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● Archiwizacja i przechowywanie danych
○ DSpace, ClarinCloud

● Korpusy
○ korpusy dziedzinowe/tematyczne: Spokes, Paralela, Chronopress, 
○ budowa własnych korpusów: Inforex, Korpusomat

● Zasoby leksykalne
○ Słowosieć, MWELexicon, Walenty, Słowniki kombinatoryczne HASK pol. i ang. kolokacji, 

Platforma leksykalna

● Podstawowe narzędzia
○ Any2txt, Txt clean, Morpho, WCRFT2, MorphoDita, Polem, Liner2, PolDeepNer, WSD, Iobber, 

Parser, Spejd, Spatial

● Wydobywanie informacji z tekstu
○ Inkluz, Respa, Wydźwięk, Summarize, Tfidf, Cat, Sentemo

● Aplikacje badawcze
○ LEM, WebSty, Topic, TemoPL, MeWeX, CompCorp, Sentemo

Oferta CLARIN-PL



Dostępność narzędzi i zasobów

● bez autoryzacji:
○ przeglądanie korpusów,

○ dostęp do zasobów leksykalnych,

○ dostęp do narzędzi badawczych,

● konto CLARIN-PL:
○ możliwość deponowania danych w archiwum długoterminowym DSpace,

○ dostęp do prywatnej chmury w ClarinCloud,

○ dostęp do narzędzi Inforex, MeWeX, Wosedon,

○ kontext w zakresie wgrania własnych korpusów,

● indywidualne zasady autoryzacji:
○ korpusomat.pl



Archiwizacja i przechowywanie danych



DSpace

● clarin-pl.eu/dspace
● archiwum danych, 

metadanych, zasobów,
● deponowanie danych 

wymaga konta w 
CLARIN-PL,

● metadane są 
przeszukiwalne 
z poziomu VLO.



ClarinCloud

nextcloud.clarin-pl.eu
Prywatna chmura dla użytkowników CLARIN-PL do przechowywania danych



Korpusy
dziedzinowe



Chronopress

chronopress.clarin.eu
Korpus chronologiczny fragmentów tekstów prasowych z lat 1945–1954. 
Podstawowe opcje: szeregi czasowe, profile wyrazów, konkordancje, mapa nazw, przeglądanie próbek.



paralela

paralela.clarin-pl.eu
Polsko-angielski korpus równoległy (320M słów)
Podstawowe opcje: wyszukiwanie fraz, przeglądanie kontekstów w obu językach



spokes

spokes.clarin-pl.eu
Korpus nagrań i transkrypcji rozmów
Podstawowe opcje: pełnotekstowe wyszukiwanie, filtrowanie po metadanych, możliwość odsłuchania nagrania



Korpus Dyskursu Parlamentarnego

kdp.nlp.ipipan.waw.p
Zbiór anotowanych lingwistycznie tekstów z posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu 
RP, interpelacji i zapytań poselskich oraz posiedzeń komisji od roku 1919 do chwili 
obecnej



kontekst

kontekst.clarin-pl.eu
Wyszukiwarka tekstów anotowanych lingwistycznie
Podstawowe opcje: dostęp do kilku wgranych korpusów, wyszukiwanie pełnotekstowe, statystyki częstości, 
kolokacje



Korpusy
tworzenie i anotacja



Inforex

inforex.clarin-pl.eu
Webowy system przeznaczony do tworzenia jakościowych korpusów tekstowych.
Podstawowe opcje: współdzielenie danych, wsparcie dla równoległej anotacji i koordynacji prac, możliwość 
definiowania własnych schematów (struktura kategorii) anotacji.



Korpusomat

korpusomat.pl
Webowa aplikacja do samodzielnego tworzenia oznakowanych fleksyjnie korpusów 
tekstów, z których można korzystać za pomocą wyszukiwarki MTAS
Podstawowe opcje: konwersja, tagowanie, rozpoznawanie nazw, indeksowanie, statystyki, język zapytań



Zasoby leksykalne



Słowosieć

plwordnet.pwr.wroc.pl
Relacyjny słownik semantyczny odzwierciedlający system leksykalny języka polskiego



Wordnet viewer — Słowosieć

wordnet-viewer.clarin-pl.eu
System do interaktywnego przeglądania grafu Słowosieci



MWELexicon

clarin-pl.eu/dspace/handle/11321/508
Słownik 56 tys. wyrażeń wielowyrazowych
Podstawowe opcje: schematy wyrażeń z przykladami



Walenty

walenty.clarin-pl.eu
Słownik walencyjny języka polskiego oparty na danych korpusowych
Podstawowe opcje: wyszukiwarka schematów, przegląd ograniczeń semantycznych dla argumentów, 
przykłady



Słowniki kolokacji HASK

pelcra.pl/hask_pl
Baza najczęstszych połączeń wyrazów wygenerowana 
z polskich i angielskich referencyjnych korpusów językowych.
Podstawowe opcje: filtrowanie po klasie gramatycznej słowa i kolokatu



word2vec

ws.clarin-pl.eu/w2vdemo.shtml
Podobieństwo znaczeniowe z wykorzystaniem modelu word2vec zbudowanym na 
dużym korpusie tekstów w j. polskim 
Podstawowe opcje: wyszukiwanie przez analogię, podobieństwo i eliminację niepasującego elementu



Platforma leksykalna

lexp.clarin-pl.eu
Integracja kilku zasobów leksykalnych
Podstawowe opcje: wyszukiwanie po formie tekstowej i lemacie



Podstawowe narzędzia



Podstawowe narzędzia — wstęp

● formularz webowy
○ wgranie tekstu

 
○ wyniki

■ prosta wizualizacja

■ opcja pobrania w formacie csv, xml lub json (w zależności od 
narzędzia)

● usługa sieciowa (NlpRest2)
○ dokumentacja — http://nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/nlprest2/wiki

○ tutorial — https://github.com/CLARIN-PL/NlpRest2-Tutorials



Any2txt

Usługa sieciowa
Konwersja dowolnego formatu tekstowego (doc, docx, odt, rtf, pdf) na czysty tekst 
Podstawowy element wielu potoków przetwarzania



Txt clean

ws.clarin-pl.eu/txtclean.shtml
Oczyszczanie tekstów na potrzeby dalszego przetwarzania
Podstawowe opcje: zamiana symboli, oczyszczanie z przeniesień słów, oczyszczanie z adresów URL



WCRFT2 i MorphoDita

ws.clarin-pl.eu/tager.shtml
Analiza morfo-syntaktyczna wraz z podziałem tekstu na zdania i tokeny
Podstawowe opcje: wybór tagera, słownika morfologicznego, opcja zgadywania nieznanych słów



Verbs

ws.clarin-pl.eu/verbs.shtml
Anotacja czasowników
Podstawowe opcje: kategoryzacja czasowników ze względu na liczbę, osobę i czas



Liner2

ws.clarin-pl.eu/ner.shtml
Rozpoznaje wystąpienia nazw własnych, wyrażeń temporalnych i sytuacji
Podstawowe opcje: wybór modelu znaczników



Iobber

ws.clarin-pl.eu/chunker.shtml
Znakowanie fraz składniowych
Rodzaje fraz: uzgodnione, rzeczownikowe i czasownikowe



Spejd

ws.clarin-pl.eu/spejd.shtml
Płytki parser składniowy
Wynik w postaci pliku XML.

http://multiservice.nlp.ipipan.waw.pl/pl/



Polem

github.com/CLARIN-PL/NlpRest2-Tutorials
Lematyzacja fraz wielowyrazowych i nazw własnych
Dostępne tylko jako usługa sieciowa. Przetwarza listę fraz z podaną analia morfologiczna.

Forma tekstowa Formy bazowe Lemat

Ministerstwie Finansów ministerstwo finanse Ministerstwo Finansów

Irlandii Północnej Irlandia północny Irlandia Północna

Brytyjskiej Izby Handlowej brytyjski izba handlowy Brytyjska Izba Handlowa



WSD

ws.clarin-pl.eu/wsd.shtml
Ustalanie znaczeń słów na bazie Słowosieci



Parser

http://ws.clarin-pl.eu/parser.shtml
Parser zależnościowy uczony na korpusie Składnica zależnościowa 



Tfidf

ws.clarin-pl.eu/tfidf.shtml
Generowanie listy lematów z wartościami częstości, td, idf oraz tf-idf



SpatialPL

ws.clarin-pl.eu/spatial.shtml
Identyfikacja przyimkowych wyrażeń przestrzennych. Wyrażenie przestrzenne 
składa się z trójki: obiekt lokalizowany, przyimek lokatywny i lokalizator.
Wynik w postaci pliku json.



Wydobywanie informacji z tekstu



Cat

ws.clarin-pl.eu/cat.shtml
Klasyfikacja tekstów
Podstawowe opcje: predefiniowane zestawy kategorii

Rząd Miejski we Wrocławiu sfinansuje badania dotyczące 
wpływu ogrzewania  budynków na jakość powietrza w naszym 
mieście. Projekt realizowany jest przez naukowców z Wydziału 
Architektury i Wydziału Inżynierii Środowiska pod kierunkiem dr 
inż. arch. Magdaleny Baborskiej-Narożny i dr inż. Małgorzaty 
Szulgowskiej-Zgrzywy Dużym problemem, z którym borykają 
się miasta w Polsce, a w tym też Wrocław, jest tzw. niska 
emisja związana ze spalaniem paliw stałych do ogrzewania 
budynków (czyli m.in. węgla kamiennego, węgla brunatnego, 
drewna, ekogroszku czy biomasy). – Ogrzewanie często 
odbywa się w nieefektywny sposób, paliwem o złej jakości. 
Niska emisja związana ze spalaniem takiego paliwa jest główną 
przyczyną słabej jakości powietrza, czyli smogu tak negatywnie 
wpływającego na zdrowie mieszkańców – uważa dr Magdalena 
Baborska-Narożny.



Respa

ws.clarin-pl.eu/respa.shtml
Generowanie tekstowych słów kluczowych w oparciu o PageRank i TfIdf.
część woda 0.0666276662297
woda morski 0.0666276662297
łączny zawartość woda 0.0666276662297
woda naturalny 0.0666276662297
cząsteczka woda 0.0666276662297
woda miękki 0.0666276662297
woda twardy 0.0666276662297
woda mineralny 0.0666276662297
cząsteczka woda 0.0666276662297
rozpowszechniony molekuła 0.0261846660711
stan istotny element budowa ceres 0.0235746260476
swój budowa 0.0235746260476
znaczny ilość sol wapń 0.0224270149646
mała zawartość składnik mineralny 0.021638149797
atmosfera 0.0193451395253
atmosfera 0.0193451395253
sol mineralny 0.0191332236514
roztwór sol 0.0191332236514
ocean 0.0184437461077
ocean 0.0184437461077
księżyc lodowy 0.0143120091609
olbrzym 0.0143120091609



Wydźwięk

ws.clarin-pl.eu/sentyment.shtml
Analiza wydźwięku ze względu na podstawowe typy emocji przypisane do słów



Sentemo

ws.clarin-pl.eu/sentemo.shtml
Analiza wydźwięku
Wykrycie polaryzacji pozytywnej, negatywnej (mocnej, lekkiej), niejednoznaczności wydźwięku



Summarize

ws.clarin-pl.eu/summarize.shtml
Streszczanie tekstów w oparciu o wybór najistotniejszych zdań

Woda jest jedną z najpospolitszych substancji we Wszechświecie.
Cząsteczka wody jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną molekułą w ośrodku międzygwiazdowym, po cząsteczkowym wodorze i tlenku węgla. 
Jest również szeroko rozpowszechniona w Układzie Słonecznym: stanowi istotny element budowy Ceres i księżyców lodowych krążących wokół 
planet-olbrzymów, jako domieszka występuje w ich atmosferach, a przypuszcza się, że duże jej ilości znajdują się we wnętrzach tych planet. Jako 
lód występuje także na części planetoid, a zapewne również na obiektach transneptunowych. Woda jest bardzo rozpowszechniona także na 
powierzchni Ziemi. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% powierzchni globu, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w 
lodowcach. Część wody znajduje się w atmosferze (chmury, para wodna). Niektóre związki chemiczne zawierają cząsteczki wody w swojej budowie 
(hydraty – określa się ją wówczas mianem wody krystalizacyjnej). Zawartość wody włączonej w strukturę minerałów w płaszczu Ziemi może 
przekraczać łączną zawartość wody w oceanach i innych zbiornikach powierzchniowych nawet dziesięciokrotnie. 
Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów. Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z 
opadów atmosferycznych. Wodę o małej zawartości składników mineralnych nazywamy wodą miękką, natomiast zawierającą znaczne ilości soli 
wapnia i magnezu – wodą twardą. Oprócz tego wody naturalne zawierają rozpuszczone substancje pochodzenia organicznego, np. mocznik, kwasy 
humusowe itp.

Jest również szeroko rozpowszechniona w Układzie Słonecznym: stanowi istotny element budowy 
Ceres i księżyców lodowych krążących wokół planet-olbrzymów, jako domieszka występuje w ich 
atmosferach, a przypuszcza się, że duże jej ilości znajdują się we wnętrzach tych planet. 
Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% powierzchni globu, ale także w rzekach, 
jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Zawartość wody włączonej w strukturę minerałów w 
płaszczu Ziemi może przekraczać łączną zawartość wody w oceanach i innych zbiornikach 
powierzchniowych nawet dziesięciokrotnie.



Inkluz

ws.clarin-pl.eu/inkluz.shtml
Wykrywanie w polskim tekście obcojęzycznych wtrąceń



Aplikacje badawcze



TemoPL

ws.clarin-pl.eu/termopl.shtml
Narzędzie do automatycznego wyciągania polskiej terminologii w oparciu o C-value
Podstawowe opcje: tylko terminy wielowyrazowe, predefiniowane stopwords, eliminacja zaimków złożonych



MeWeX

ws.clarin-pl.eu/mewex.shtml
Interfejs webowy do wydobywania z korpusów kolokacji w języku polskim
Podstawowe opcje: wybór funkcji dyspersji, miary ekstrakcji, typów strukturalnych



LEM

ws.clarin-pl.eu/lem.shtml
System eksploracji tekstów literackich
Podstawowe opcje: wybór predefiniowanego zadania do wykonania na wybranym zbiorze tekstów



ws.clarin-pl.eu/websty.shtml
System do analizy stylometrycznej i podobieństwa tekstów
Podstawowe opcje: predefiniowane schematy, wybór cech, redukcja wymiarów, miary podobieństwa, 
wizualizacja wyników.

WebSty



Topic

ws.clarin-pl.eu/topic.shtml
Modelowanie tematyczne



CompCorp

ws.clarin-pl.eu/compcorp.shtml
Porównywanie korpusów tekstowych
Podstawowe opcje: porównanie lematów, tagów, nazw własnych, długości zdań, terminów wielowyrazowych



Dziękuję za uwagę



Kontakt

W każdej sprawie:
clarin-pl@pwr.edu.pl

W sprawie działania usług sieciowych i narzędzi 
webserwisy@clarin-pl.eu

Opiekun użytkowników
jan.wieczorek@pwr.edu.pl


