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W czasach, gdy pozyskiwanie różnego rodzaju danych, w tym także danych językowych, staje się coraz
łatwiejsze dzięki nowym technologiom, rodzą się nowe wyzwania związane z komputerowym
przetwarzaniem i analizą tych danych. Rosnąca dostępność urządzeń rejestrujących audio i wideo, wielkie
przestrzenie dyskowe, architektura sieciowa i dostęp do Internetu prawie z każdego miejsca na ziemi dają z
jednej strony niespotykane wcześniej możliwości, ale z drugiej sprawiają, że rosną także potrzeby w zakresie
rozwoju metodologii i tworzenia nowych narzędzi badawczych.
Podczas warsztatu omówione zostaną wybrane metody „radzenia sobie” z dużymi i małymi zbiorami danych
językowych uzyskanych (przede wszystkim, choć nie tylko) w wyniku nagrywania dźwięku mowy i jego
opisywania. Spróbujemy choć w części odpowiedzieć na pytania:
•
•
•
•
•

Jakie czynniki warto uwzględnić na etapie projektowania baz danych?
W jaki sposób narzędzia komputerowe mogą wspomóc opracowanie danych językowych?
Jak efektywnie opisywać nagrania mowy?
Jak przyspieszyć swoją pracę z danymi?
Jak przeszukiwać i analizować zebrane informacje?

Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Obejmuje prezentację wybranych zagadnień z
dziedziny projektowania językowych baz danych oraz przykładowych działających już komputerowych
systemów anotacji dużych językowych baz danych. Ćwiczenia mają charakter podstawowy i związane są z
wykorzystaniem komputerowych narzędzi na potrzeby opracowania i eksploracji kolekcji plików,
odpowiedniego przygotowania danych i metadanych, elementami automatycznego przeszukiwania i
przetwarzania anotacji nagrań oraz jej konwersji na formaty arkuszy kalkulacyjnych.
Jako materiał ćwiczeniowy wykorzystane zostaną dane z istniejących zasobów językowych, zawierających
realizacje wypowiedzi swobodnych, quasi-spontanicznych, cechujących się zróżnicowanym nacechowaniem
emocjonalnym, tempem mowy czy barwą głosu, np. Paralingua. (Klessa et al., 2013), elementy
multimodalnej
(audio-wideo)
bazy
danych
polsko-niemieckiego
projektu
Borderland
(http://borderland.amu.edu.pl/),
przykłady ze stron: http://languagesindanger.eu/ oraz http://innejezyki.amu.edu.pl/ oraz wybrane opcje programu Annotation Pro.
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