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Plan wykładu

● retrodygitalizacja 
słowników
● przebieg

● OCR i obróbka obrazu

● narzędzia

● formaty binarne i tekstowe

● modele prezentacji

● anotacja XML
● cele

● planowanie

● XML
● budowa pliku

● składnia

● laboratorium 1

reprezentacja hasła słownikowego 
(XML)

● standardy
● LMF

● TEI

● laboratorium 2
● anotacja hasła słownikowego (TEI 

XML)
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Retrodygitalizacja: etapy

arcydzięgiel, ‘angelica 
archangelica’, łaczy 
łac. archi- (arcy-) z pol. 
dzięgielem (p.), jak np. 
arcydzieło

SKAN

OCR

ANOTACJA PREZENTACJA

PRZECHOWYWANIE PRZESZUKIWANIE

KOREKTA

TYPOGRAFIA

TREŚĆ

INNE
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Pozyskiwanie obrazu: repozytoria i biblioteki 
cyfrowe

Federacja Bibliotek 
Cyfrowych

http://fbc.pionier.net.pl

Europeana

http://fbc.pionier.net.pl http://www.europeana.eu/portal/

Internet Archive
https://archive.org/ 

Google Books itp.
https://books.google.pl/

http://fbc.pionier.net.pl/
http://fbc.pionier.net.pl/
http://www.europeana.eu/portal/
https://archive.org/
https://books.google.pl/
http://fbc.pionier.net.pl/search#q=dc_title%3A(s%C5%82ownik)
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=s%C5%82ownik&rows=24&qt=false
https://archive.org/search.php?query=s%C5%82ownik
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=s%C5%82ownik#q=intitle:s%C5%82ownik&tbm=bks&tbs=bkv:r
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Pozyskiwanie obrazu z repozytoriów: problemy

błędy skanowania
● opuszczone strony
● niska rozdzielczość
● zagięcia itp.

artefakty wady 
egzemplarza

niejasna 
licencja
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Pozyskiwanie obrazu: skanowanie

SKANER

płaski

dziełowy
(eng. planetary)

do dokumentów

PARAMETRY 
● rozdzielczość: ok. 300-600 

DPI
● typ: rodzaj dokumentu
● łatwość obsługi
● szybkość skanowania
● ilość skanów
● dołączone oprogramowanie

https://youtu.be/Agwn5dVenzU?list=PLOAja_Q0B3uEheTNTScNfrRURtm9RlLpG&t=36
https://www.youtube.com/watch?v=gx_rQhtBNt0
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Optymalizacja obrazu

podział strony orientacja

wyrównanie tekstu 
(deskew)

wycinanie

binaryzacja, ostrość, kontrast, 
balans bieli
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Obraz: problemy z nadesłanych plików

Elementy typograficzne 
(linie, zdobienia itp.)

Przebicia

Niewspierane alfabety, 
historyczna czcionka

Słaby kontrast tło - tekst

Zagięcia

Licencja
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Optymalizacja obrazu: narzędzia

● programy graficzne 
ogólnego 
zastosowania (np. 
Gimp, Photoshop 
itd.)

● wbudowane w 
programy do 
skanowania (np. 
gscan2pdf, Abbyy 
FineReader itd.)

● programy do 
obróbki skanów (np. 
ScanTailor)

Okno programu ScanTailor
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OCR: metody i narzędzia

1. Algorytmy rozpoznawania
● dopasowanie do 

zdefiniowanego wzorca
● ekstrakcja cech (feature 

extraction) - klasyfikacja

2. Korekta automatyczna
● słowniki
● listy kolokacji

3. Korekta ad-hoc i ręczna

pisma historyczne

nieobsługiwane 
alfabety

T
R
E
N
I
N
G
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Gamera: przykład sesji wykrywania glifów
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OCR: narzędzia
Komercyjne / zamknięte

● Abbyy FineReader (Professional / 
Corporate)

● urządzenia mobilne: 
CamScanner

Otwartoźródłowe / darmowe

● GUI: gscan2pdf, OCRFeeder, 
Gamera

● silniki: Tesseract, CuneiForm, 
OCRopus

Wbudowane

● Google Dysk

„Białkowe”

● reCAPTCHA
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OCR: pliki wynikowe

OBRAZ

TIFF

PNG, JPG

OBRAZ +TEKST

PDF, DJVu, 
natywne pliki 

OCR

PDF, DJVu

TEKST + ANOTACJA

pliki tekstowe

pliki tekstowe, 
bazy danych, 

SPARQL 
endpoints

<entry>

<sense n="1"/>

<sense n="2"/>

</entry>
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Formaty

binarne (binary files)

● DOC, XLS

● PDF

historyczne

● ChiWriter

tekstowe (text files)

● TXT

● CSV, TSV

● XML (por. ODT, DOCX; 
ODS, XLSX), HTML

vendor lock-in (np. trudna, o ile 
możliwa, konwersja)

odczyt możliwy tylko z pomocą 
określonego oprogramowania

często nieudokumentowane (do 
niedawna DOC, XLS)

odczyt możliwy za pomocą prostego 
edytora tekstowego

dokumentacja, otwarty format: łatwa 
konwersja

łatwo użyć w mnogich kontekstach

łatwa kontrola wersji (git, CSV itd.)
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Jeden format, różne środowiska
Lemmat POS Klasa Korpus Istnieje

accido VBE 2 Antique 1

adedo VBE 9 Antique 1

ago VBE 6 Antique 1

Wyświetlanie (geany)

Edycja (LibreOffice Calc)

Obliczenia (RStudio)

Wizualizacja
(Gephi)
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Obliczenia: przykład sesji w RStudio
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Eksploracja i prezentacja:
biblioteki cyfrowe, programy natywne
wyszukiwanie przyrostowe wyrażenia regularne
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Eksploracja i prezentacja: SOLR, XTF itp.
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Eksploracja i prezentacja: Poliqarp dla DJVu

http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/pl/
● Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, 

Słownik języka polskiego
● Słownik polszczyzny XVI wieku
● Linde, Słownik języka polskiego (2. 

wydanie)

składnia zapytań: 
poliqarp, m.in. wyrażenia 
regularne, wyszukiwanie 
ograniczone do części

http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/pl/
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Eksploracja i prezentacja: Doroszewski

http://doroszewski.pwn.pl/

wyszukiwanie wg wyrazu hasłowego

prezentacja – plik graficzny

http://doroszewski.pwn.pl/
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Eksploracja i prezentacja: DuCange (ENC)

http://ducange.enc.sorbonne.fr/

równoległa prezentacja wersji tekstowej i obrazu

http://ducange.enc.sorbonne.fr/
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Anotacja zasobów leksykograficznych: po co?

niedookreśloność

ograniczenie

konwencja

formalizacja

wzbogacanie

eksplicytność
przetwarzanie

kwerenda

prezentacja

struktura interpretacja

wnioskowanie

linkowanie

ograniczenie

ograniczenie

standard?

format?

co?

cel?

wymiana?
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Anotacja zasobów leksykograficznych: po co?

wyraz 
hasłowy

etymologia

definicja

zagnieżdżenie

język

wyszukiwanie semazjologiczne

synonimia i in. relacje

otchłań, piekło

polisemia, hiperonimia

rozwijana lista menu dostępu

derywaty

linkowanie słowników

listy wyrazów

wyszukiwanie derywatów

ukrywanie

lemmatyzacja

ISO 639-1:chu

mapowanie

AKKA

wyszukiwanie zawężone

lista lemmatów

odsyłacze
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Anotacja zasobów leksykograficznych: po co?

etymologia

wyszukiwanie wg typów

formalizacja typów

odsyłacze

formy 
zależne i 
derywaty

wyszukiwanie wg paradygmatu

lemmatyzator

frazeologizmy

linki do komponentów

wyszukiwanie wyrażeń

typologia

synonimy
wyszukiwanie synonimów

ekstrakcja relacji

linki do haseł

fonetyka

korpus frekwencja

wyszukiwanie w korpusie

mise-en-pagemise-en-page

mise-en-page
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Anotacja zasobów leksykograficznych: po co?

skróty

mapy

cytaty słownik jako korpus

sigla

korpus biblioteki

czas

dymki rozwinięcie

miejsce gatunek

linie czasu

wyszukiwanie wg czasu

wyszukiwanie wg miejsca

część mowy

etymologia

nazwy 
własne
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Format: XML

● „rozwlekły” (verbose)

● ciężki (redundancja)

● problem z wyrażaniem relacji niehierarchicznych

● plik tekstowy

● zrozumiały dla człowieka (human readable)

● „samo-się-opisujący” (self-describing)

● oparty o model drzewa (tree-like structure)

● niezależny od platformy (platform-independent)

● szeroko wspierany

● dokumentacja

● edytory

● przeszukiwanie i prezentacja

● liczne standardy dla danych lingwistycznych

<słownik>
<hasło>

<wyraz_hasłowy>
powieść się

</wyraz_hasłowy>
<formy>

<forma>
powiedzie się

</forma>
</formy>
<synonim>

udać się
</synonim>

</hasło>
</słownik>
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(Bardzo) szybkie wprowadzenie do XML

inne języki znacznikowe
● HTML
● TeX

Extensible Markup Language 

(pol. Rozszerzalny Język Znaczników)

pozwala na łatwe wyodrębnienie
tekstu i anotacji

wybór znaczników
nie jest ograniczony

Przykład pliku HTML
<html lang="pl">
<head>    
    <title>Mój słownik</title>
</head>
<body>
    <h1>Przedmowa</h1>
    <p>Mój słownik jest bardzo 
dobry.<br /> Ma bardzo dużo 
haseł.</p>
</body>
</html>

<co_chce_o_niej_powiedziec>
sekwencja znaków

</co_chce_o_niej_powiedziec>

Kilka zastosowań
● RSS
● ODT, DOCX
● pliki konfiguracyjne na serwerze
● Systems Biology Markup Language, 

Chemical Markup Language,  bibteXML: 
XML for BibTeX, 
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Plik XML: komponenty

<?xml version="1.0"? encoding="UTF-8"?>
<slownik>

<hasło identyfikator="haslo_1">
<wyraz_hasłowy>

arcydzięgiel
</wyraz_hasłowy>
<rodzaj>m.</rodzaj>
<etymologia typ="prefiks"
 język="grecki">

archi-
</etymologia>
<rzeczownik typ="1a32"/>

</hasło>
<!-- Hasło niedokończone -->
<hasło>
...
</hasło>

</slownik>

deklaracja XML

element główny (root element)

dziecko (child element)
≠

rodzic (parent element)
 

treść (content)

atrybut (attribute)

<etymologia typ="prefiks">
archi-

</etymologia>

tag otwierający

tag zamykający

4,57 cm

8,63 cm

typ="prefiks"

nazwa

2,67 cm

wartość

element pusty
(empty element)

komentarz



3 XII 2015Leksykografia elektroniczna 229

Plik XML: poprawność składniowa (well-formed 
document)
musi zawierać 
element główny

<?xml version=”1.0”?>
<slownik>
<haslo> ... </haslo>
</slownik>

<?xml version=”1.0”?>

<haslo> ... </haslo>

<haslo> ... </haslo>

<haslo> ... </haslo>

tagi muszą być 
domknięte

<czesc>rzecz.</czesc>

<rzeczownik/>

<czesc>rzecz.

prawidłowe 
zagnieżdżanie

<sens>
<definicja>

arcydzięgiel
</definicja>

</sens>

<sens>
<definicja>

arcydzięgiel
</sens>

</definicja>

wielkość liter 
ma znaczenie

<sens></sens>
<Sens></Sens>

<sens></Sens>
<Sens></sens>
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Plik XML: edytory

Jaki edytor?
● tekstowy (Lin: geany, gedit, emacs, vim; Win: notepad, 

notepad++) z wtyczkami ułatwiającymi edycję
● środowisko programistyczne
● specjalistyczny (darmowe: XML Copy Editor itd. 

komercyjne: Oxygen XML Editor)

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_XML_editors

Widok drzewa

Podświetlanie składni i indentacja

Edytor schematu, dokumentacji

Automatyczna walidacja

Autouzupełnianie

Edytor graficzny

<wyraz_hasłowy>
arcydzięgiel

</wyraz_hasłowy>
<rodzaj>

m.
</rodzaj>

<wyraz_hasłowy>arcydzi
ęgiel</wyraz_hasłowy><r
odzaj>m.</rodzaj>

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_XML_editors
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Laboratorium 1: plik XML

1. W edytorze tekstu utworzyć plik 
XML: „nazwisko.xml”

2. Tekst hasła

a) skopiować z pliku OCR tekst 
hasła

b) wkleić tekst do utworzonego 
pliku XML

c) poprawić

3. Planowanie anotacji

a) wybrać elementy do kodowania 
(max. 4-5)

b) wybrać nazwy dla elementów i 
atrybutów

4. Plik XML

a) stworzyć deklarację

b) stworzyć element główny

c) anotować hasło, bacząc na 
poprawność składniową

5. Walidacja

a) otworzyć plik XML za pomocą 
przeglądarki

b) sprawdzić poprawność 
składniową (well-formed) za 
pomocą serwisu on-line

http://validator.w3.org/check

http://validator.w3.org/check
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XML: co dalej?

odpytywanie

przechowywanie

XQuery

eXist-db, BaseX itp.

transformacja XSLT

definicja struktury XML Schema, DTD itd.

przetwarzanie python, PERL, R itd.

XML

HTML

<czesc>

<pos>

<def>kwiat</def>

<em>kwiat</em>

kwiat

co w danym kontekście
<haslo>

<haslo>/<haslo>
</haslo>

 kolejność
<etymologia>

<język></język>
</etymologia>

 ilość?
<rodz>męski</rodz>
<rodz>żeński</rodz>  dopuszczalne wartości

<język>stpol.</język>
<data>kwiecień</data>
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XML: co dalej?

Jakie problemy napotkamy:
1) chcąc podzielić się naszymi 
danymi z innymi badaczami?
2) chcąc wykorzystać dane w 
istniejącym oprogramowaniu?
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Standardy: Lexical Markup Format

● od 2008
● standard ISO 24613
● główne zastosowanie: 

leksykony NLP
● nie ogranicza typów słownika

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LexicalResource dtdVersion="16">
    <GlobalInformation>
        <feat att="label" val="Simple English LMF test 
suites"/>
        <feat att="languageCoding" val="ISO 639-3"/>
    </GlobalInformation>
    <Lexicon>
        <feat att="language" val="eng"/>
        <LexicalEntry>
            <feat att="partOfSpeech" val="commonNoun"/>
            <Lemma>
                <feat att="writtenForm" val="clergyman"/>
            </Lemma><WordForm>
                <feat att="writtenForm" val="clergyman"/>
                <feat att="grammaticalNumber" 
val="singular"/>
            </WordForm>
            <WordForm>
                <feat att="writtenForm" val="clergymen"/>
                <feat att="grammaticalNumber" val="plural"/>
            </WordForm>
        </LexicalEntry>
    </Lexicon>
</LexicalResource>
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Standardy: TEI XML

Historia TEI
● 1987: P1

● 1994: P3

● 2002: P4 (TEI XML)

● 2007: P5

Co daje TEI?
● ok. 500 tagów dla anotacji 

niemal wszystkich typów 
tekstów spotykanych w 
humanistyce (korpusy, 
rękopisy, poezja, dramat)

Dlaczego TEI XML?
● długa historia
● liczni użytkownicy
● doskonała dokumentacja
● bogate materiały edukacyjne
● wspierany przez 

oprogramowanie i narzędzia
● popularny wśród humanistów
● możliwość użycia w innych 

kontekstach badawczych 
(korpusy, rękopisy, 
bibliografie)
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TEI XML: Guidelines

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-entryFree.html
http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/DI.html#DIENHI
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TEI XML: fundamenty

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
      <fileDesc>
         <titleStmt>
            <title>Jakiś słownik</title>
         </titleStmt>
         <publicationStmt>
            <p>Informacje o publikacji</p>
         </publicationStmt>
         <sourceDesc>
            <p>Źródło pliku</p>
         </sourceDesc>
      </fileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
      <body>
         <entryFree></entryFree>
      </body>
  </text>
</TEI>

główny element 
<TEI>

nagłówek 
<teiHeader>

treść 
<text>
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TEI XML: makro- i mikrostruktura

ścisła struktura

luźna struktura
znaczenie

homograf
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TEI XML: forma, gramatyka
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TEI XML: znaczenie, użycie
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TEI XML: kilka przydatnych atrybutów

@n

@type

@xml:lang

numer

normalizacja

język

@xml:id identyfikator

typ

@norm

<entryFree xml:id="arcy_191n18">

<sense n="1">
<sense n="a.">

<def xml:lang="pl">

<usg norm="muzyka">muz.</usg>

<form type="inflected">życia</form>

<entry type="hom">

<cit type="translation">

<cit type="example">
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Laboratorium 2: dokument zgodny z TEI

1. Przedstawienie pliku 
XML w postaci zgodnej z 
TEI

a) skopiowanie wcześniej 
utworzonego pliku XML

b) wybór z podanych 
elementów i atrybutów

c) odszukanie brakujących 
elementów przy użyciu 
dokumentacji

2. Dodanie atrybutów

a) @xml:id, @xml:lang, 
@n, @type

b) skomentowanie 
wybranych partii

3. Konwersja do innych 
formatów za pomocą

http://www.tei-c.org/oxgarage/

http://www.tei-c.org/oxgarage/
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Następne zajęcia

● data
● piątek, 4 III 2016, godz. 18

● temat
● Ab ovo. Metody cyfrowe w pracy leksykografa

● wymagania
● lektura (lista na stronie internetowej od 15 stycznia)

http://scriptores.pl/pracownia/knowak/leksykografia-elektroniczna/

● pobranie oprogramowania (lub maszyna wirtualna)
● na stronie internetowej od 15 lutego

● zapisanie do serwisów on-line
● na stronie internetowej od 15 lutego

http://scriptores.pl/pracownia/knowak/leksykografia-elektroniczna/
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Bibliografia

http://www.danvk.org/2015/01/09/extracting-text-from-
an-image-using-ocropus.html
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