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COSMAS II
http://www.ids-

mannheim.de/cosmas2/projekt/einsteiger/was.html

• Corpus Search, Management and Analysis 
System (korpuszkutató, korpuszfeldolgozó és-
elemző rendszer), elődje a COSMAS I (1991-
2003) 

• Keresőkérdéseket (a beviteli mezőbe írható 
keresőkifejezéseket) fogalmazhatunk meg 
benne:



(Keresési lehetőségek a COSMAS korpuszban :)

1) szavakra, szórészekre, szavak alapalakjaira,

2) szófajokra (mint ige, névelő) és nyelvtani    
mintázatokra,

3) szavak és mondatok egymástól való 
távolságára, 

4) szövegfajtákra és pozíciókra (pl. szavak 
mondatbeli helyére) vonatkozóan. 



Keresésünk eredményeit rendezhetjük

• a keletkezés helye, 
•  ideje
•  és a mű tematikája szerint;
• statisztikailag, gyakoriság alapján;
• szerző, cím keletkezési idő és oldalszám szerint.

Megszabható a keresett elem kontextusának a 
mérete. 

A COSMAS terjedelme 3,2 milliárd szó, de 
folyamatosan gyarapszik.



Mit nem lehet a COSMAS-szal?

• Nem lehet vele szerverekhez vagy más kiszolgálókhoz 
hozzáférni.

• Nem olvas és nem indexel idegen nyelvű szövegeket 
vagy szövegrészeket.

• Nem használható kereskedelmi célra.



A COSMAS adatmodell alapfogalmai: archívum, 
korpusz, dokumentum, szöveg, aktív, előre 

definiált és felhasználóbarát virtuális korpusz

• Az archívumok korpuszokat tároló gyűjtőhelyek. Ezek 
meghatározzák a keresés ún. maximális terét, egy 
kereséssel csak egy archívumot nézhetünk át.

• A korpuszok archívumokra osztása tükrözi a korpuszok 
összetételét, feldolgozottságuk állapotát, 
formátumukat. A COSMAS 94 korpusza 9 
archívumba szerveződik:

1. Írott szövegtestek archívuma

2.    Morfoszintaktikailag annotált korpuszok (CONNEXOR-

Tagset) 



COSMAS-archívumok

3. Morfoszintaktikailag annotált korpuszok (MECOLB-
Tagset)

4. Történedi korpuszok archívuma

5. A XX.század nyelvi áttörései c. projekt korpusza

6. A Társaság a Német Nyelvért korpusz-kartotékja 
(Korpus-Kartei der Gesellschaft für deutsche Sprache)

7. A Fordulat időszakának szakaszokra tagolt korpusza 
(Wendezeit: 1989-1990)

8. Válogatott írott korpuszok archívuma

9. A Délnémet Újság (Süddeutsche Zeitung) archívuma



Nyelvészeti annotáció a CONNEXOR-
Tagsettel

Tetszőleges sorrendben jegyezhetők a morfológiai és a 
szintaktikai értékek, de mindent manuálisan (kézzel) kell 
betáplálni. Nem jelölik a szóosztályok és a morfológiai és 
szintaktikai információk közti hierarchikus viszonyokat. A 
CONNEXOR-dokumentációnak megfelelően egyedül a 
szintaktikai értékek jelölődnek egy @-cal. Minden érték 
nagybetűs, logikailag ‘és’ köti össze őket, tehát az 
értékek nem egymás alternatívái. Néhány példa:

• MORPH(V)
• MORPH(PRES SUB V)
• MORPH(V PRES SUB @MAIN)



Stuttgart-Tübingen-Tagset, 
összehasonlításképpen

 Csak COSMAS tesztarchívumában alkalmazott 
címkekészlet, a Tree Tagger nevű eszköz használja. Ez 
az STTS három kategóriát kínál az annotációhoz: 

* POS: szófaj (part of speech)

* LEX: lexikális kategória

* MOR: morfológiai jegyek

A jelenlegi verzióban csak POS-címkék vannak.



A felhasználók virtuális korpuszai

Minden felhasználó összeállíthatja a saját 
korpuszát úgy, hogy az egy archívumban 
található korpuszok sorát kedve szerint 
kiválogatja. (Ezek a személyre szabott virtuális 
korpuszok nyilván nem tárolódnak külön 
archívumban.)

Megjelenítés: változtatható a szöveg betűtípusa, 
színe, nagysága, az oldal mérete, KWIC 
(Keyword In Context).



Mely felhasználók alkalmazhatják a COSMAS II-t?

• nyelvészek, pszichológusok, kognitív tudománnyal 
foglalkozók, a kommunikáció- és a médiatudomány 
művelői, statisztikusok

• fordítók, nyelvtanárok a német nyelvterülettől távol, 
amikor élőnyelvi példát keresnek

• egyetemisták
• laikusok



Mit kereshetnek benne?

• a ritka szóhasználat eseteit
• sokféle német szóösszetételt (Beziehungsfäden-Zieherei 

– ‘az összekötő szálak húzogatása’) 

• óhajthatnak kollokáció-analízist (a szavak együttes 
előfordulásának elemzését)

• felfedezni a szóhasználat időbeli és kontextusbeli 
változását

• régi szavak új jelentéseit, új szavakat (neologizmusokat),
• első előfordulást: Bundeskanzlerin
• szómagyarázatokat,
• társadalmi átalakulást vizsgálni a szóállomány tükrében.



Wortschatz
http://wortschatz.uni-leipzig.de/

• Adatait nyilvánosan hozzáférhető forrásokból 
automatikusan válogatták ki.

• Alkorpusza, „A nap szavai” megmutatja, melyek 
a legaktuálisabb fogalmak mára. „A nap szavai” 
így reggel 7 órától a felhasználók 
rendelkezésére állnak! 

Egy fogalom aktualitását napi gyakorisága adja, 
összevetve egy hosszabb időtartam átlagos 
gyakoriságával.



Wortschatz : Wörter des Tages : Belegstellen für 
»Cristiano Ronaldo« am 04.11.2011

• 1. Nach seinem phänomenalen Jubiläum reagierte 
Super-Star Cristiano Ronaldo erstaunlich bescheiden.

•    2. Seit seinem Rekord-Wechsel im Sommer 2009 von 
Manchester United nach Madrid für etwa 95 Millionen 
Euro erzielte Cristiano Ronaldo in 105 Spielen 
sagenhafte 101 Tore.

•    3. Unlängst hat ihn der Bundestrainer Löw eine 
"Tormaschine" genannt, weil er die Bälle so gnadenlos 
und zuverlässig einnetzt wie zurzeit allenfalls noch 
Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

•    4. Nach einem Klasse-Freistoss von Cristiano Ronaldo 
(24.) geht Real in Führung, bereits in der Halbzeit hätte 
das Spiel entschieden sein müssen.

•    5. Doch erst ein Foulelfmeter von Cristiano Ronaldo 
sorgt für die Entscheidung.  



Wortschatz : Wörter des Tages : Belegstellen für 
»Cristiano Ronaldo« am 04.11.2011

• 6. In Lyon brach Cristiano Ronaldo mit seinen Treffern 
100 und 101 den Bann für das Team aus Madrid, das 
zuvor noch nie bei Olympique gewonnen hatte.

•    7. Angeführt von Cristiano Ronaldo hat Real Madrid 
mit den starken deutschen Nationalspielern Mesut Özil 
und Sami Khedira als dritter Club das Achtelfinale der 
Champions League erreicht.

•    8. Im Mittelpunkt: Reals Torschütze Cristiano Ronaldo 
(2. v. r.) lässt sich von seinen Teamkollegen feiern.

•    9. In Lyon brach Cristiano Ronaldo mit seinen Treffern 
100 und 101 für die Madrilenen den Bann, die zuvor 
noch nie bei Olympique gewonnen hatten.



Wortschatz : Wörter des Tages : Belegstellen für 
»Cristiano Ronaldo« am 04.11.2011

• 10. Nach Toren von Manchesters Cristiano Ronaldo 
(27.)und Chelseas Frank Lampard (45.) hatte es nach 
der regulären Spielzeit 1:1 gestanden.

•   11. Letztgenanntes Unternehmen vertritt rund 70 Stars, 
etwa Cristiano Ronaldo - er ist im Moment der teuerste 
Spieler der Welt.

•   12. In Lyon brach Cristiano Ronaldo mit seinen Treffern 
100 und 101 für die Königlichen den Bann für Madrid, 
das zuvor noch nie bei Olympique gewonnen hatten.

•   13. Zunächst traf Superstar Cristiano Ronaldo (l), 
später ...

•   14. Cristiano Ronaldo hat Real Madrid mit einem 
Freistoßtor und einen Elfmeter frühzeitig ins Achtelfinale 
der Champions League geschossen.



Wortschatz : Wörter des Tages : Belegstellen für 
»Cristiano Ronaldo« am 04.11.2011

• 15. Frühe Pleite des Starensembles um Cristiano 
Ronaldo: Real Madrid konnte Olympique Lyon im 
Achtelfinale der Champions League nicht besiegen.

•   16. Manchester United und Inter Mailand landeten 
ungefähderte Heimsiege, Cristiano Ronaldo führte Real 
in Lyon zum Sieg.

•   17. In Minute 25 münzte Real sein deutliches 
Übergewicht durch Cristiano Ronaldo in die Führung um: 
"CR 7" schnappte sich bei einem Freistoß das Leder und 
brachte es im Torwarteck unter.

•   18. Die Spanier fuhren Schlitten mit den Franzosen, vor 
allem Cristiano Ronaldo hatte seine Hetz - es fehlte nicht 
viel, und der Schiedsrichter hätte dem Portugiesen Gelb 
gezeigt wegen Verhöhnung des Gegners.





Elérési módozatok a Wortschatz-ban

1. fokozat: az egyszerű adatlekérdezéshez elég az 
anonymus Login és az anonymus password.

2. fokozat: A komplex lekérdezések a korpusz intarnetes 
oldaláról időigényesebbek, ezért regisztrált 
felhasználók számára vannak fenntartva.

3. fokozat: a nagy ráfordítást igénylő tömeges 
adatlekérdezések és elemzések az együttműködő 
partnerek privilégiumai.



Egy lekérdezés a Wortschatz-ból

• Wort: Daten
• Anzahl: 13562
• Häufigkeitsklasse: 8 (d.h. der ist ca. 2^8 mal 

häufiger als das gesuchte Wort)
• Sachgebiet: Technik
• Computer
• Medizin
• unbekannt



Egy lekérdezés a Wortschatz-ból

• Morphologie: dat|en
• Grammatikangaben: Wortart: Substantiv
• Geschlecht: weiblich
• Pluralform
• Pragmatikangaben: etym: lat.
• Relationen zu anderen Wörtern:
•     * Synonyme: Angaben, Angaben, Dateien, 

Einzelheiten, Fakten, Maße, Maße, Tatsachen, 
Testdaten, Textdateien, Unterlagen, Zahlen

•     * ist Synonym von: Einzelheiten, Fakten, 
Textdateien, Zahlenangaben



Links zu anderen Wörtern:

• * falls positiv bewertet Originaldaten
•     * Grundform: Daten, Datum
•     * Teilwort von: persönliche Daten, biometrische Daten, 

personenbezogene Daten, Auswertung von Daten, 
Daten übertragen, statistische Daten, digitale Daten, 
Daten abfragen, technische Daten, gespeicherte Daten, 
Übertragung von Daten, Daten erheben, Daten 
eingeben, Daten vorlegen, zusätzliche Daten, Daten 
austauschen, Daten abrufen, Daten erfassen, 
Übermittlung von Daten, fehlende Daten, Daten 
herunterladen, gesicherte Daten, Daten sichern, 
gefälschte Daten, Daten manipulieren, Daten verwalten, 
Daten verarbeiten, Technische Daten, Daten übermitteln, 
verschlüsselte Daten, veraltete Daten, 



Links zu anderen Wörtern:

• Daten zur Arbeitslosigkeit, feste Daten, 
biographische Daten, aufgezeichnete 
Daten, Daten eintragen, Erfassung von 
Daten, fehlerhafte Daten, Daten 
sicherstellen, verlorene Daten, Herr der 
Daten, Mißbrauch von Daten, 
geschäftliche Daten, verstümmelte Daten, 
übermittelte Daten, von solchen Daten, 
Aufbereiten von Daten



Egy lekérdezés a Wortschatz-ból

• Form(en): Daten
•     * Abkürzung: D
•     * zum Komplex gehörige Teile: Datenbank, 

Datenschutz, Datenschützer, Datenbanken, 
Datenschutzbeauftragte,…

• Dornseiff-Bedeutungsgruppen:
•     * 19.17 Daten und Software: Daten, 

Datenaufbereitung, Datenaustausch, 
Datenbereich, Datenflut, Datenmaterial, 
Datenmenge, Datennetz, Datenquelle, 
Datensammlung, Datenstrom



Egy lekérdezés a Wortschatz-ból. Példák!

• Beispiel(e):
• Nun aber ist es gelungen, die Umlaufbahn von 

2004 MN4 durch Auswertung bereits 
vorhandener Daten zu prognostizieren. (Quelle: 
spiegel.de vom 02.01.2005)

• Im Januar sei eine weitere Software-
Verbesserung geplant, mit der die Daten von 
Sozial- und Arbeitslosenhilfe erfasst und 
bearbeitet wird. (Quelle: n-tv.de vom 03.01.2005)

• Aus Alaska träfen nicht einmal täglich Daten ein. 
(Quelle: spiegel.de vom 03.01.2005)



Egy lekérdezés a Wortschatz-ból. Szignifikáns 
együttjárások

• Signifikante Kookkurrenzen für Daten:
•     gespeichert (2618), werden (2101), die 

(2018), speichern (1555), gespeicherten 
(1330), ausgewertet (1325), persönlichen 
(1303), biometrischen (1177), Auswertung 
(1061), persönliche (921), Zugriff (907), 
von (890), übermittelt (802), über (793), 
können (767), personenbezogenen (725), 
sammeln (723), Computer (715), …



Többszavas együttjárások, szignifikáns 
baloldali és jobboldali szomszédok:

•  bal: persönliche Daten (2361), biometrische Daten 
(729), personenbezogene Daten (636), Statistische 
Bundesamt (293), Auswertung von Daten (291)

• jobb: die (4601), persönlichen (2493), 
persönliche (1852), gespeicherten (1783), 
biometrischen (1749), Die (1405), 
personenbezogenen (1072), diese (879), 
biometrische (839), ihre (792), 
personenbezogene (789), vertrauliche (753), 
jüngsten (715), sensible (700), erhobenen (674), 



Lucy Corpus
http://www.grsampson.net/RLucy.html

• A mai írott brit angol nyelv szerkezetileg annotált 
„fabankja” (treebank).

• Nemcsak publikált írásokat tartalmaz, hanem 
fiatal felnőttek kevésbé sikerült szövegeit is: 
gimnazistákét, egyetemistákét, valamint 9-12 
éves gyerekekéit az ország különböző részeiből.

• A Susanne, Christinr és Lucy korpuszok adatait 
tar fájlokban tárolták. Ez egy tömörítés-típus. 
Windows, Linux, de inkább Unix 
rendszerek alatt használják. 



Susanne és Christine

• A Christine a rá következő szabadalom (2000., aug.),
• Szerkezetileg mindkettőt rekordok építik fel, ahogy a 

Susanne-t is. A Christine mezőiben plusz információt 
helyeztek el, hogy ez a kis módosítás megkönnyítse az 
olvasást, és elősegítse a kompatibilitást.

• A Susanne korpuszt az Oxford Text Archive terjesztette, 
• Olga Pustylnikov a bennük található adatokat xml-

formátumra hozta; ingyen letölthetők az ő website-járól.



Brit Nemzeti Szövegtár (British National 
Corpus, BNC)

http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml

• Írott és beszélt élőnyelvi minták gyűjteménye, a 
lehető legnagyobb lefedettség (coverage) 
elérése érdekében nagyon változatos. 

• Százmillió szövegszót tartalmaz, legutolsó, 
2007-es kiadása xml formátumú. 

• A természetes nyelvet feldolgozó 
rendszerekben, a lexikográfiában és a 
számítógépes, alkalmazott és elméleti 
nyelvészet minden ágában használják.



A BNC tartalma

• 90%-ban nemzeti újságok, területi és más 
speciális periodikák, tudományos közlemények 
és népszerű irodalom, publikát és publikálatlan 
levelek, dolgozatok, stb. írott állománya teszi ki

• a helyesírás alapján transzkribált informális 
társalgás képezi a beszélt nyelvi 10%-ot. 
Különböző korú, lakhelyű és társadalmi helyzetű 
önkéntesektől rögzítették, demográfiai 
egyensúlyt megőrizve a korpuszban. 



Kódolás és építés

• A BNC-t a Text Encoding Initiative (TEI) 
irányelveinek megfelelően kódolták,

• Hogy mind a CLAWS automatikus 
szófajcímkéző (automatic part-of-speech tagger) 
működhessen, mind a szövegek szerkezeti 
jegyeit rögzíthessék.

• A BNC építését 1991-ben kezdték és 1994-ben 
fejezték be, új szöveget nem adtak hozzá; 2. 
kiadás: BNC World, 2001, xml kiakás: 2007.



Végezetül egy keresés a BNC-ben: DEAL
• Véletlenszerű válogatás (10 az 16954 találatból):
• ABK 902 Most have grown tired of trying to deal with 

rigid management, the country's continually changing 
laws and the ban on repatriating rouble profits.

• ADE 929 But it is clear that if, as we have said, death 
from suicide is relatively common in Britain and most 
funeral services take place within the Christian context, 
then it would seem that the church needs to look at this 
whole subject again with a great deal more openness 
than has been possible up to now.

• AHX 963 International: Levy strikes a deal with Shamir
• AS3 1001 Emerging from a tent at 6.30 in the morning, 

desperate for the toilet, but too cold and stiff to move 
from your reeking sleeping-bag, the last thing you need 
to deal with is a hangover.



Végezetül egy keresés a BNC-ben: DEAL

• AT3 2172 ‘Would you mind doing a deal?
• AT8 707 The deal however, ran into severe problems 

with the UK government.
• AYK 1895 No one tells us how we are supposed to deal 

with death — our own or that of other people — and yet 
we are all going to face it at some time.

• B0L 401 With his practical knowledge of mining 
engineering and his nine years as a football manager, 
Chapman was well equipped to deal with the demands 
of industrial management.

• C9M 929 Everybody makes a big deal out of it now, 
because I've done a couple of albums and you do all 
these guest sessions and stuff and it's like ‘Wow, he 
plays bass.
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