 13 14

15 16 17
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Meklēšanas kritēriji un biežums

● Vaicājuma tips 
● KWIC (Key Word in Context) jeb meklētais vārds vai vārdu 

savienojums
● Atrasto piemēru (rindu skaits), resp., absolūtais biežums 
● Relatīvais biežums 
● Korpuss, kurā tiek meklēts 
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Rezultātu lejupielāde un saglabāšana
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Saglabājot .txt, rezultātā 
parādīts: 
1) no kura korpusa ņemts,
2) cik rezultātu,
3) kāds bijis vaicājums, 
4) arī pamatforma un tags. 

Lejuplādēt visus piemērus (vai 
pirmās rindas) kādā no 
piedāvātajiem formātiem.



Skata iespējas (1/2)

Var izvēlēties, lai rāda 
papildu pazīmes (katrai 
tekstvienībai vai 
meklētajai): pamatforma, 
tags, rādīt visu laiku vai 
kā uznirstošo logu. 
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Skata iespējas (2/2)
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Datu kārtošana: vienkāršā kārtošana

Kārtot rezultātu pēc labā vai kreisā konteksta (resp., blakus vārdiem) vai pēc meklētā vārda.



Biežums

Piedāvā apskatīt meklētā vārda (vai pirmā vārda pa kreisi / pa labi) biežumu no 
dažādiem skatpunktiem: vārdforma, pamatforma vai vārdšķira.
Var apskatīt arī biežumu noteiktos dokumentos. 
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Ieskaties: http://ailab.lv
Seko mums: @AiLab.lv

Korpusu vietne
http://korpuss.lv


