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Zapis znakov v računalnikih
Primeri študij uporabe korpusov
Diskusija seminarskih nalog

Kodiranje znakov








Digitalni računalniki shranjujejo podatke kot
(binarne) številke
Ne obstaja vnaprej dana povezava med
temi številkami in znaki (abecede)
Če ni konvencij za preslikavo ali jih je
preveč → kaos
Standardi in pol-standardi:
ASCII, ISO 8859, (Windows, Mac), Unicode
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Osnovni pojmi I.
znak (character)
abstrakten pojem (An „A“ is something like a
Platonic entity: it is the idea of an „A“ and
not the „A“ itself)
sam po sebi znak nima preslikave v številko
ali določene grafične podobe
ponavadi je opisno definiran, npr. „grška
črka mala alfa“, grafična podoba pa podana
samo kot vodilo, „α“

{

{

{

Osnovni pojmi II.


nabor znakov (character set)
{
{



množica znakov
vsakemu znaku pripisana njegova koda

koda znaka (character code)
{
{

1-1 relacija med znakom iz nekega nabora znakov
in številko, npr. A = 26, B = 27, ...
Pozor!
Kode znakov se dostikrat zapisujejo šestnajstiškem
sistemu:
0 → 0, 1 → 1, 2 → 2, ... 9 → 9, 10 → A, 11 → B, ...,
15 → F, 16 → 10, 17 → 11, ...,
254 → FE, 255 → FF, 266 → 100

Primer: nabor znakov ASCII
npr.
v naboru znakov
ASCII
ima znak
mali latinični a
kodo znaka
97
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Osnovni pojmi III.
pismenka (glyph)



{
{

{

grafična predstavitev znaka
enemu znaku lahko ustreza več kot ena pismenka
npr. znak “veliki latinični A” ↔ pismenke A, A, A
redko tudi eni pismenki ustreza več znakov
npr. pismenka P ↔ znaki “veliki latinični P”, “veliki cirilični
R”, “veliki grški Ro”)

font



{

{

nabor pismenk (za nek nabor znakov):
A, B, C, Č, D, …
včasih font ne pokriva celotnega nabora znakov!

Nekateri nabori znakov
ASCII - najstarejši, vsebuje samo črke
ameriške abecede + ločila, številke
Družina naborov znakov ISO 8879
Družina naborov Windows
Unicode







ASCII





American Standard Code for Information
Interchange (1950')
7-bitni zapis znakov: kode znakov 0-127
0-31 - kontrolni znaki + znaki za formatiranje:
Esc, Line Feed, tabulator, presledek,...
32-126 – ločila in posebni znaki, številke,
velike in male angleške črke :
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;
<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgh
ijklmnopqrstuvwxyz{|}~
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Družina naborov znakov ISO 8859


potreba po dodatnih znakih za nacionalne (evropske)
pisave:
{
{





v 80‘s se pojavljajo novi nabori znakov
obsegajo ASCII kot podmnožico

International Standard Organisation izda kodne
nabore za posamezne skupine (evropskih) jezikov:
družina standardov ISO 8859
ISO 8859-1 (ISO Latin 1) – zahodnoevropski jeziki
¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬-®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½
¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ
Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîï
ðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Nabori znakov za ne-zahodno
evropske jezike


za slovenščino in ostale srednjein vzhodno evropske (latinične)
jezike - anarhija:
{
{
{

ISO 8859-2 (ISO Latin 2)
Windows CP1250 (grrr!)
lastni „standardi“: IBM, Apple, …

ISO 8859-2 (zgornja polovica)
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8-bitni nabori (ISO 8859, Windows)


prednosti:



slabosti:

{

{
{
{
{

lahko zapišemo znake posameznih nacionalnih abeced
(slovenščina)
v istem kodnem naboru ne moremo zapisati večjezičnih
besedil
zmeda zaradi večih kodnih naborov, ki pokrivajo iste jezike
ni pokritja npr. za vzhodno-azijske jezike ali bolj zahtevne
znake: ločila, matematični simboli, naglasna znamenja, …
datoteka ne vsebuje podatka v katerem kodnem naboru je
vsebina:
© Global publishing ~ Ž Global publishing

Unikod I.
Unikod (Unicode oz. ISO 10646)
1991 – Unicode Consortium: http://www.unicode.org/


definira univerzalni nabor znakov



vsebuje 30 svetovnih abeced, ki pokrivajo več sto jezikov,
definiranih približno 40.000 znakov



…arabščina, sanskrt, kitajščina, japonščina, korješčina,…



tudi zgodovinske pisave, ločila, matematični simboli, naglasna
znamenja,..



Unikod razdeli znake v „bloke“
npr. Basic Latin, Latin-1 Supplement, Latin Extended-A, Latin
Extended-B, IPA Extensions, Combining Diacritical Marks, Greek,
Cyrillic, …

Slovenske črke
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Unikod definicije za IPA

Unikod II.
ISO 8859, Windows-CP,... so uporabljali samo 256
kod (znakov) in torej potrebovali samo en zlog (byte)
za zapis posameznega znaka
V Unikodu je kod znakov bistveno več
1 znak ≠ 1 zlog, kaj sedaj?
za Unikod obstaja več zapisov znakov:






{

UTF-32

{

UTF-16



{

1 znak – 4 zlogi
1 znak – 2 zloga (za „osnovne“ znake)

UTF-8




spremenljiva velikost: 1-6 zlogov na znak
če je znak v ASCII, potem v 1 zlogu (kompatibilnost)
znaki slovenske abecede se kodirajo v dveh zlogih

Unikod in naglasna znamenja





naglasna znamenja obstajajo kot znaki
brez širine (combining diacritical
marks)
npr.: a + ̂ + ̤ = â̤
vendar problemi pri prikazu
kompleksnih kombinacij, npr.
a + ̂ + ˚ = å̂
{

specializirani fonti to rešujejo bolje
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Nazaj v ASCII
ASCII je včasih še vedno edini varen zapis:
{
{

problemi pri vnosu ali izpisu znakov
problemi pri prenosu podatkov (elektronska
pošta)

Prekodiranje v ASCII:



elektronska pošta - standard MIME
SGML (HTML) in XML - entitete za znake, s
kodnimi mesti iz Unikoda
npr. &#353; = &#x160; = š

Določanje nabora znakov


HTML:



XML:



Nekateri dovoljeni nabori znakov:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Recept za ribano kašo</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=ISO-8859-2">
</HEAD>
<BODY>
…
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<recept>
<naslov>Recept za ribano kašo</naslov>
…
{

utf-8, iso-8859-2, us-ascii

Vaje iz zapisa znakov: Word
Pri tej vaji uporabimo Word, da spoznamo razlike med kodnimi nabori.
Besedilo:
Mačka, miška in žolna so šli na izlet v Črnomelj, nato prav počasi v Šujico, na koncu so
pa pristali v Žužemberku, kjer so srečali čmrlja. »Kako dolgo smo hodili!« je mu je
potožila miška. Mačka pa mu je rekla "Čuj čmrlj, koliko samoglasnikov je pravzaprav v
tvojem imenu?“








Odpri novo datoteko v Wordu, in gornje besedilo prilepi vanjo. Shrani jo kot besedilo (.txt),
v kodnem naboru ISO-8859-2 (»Central European ISO«). Za katere znake javi Word, da
bodo nepravilno shranjeni? Zakaj?
Datoteko zapremo, nato .txt ponovno odpri v urejevalniku Word; katere kodne nabore (od
teh, ki smo jih omenili v predavanju) ponudi Word? Kaj se zgodi, če besedilo odpremo v
privzeti kodni tabeli za Windows? Datoteko zapremo, ne da bi jo shranili.
Datoteko odpremo in ponovno shranimo kot .txt, tokrat v kodnem naboru UTF-8 (»UTF«)
in jo zapremo.
Besedilo ponovno odpremo. Kako izgleda besedilo, če ga odpremo v kodnem naboru
ISO-8859-2? Zapremo, ne da bi shranili.
Besedilo pravilno odpremo (torej v UTF-8), nato pa shranimo v UTF-16 (»Unicode«),
datoteko spet zapremo, in ponovno odpremo. Kaj se zgodi, če jo odpremo s katerim od 8bitnih kodnih naborov? Zakaj?
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Vaje iz zapisa znakov: Unikod
Učimo se poiskati želeni znak v urejevalniku Word (vstavi simbol) in na
spletnih straneh Unikoda, na http://www.unicode.org/charts/ .
Fonetično želimo napisati »čmrlj«, ta ko da je med »mr« in »rl« znak za
polglasnik, namesto »č« pa znak iz mednarodne fonetične abecede
IPA. Ker je prvi polglasnik naglašen, mu dodajte še ostrivec, torej:

1.

2.
3.

Najdi potrebne znake med »Vstavi znak« v urejevalniku Word.
Pozor: v okencu levo zgoraj izberi font, ki podpira te fonetične znake,
verjetno Arial Unicode MS. Kako so ponujeni znaki znaki urejeni?
Kako se znaka imenujeta?
Znaka nato poišči še preko spletne strani Unicode. Kateri sta njuni
kodni mesti?
V katerem kodnem naboru lahko shranimo to datoteko?

Študije iz korpusnega
jezikoslovja








Knjiga
Vojko Gorjanc: Uvod v korpusno jezikoslovje.
Domžale: Izolit, 2005.
163 str.
prva knjiga o korpusnem jezikoslovju pri nas
Predstavitev korpusov in korpusnega jezikoslovja
Četrti del:
Korpusni opisi slovenskega jezika
(uporaba korpusa Fida)
Dva primera:
{
{

spreminjanje jezika - terminologija
zajem semantičnih povezav med besedam

Spreminjanje jezika
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Semantične relacije


enak, nasproten pomen:
{
{



nad, podpomen:
{
{



hipernimi (ptič → vrabec)
hiponimi (vrabec → ptič)

del in celota:
{
{



sinonimi (neodvisnost ↔ samostojnost)
anotonimi (lahek ↔ težek)

holonimi (avto → vrata)
meronimi (vrata→ avto)

pomembno za izdelavo tezavrov in aplikacije v
jezikovnih tehnologijah

Uporaba vzorcev za
odkrivanje semantičnih relacij


Iskalni pogoj je niz, ki v besedilu vzpostavlja
semantično relacijo, ki nas zanima

Sopomenke: imenovan tudi
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“znan kot”

Samostalnik (Samostalnik)

Meronimi


katere vzorce bi uporabili za iskanje
meronimov - holonimov?
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III. Korpusi v leksikografiji:
terminološki sovarček
Vaja
1. specializiran korpus s področja primerjamo
z referenčnim korpusom, da dobimo ključne
besede
2. ključnim besedam pogledamo kolokacije,
da dobimo večbesedne termine (iztočnice)
3. iztočnicam preko konkordanc najdemo
podpomene (če so) in poiščemo dobre
primere uporabe
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