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ВСТУП 

 

Поняття корпусної лінгвістики виникло в 80-х роках минулого сто-

ліття. В даний час під корпусною лінгвістикою розуміється розділ мово-

знавства, що займається розробкою, створенням і використанням тексто-

вих корпусів. Водночас корпусні лінгвістика є швидше не складовою час-

тиною загальної лінгвістики, а являє собою методологію або способи ви-

користання конкретних ресурсів, що представляють великі обсяги тексто-

вих даних. Отже, корпус та спеціальні програмні засоби  роботи з цим 

корпусом є спеціалізованим інструментом лінгвістичних досліджень. Таке 

спеціалізоване програмне забезпечення, що використовується для дослі-

дження великих обсягів текстових даних, які зібрані у корпусі, називаєть-

ся concordancer. 
Традиційно в корпусній лінгвістиці можна виділити два напрями 

вивчення: створення корпусів і дослідження мовних закономірностей за 

допомогою корпусних методів на базі створених корпусів. Проте, нерідко 

розробники корпусів проводять одночасно і власні лінгвістичні дослі-

дження. Таким чином корпусна лінгвістика передбачає одночасне викори-

стання лінгвістичних знань та знань комп’ютерних технологій, що і зумо-

влює використання даної дисципліни в навчальному плані студентів спе-

ціальності «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика». 
Дані методичні рекомендації спрямовані на отримання навичок ро-

боти з усіма складовими корпусних завдань, а саме: створення власних 

корпусів, опанування різних видів корпусної розмітки, використання Ін-

тернету для корпусних досліджень та вживання різних статистичних ме-

тодів при роботі з корпусами. 
В першу частину Методичних вказівок до виконання лаборатор-

них робіт з курсу «Корпусна лінгвістика» включено три лабораторні ро-

боти, виконання яких дозволяє отримати навички роботи з конкордансе-

ром AntConc та системою автоматичного POS-tagging CLAWS. 
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Лабораторна робота 1 

 

АНАЛІЗ КОРПУСУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

CONCORDANCER ANTCONC 

 

Конкордансер (concordancer) AntConc було розроблено професором 

Лоуренсом Антоні з Університету Васеда (Японія). Даний інструментарій 

призначено для загального корпусного аналізу і використовується корпу-

сними лінгвістами, перекладачами, викладачами мови і студентами. 

AntConc дозволяє аналізувати тексти англійською та будь-якою іншою 

мовою, що підтримує Unicode standard (включаючи Japanese, Chinese, and 

Korean). Інструментарій може працювати з простим текстом (txt files) і з 

тегованим або анотованим текстом.  

При запуску виконуваного файла AntConc.exe на екрані з’являється 

пусте вікно (рис. 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Запуск виконуваного файла AntConc.exe 
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У лівій частині вікна відображаються аналізовані файли. Права ча-

стина вікна призначена для відображення результатів аналізу. У верхній 

частині вікна розташовані вкладки, призначені для різних видів корпусно-

го аналізу (Concordance, Concordance Plot, File View, Cluster / N-Grams, 

Collocates, Word List, Keyword List). 

Для того щоб завантажити файл для обробки, необхідно в меню 

File вибрати пункт Open File(s), після чого імена вибраних файлів будуть 

відображатися в лівій області вікна Corpus Files. 

Для перевірки коректності завантаження файлів в програмний до-

даток можна відкрити один з них. Для цього перейти на вкладку File View, 

потім вибрати файл зі списку файлів лівої частини вікна, після чого в ос-

новній частині вікна буде відображено текст вибраного файла (рис. 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Вкладка File View 

 

Після завантаження файлів у вікно інструментарію AntConc можна 

починати аналіз тексту. Для того щоб визначити кількість і типи слів ана-

лізованого корпусу необхідно перейти на вкладку Word List і натиснути 

кнопку Start в нижній частині вікна (рис. 1.3). Додаток прорахує слова 
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всіх завантажених файлів та покаже загальну кількість слів в корпусі 

Word Tokens і кількість унікальних слів Word Types. Наприклад, якщо  

корпус складається з речень: "I came, I saw, I concordanced", то він містить 

шість окремих слів – Word Tokens: 6 – і тільки чотири унікальних слова: 

'I', 'came', 'saw' і 'concordanced ', тобто Word Types: 4. 

 

 
Рисунок 1.3 – Вкладка Word List 

 

Вкладка Concordance дозволяє здійснювати пошук слова або фрази 

і переглядати результат у вигляді шаблонів, в яких вони проявляються. 

Для здійснення пошуку шукане слово або фразу потрібно ввести в спеціа-

льне поле в нижній частині вікна і натиснути кнопку Start (рис. 1.4). 

В результаті обробки додаток покаже всі появи шуканого слова, а 

також слова, які присутні в корпусі праворуч і ліворуч від шуканого тер-

міна. Якщо необхідно побачити більше контексту навколо шуканого сло-

ва, потрібно скористатися полем вибору Search Window Size, яке дозволяє 

встановити приблизну кількість символів зліва і справа, які будуть відо-

бражатися в результаті пошуку. 
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Рисунок 1.4 – Вкладка Concordance 

 

В полі Concordance Hits показано кількість запропонованих варіан-

тів з шуканим терміном, які відображаються в списку в порядку їх появи в 

корпусі в цей момент. Результат пошуку можна відсортувати, наприклад, 

за словами, розташованими зліва і праворуч від шуканого терміна. Пара-

метри сортування встановлюються в полі Quick Sort. Сортування можна 

здійснити за трьома рівнями, за умовчанням встановлено сортування: 

1) за першим словом праворуч; 2) потім друге слово праворуч; 3) потім 

третє слово праворуч. Після установки параметрів сортування необхідно 

натиснути кнопку Sort. У вікні результату сортування шуканий термін 

буде підсвічено блакитним кольором, перше слово від шуканого слова, за 

яким здійснюється первинне сортування, виділено червоним, друге слово 

– зеленим, а третє – фіолетовим кольором (рис. 1.5). 

Можна змінювати порядок сортування на трьох рівнях. Комбіную-

чи використання пошуку і сортування, можна побачити досить багато  

шаблонів. Крім того можна здійснювати пошук фрази, наприклад, 'report 

on'. 
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Рисунок 1.5 – Результат сортування 

 

Подвійний клік мишею по знайденому слову вкладки Concordance 

покаже місце появи певного слова в файлі на вкладці File View. 

Для одночасного пошуку декількох словозмінних форм (report, 

reporting і reported) можна використовувати символи підстановки: * поз-

начає будь-яку кількість будь-яких символів; ? позначає один будь-який 

символ. Результат такого пошуку корисно впорядкувати за нульовим сло-

вом, тобто за центральним словом, за яким здійснено пошук. 

 

 

Завдання до лабораторної роботи 1 

1. Завантажити останню версію AntConc на сайті 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html. Інструментарій знаходить-

ся у верхній частині списку можливих програмних додатків. 

Якщо використовується Windows computer, завантажиться один ви-

конуваний файл AntConc.exe. Якщо використовується Macintosh computer, 

завантажується zip-файл, який необхідно розпакувати. Додаток не потріб-

но інсталювати. 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
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2. З папки Лабораторна робота 1 записати файл 

brown_and_lob_untagged.zip, що містить тексти корпусів Brown 

(brown_corpus_untagged) та LOB (lob_corpus_untagged). 

3. Створити дві відповідні папки і розархівувати в них тексти. 

4. Використовуючи методичні вказівки, познайомитися з інтерфей-

сом роботи програми AntConc. 

5. Використовуючи тексти свого варіанта (табл. 1.1): 

 визначити кількість слів і кількість унікальних слів в корпусі; 

 визначити 5 найбільш уживаних в корпусі слів; 

 визначити контекст терміна заданого варіанта (контекст обме-

жити максимумом 70 символами); 

 результати видачі впорядкувати за попереднім і подальшим за 

терміном словами одночасно; 

 для будь-якого знайденого терміна подивитися його повний 

контекст у файлі; 

 здійснити пошук всіх словозмінних форм даного слова; 

 результат впорядкувати за нульовим словом; 

 здійснити пошук заданої фрази, результат впорядкувати за на-

ступним за фразою словом; 

 здійснити пошук заданої фрази, враховуючи всі варіанти слово-

зміни основного слова фрази. 

6. Сформувати подібний корпус, що складається з трьох файлів об-

раної тематики на іншій мові, і повторити всі пункти п’ятого завдання, 

шуканий термін визначити самостійно, орієнтуючись на частоту зустріча-

льності слів в побудованому корпусі. 
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Таблиця 1.1 – Варіанти завдання 

Номер 

варіанта 

Корпус для обробки Термін Шукана фраза 

1 Навчальні, наукові тексти, 

тексти наукової фантастики і 

релігійні тексти корпусу 

Brown 

national the national 

2 Навчальні, наукові тексти, 

тексти наукової фантастики і 

релігійні тексти корпусу LOB 

national the national 

3 Загальна художня література, 

детективна література, приго-

дницька література корпусу 

Brown 

stand stand up 

4 Загальна художня література, 

детективна література, приго-

дницька література корпусу 

LOB 

stand  stand up 

5 Гумор, захоплення, навички 

та хобі, романтична літерату-

ра корпусу Brown 

follow and follow 

6 Гумор, захоплення, навички 

та хобі, романтична літерату-

ра корпусу LOB 

follow and follow 

7 Періодична преса корпусу 

LOB 

office office at 
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Лабораторна робота 2 

 

РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ  

ВКЛАДОК CONCORDANCE  І  WORD LIST  

ДОДАТКА CONCORDANCER ANTCONC 

 

Використовуючи опції групи Search Term вкладки Concordance 

AntConc, можна використовувати різні опціональні умови пошуку: 

 якщо не включати опцію Words, в корпусі буде здійснено пошук 

всіх рядків, які включають підрядок, заданий в рядку пошуку (рис. 2.1); 

 при включеній опції Words в корпусі буде здійснено пошук слова, 

введеного в рядок пошуку; 

 включення опції Case дозволяє враховувати регістр написання 

символів в пошуковому рядку; 

 включення опції Regex (опції Words і Case при цьому неактивні)  

дозволяє використовувати в пошуку шаблони регулярних виразів. 

 

 
Рисунок 2.1 – Опції Search Term 

 

Якщо в процесі досліджень необхідно порівняти кілька результатів 

пошуку, то можна зберегти кожен результат в окремому вікні натискан-

ням кнопки Clone Results. 

Результати пошуку можна редагувати в головному вікні, для цього 

використовуються можливості подібні до текстового процесора: 
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 як в будь-якому текстовому процесорі слово виділяється подвій-

ним клацанням миші; 

 підрядок виділяється потрійним клацанням миші (виділяється  

частина рядка, розділена шуканим словом); 

 для виділення повного рядка необхідно клацнути по ньому клаві-

шею миші, утримуючи клавішу Shift; 

 якщо слідом клацнути, утримуючи клавішу Shift, по іншому ряд-

ку, буде виділена група рядків; 

 якщо клацати мишею по рядках, утримуючи клавішу Ctrl, буде 

виділена непослідовна група рядків; 

 Ctrl + A – виділяє весь текст вікна; 

 Ctrl + C – копіює виділений текст, при його вставці у вікно текс-

тового редактора або Excel кожен рядок буде виділено окремо; 

 клавіша Del видаляє виділений текстовий рядок; 

 клавіша Insert видаляє всі рядки крім виділених. 

Всі варіанти запитів за поточну сесію роботи з додатком зберіга-

ються, можна їх переглянути і повернутися до попереднього пошуку, ви-

користовуючи стрілки вгору і вниз на клавіатурі. 

Для використання опцій розширеного пошуку необхідно натиснути 

кнопку Advanced: 

 включення опції Use search term(s) from list below вікна Advanced 

Search дозволяє вказати список шуканих рядків (кожний з нового рядка); 

 аналогічним чином, використовуючи кнопку Load File, можна за-

вантажити наявний текстовий файл з шуканими словами; 

 використовуючи опцію Context Search можна здійснювати пошук 

слова, введеного в рядок пошуку (наприклад, report*) в контексті слів, 

зазначених у вікні Context Words (add, news, say, said). Опція Context 

Horizon дозволяє встановити максимальну відстань віддаленості слів кон-

тексту (рис. 2.2). 

Після всіх налаштувань розширеного пошуку в основному вікні 

вкладки Concordance необхідно натиснути кнопку Start. 
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Рисунок 2.2 – Вікно Advanced Search 

 

2.1. Розширені можливості використання Concordance 

Застосовувати розширений пошук зручно, використовуючи або 

змінюючи символи узагальнення, розташовані в меню Global Settings в 

категорії Wildcards (рис. 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 – Вікно Global Settings 
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Додаток AntConc має кілька налаштувань інструменту Concordance 

в меню Tool Preference (рис. 2.4). 

На вкладці Concordance вікна Tool Preferences можна встановити 

виведення на екран: Hit number (кількість знайдених в корпусі збігів з тек-

стом рядка пошуку), Quick Display (вікно, в якому відображаються ре-

зультати пошуку), File Name (імена файлів, в яких знайдено збіг). Прихо-

вування стовпців може знадобитися при необхідності виділення більшого 

простору для перегляду результатів. 

Включення опції Treat case in sort в групі Other options (рис. 2.4) 

дозволяє враховувати регістр символів при сортуванні. Без включення 

даної опції регістр при сортуванні не враховується. 

 

 
Рисунок 2.4 – Категорія Concordance у вікні Tool Preference 

 

Включення опції Sort by characters instead of words встановлює ре-

жим сортування, який визначається символами, а не словами. Наприклад, 

якщо встановлюється сортування першого рівня – 1L, другого рівня – 1R  

і третього рівня – 3R (рис. 3.5), то мова йде про сортування результатів 

пошуку за першим символом зліва, потім за першим символом праворуч  

і третім символом праворуч від початку шуканого терміна. Таке  

настроювання може бути використано, наприклад, при дослідженні орфо-

графії і т.д. 
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Рисунок 2.5 – Результат включення опції  

Sort by characters instead of words 

 

Наступна опція вікна Concordance Preference – Hide search term in 

KWIC display дозволяє приховати шуканий термін в результаті пошуку. 

Опція Put delimiter around hits in KWIC display дозволяє ввести об-

межувач (табуляцію, кому, двокрапку, крапку з комою), яким буде виді-

лятися шуканий термін в рядку результатів пошуку. Дана опція ефективно 

використовується при аналізі результатів, копіюючи їх, наприклад, в Excel 

(якщо копіювати результат на лист, то шуканий термін можна розташува-

ти в окремому стовпці) або розкриваючи. 

Опція Line break replacement дозволяє виділити існуючі в тексті аб-

заци за допомогою спеціальних знаків (символу відсотка або зворотної 

косої риски). За умовчанням якщо в видачі потрапляє рядок, який захоп-

лює частину тексту попереднього або наступного абзацу, то дане абзацне 

розділення відображається звичайним пробілом. 
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2.2. Розширені можливості вкладки Word List 

Вкладка Word List дозволяє порахувати частоту появи лексем в  

корпусі і впорядкувати отриманий список лексем заданим чином. Вико-

ристовуючи дану вкладку, можна визначити слова або лексеми, які зу-

стрічаються в корпусі частіше. Спосіб сортування списку задається в полі 

Sort by (рис. 2.6). За умовчанням сортування частотного списку лексем 

корпусу здійснюється за частотою Sort by Freq. Частотний список можна 

відсортувати так само за алфавітом Sort by Word або за алфавітом по за-

кінченню слів Sort by Word End. Тобто спочатку здійснюється сортування 

за останньою буквою слова, потім – за передостанньою і т.д. Вибір опції 

Invert Order дозволяє здійснити сортування в зворотному напрямку.  

Наприклад, розташувавши спочатку слова, що мають найменшу частоту 

зустрічальності. 

 

 
Рисунок 2.6 – Вкладка Word List 

 

Для визначення частоти шуканого терміна потрібно ввести термін в 

рядок пошуку і натиснути кнопку Search Only. При цьому можна врахову-
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вати опції Words, Case і Regex, дія яких аналогічна дії на вкладці 

Concordance. 

Кнопка Advanced дозволяє використовувати розширений пошук,  

вікно якого аналогічно вікну розширеного пошуку вкладки Concordance, 

крім можливості використання контекстного пошуку. 

Клік миші по будь-якому слову зі списку відкриває вкладку 

Concordance і відображає оригінальну появу слова в контексті. 

Якщо необхідно порівняти кілька частотних списків для різних  

корпусів або підкорпусів, результати побудови списків слів можна збері-

гати натисканням кнопки Clone Results. 

Якщо включена опція Treat all data as lowercase в меню Tool 

Preference, категорії Word List (рис. 2.7) при визначенні частоти лексем, 

регістр символів не враховується, тобто спочатку всі слова приводяться 

до нижнього регістру символів, а потім визначається їх частотність. 

Включення в цій же групі опції Treat case in sort враховує регістр симво-

лів при сортуванні списку. 

 

 
Рисунок 2.7 – Категорії Word List у вікні Tool Preference 
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Категорія Word List меню Tool Preference дозволяє вибрати кілька 

додаткових опцій роботи з частотними списками корпусів. Включення / 

вимикання опцій в групі Display Options дозволяє вибрати колонки (Rank, 

Frequency, Word, Lemma Word Form(s)), що відображаються у вікні Word 

List. Дана вкладка дозволяє так само при визначенні частотності врахову-

вати словозміну, при підключенні Lemma List. Такий список лем створю-

ється заздалегідь і являє собою текстовий файл, що включає заголовок 

кожного слова і список його словозмінних форм (рис. 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8 – Список лем (Lemma List) 

 

Якщо здійснювати пошук з підключеним списком лем, то в стовпці 

Lemma Words Form(s) вікна Word List буде відображатися частота появи 

кожної словозмінної форми певного слова (рис. 2.9). При пошуку, що вра-

ховує словозмінні форми, другим за частотою в розглянутому прикладі 

виявилося дієслово be, яке включає всі форми дієслова "to be". 
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Рисунок 2.9 – Результат в стовпці Lemma Words Form(s) вкладки  

Word List 

 

Якщо необхідно подивитися частоту зустрічальності тільки певних 

слів в корпусі, в категорії Word List, меню Tool Preference, групи Word List 

Range встановлюється опція Use specific words below і список слів дода-

ється або за допомогою клавіші Add, або додаванням заздалегідь створе-

ного текстового файла зі списком слів. Аналогічним чином обравши  

опцію Use a stoplist below групи Word List Range, можна вказати слова, 

які, навпаки, повинні бути відсутніми в частотному списку корпусу  

текстів. 

 

 

Завдання до лабораторної роботи 2 

1. Завантажити тексти корпусу свого варіанта в додаток AntConc. 

2. Використовуючи тексти свого варіанта (табл. 1.1): 

 на вкладці Concordance здійснити пошук заданого терміна з 

включеними опціями Words і Case;  

 порівняти отримані результати видачі, переглядаючи їх в окре-

мих вікнах, використовуючи функцію Clone Results; 
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 на вкладці Concordance здійснити пошук в корпусі декількох 

одночасно заданих термінів; 

 провести пошук кількох обраних термінів в контексті заданих 

слів add, news, say, said (або чотирьох інших обраних слів), вказавши мак-

симальну відстань віддалення слів контексту 7 ліворуч і 6 праворуч; 

 здійснити розширений пошук з використанням символів уза-

гальнення, описати їх значення; 

 здійснити сортування видачі результатів з урахуванням і без 

урахування регістру символів; 

 здійснити посимвольне сортування результату видачі; 

 скопіювати отриманий результат в таблицю Microsoft Excel, по-

містивши в три різні стовпці: шуканий термін, контекст праворуч від шу-

каного терміна і контекст ліворуч від шуканого терміна; 

 порівняти частотні списки корпусу свого варіанта і відповідного 

йому за жанром корпусу Brown або LOT; 

 створити частотний список свого корпусу з урахуванням слово-

змінних форм, підключивши наявний список лем e_lemma_no_hypen.txt; 

 орієнтуючись на створений частотний список, створити в окре-

мому файлі stoplist і підключити його разом зі списком лем. 
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Лабораторна робота 3 

 

АВТОМАТИЧНЕ АНОТУВАННЯ КОРПУСІВ 

 

3.1. The part-of-speech tagged Brown and LOB corpora 

Анотовані корпуси Brown і LOB містять POS-розмітку. Конкордан-

сер AntConc дозволяє працювати з розміченими корпусами. 

В розмічених Brown і LOB корпусах (рис. 3.1) після кожного слова, 

що з’являється в тексті, стоїть нижнє підкреслення, після якого 

з’являється POS-тег. Наприклад (рис. 3.1): "The_AT", тут мітка AT позна-

чає артикль (див. Додаток Б), після слова "Grand" стоїть підкреслення і 

мітка JJ позначає general adjective, а після слова "Jury" – мітка NN1, що 

позначає singular common noun і т.д. 

 

 
Рисунок 3.1 – Робота конкодансера AntConc з розміченим Brown Corpus 

 

Якщо не вносити змін ні в які загальні налаштування цього додат-

ка, то з тегами можна працювати так само, як з будь-яким іншим словом у 

корпусі. 

На вкладці File View в розміченому корпусі, крім пошуку будь-

якого слова в файлі, можна шукати слово з певним тегом, тобто слово 

певної частини мови, наприклад, всі іменники однини "jury". В цьому ви-

падку в поле Search Term слід ввести пошуковий запит: "jury_NN" 

(рис. 3.2.). 
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Рисунок 3.2 – Пошук слова з тегом (вкладка File View) 

 

Крім того, можна організовувати пошук певним чином розмічених 

слів, тобто пошук за тегом. Наприклад, тег VVI (див. Додаток Б) визначає 

verb infinitive form. Відповідно можна знайти в файлі всі дієслова в формі 

інфінітива (рис. 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Пошук за тегом (вкладка File View) 
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Аналогічний пошук може бути здійснено на вкладці Concordance. 

Наприклад, можна здійснити пошук сполучуваності іменників однини 

"jury" з іншими словами корпусу. Для цього в поле Search Term вкладки 

Concordance слід ввести пошуковий запит: "jury_NN". 

Отриманий результат видачі, аналогічно нерозміченим корпусам, 

можна впорядкувати. При цьому результати сортування розмічених і не-

розмічених корпусів будуть відрізнятися. У розміченому корпусі першим 

словом праворуч від шуканого буде його тег, друге слово сортування пра-

воруч від шуканого буде слово, наступне безпосередньо за шуканим, і 

третє слово сортування визначається тегом подальшого слова (рис. 3.4). 

Така технологія сортування пов’язана з тим, що теги в текстових файлах 

корпусу записуються як будь-які інші слова. Далі розглянемо, як можна за 

допомогою налаштувань змінити даний підхід. 

 

 
Рисунок 3.4 – Сортування результатів видачі розміченого корпусу 

 

На вкладці Concordance можна, аналогічно вкладці File View, здій-

снювати пошук за значеннями тегу, тобто за значеннями POS-розмітки. 

Наприклад, на рисунку 3.5 наводиться результат пошуку інфінітивних 
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форм дієслова. Результат видачі впорядкований за словом, яке називає 

даний інфінітив, а потім за POS-тегом слова, наступного за інфінітивом. 

 

 
Рисунок 3.5 – Пошук за тегом (вкладка Concordance) 

 

На вкладці Concordance Plot можна побачити графічний розподіл 

частот шуканого запиту (рис. 3.6). Так як інфінітивних форм дієслова до-

сить багато, в зв’язку з чим більша частина графіка темна. 

 

 
Рисунок 3.6 – Вкладка Concordance Plot 
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Якщо визначати частоти типів слів і токенів розміченого корпусу 

на вкладці Word List, то першим в ранзі частот може бути визначений тег, 

наприклад, NN (рис. 3.7), так як він є найбільш частим словом корпусу 

(1 не виділена як частина слова NN1, оскільки не є буквою). 

 

 
Рисунок 3.7 – Вкладка Word List 

 

Не зважати на теги при аналізі корпусу можна при використанні 

налаштування меню Global Setting категорії Tags (рис. 3.8). За умовчанням 

опція Show tags включена. Для того щоб не враховувати теги, необхідно 

встановити радіокнопку на Hide tags і включити прапорці опцій Hide non-

embedded tags (теги, включені в кутові дужки – розмітка на мові XML), 

Hide embedded tags (теги, що записуються після символу підкреслення, 

використовуються в Brown corpus) і Hide header tags (теги заголовків, що 

використовуються в деяких корпусах). 

 

 
Рисунок 3.8 – Категорія Tags у вікну Global Setting 
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Після застосування цих налаштувань з розміченим корпусом можна 

працювати як з нерозміченим. Результат частотного пошуку, відображен-

ня текстів файлів, конкордансного пошуку не враховуватиме і не відо-

бражатиме інформацію розмітки. При здійсненні сортування теги, зали-

шаючись фізично в текстових файлах, враховуватися не будуть. 

В меню Global Setting на вкладці Tags (рис. 3.8) можна встановити 

перемикач на Hide tags (Search in Conc / Plot / File View). У цьому  

«гібридному» режимі теги розмітки не відображаються, але враховуються 

при організації різного роду пошуку або сортування. Наприклад, якщо на 

вкладці Concordance вказати пошук дієслівних інфінітивів за запитом, що 

включає тег *_VVI, то знайдені інфінітиви будуть відображені (як і весь 

контекст) без тегів (рис. 3.9). Таким чином, пошук був організований з 

урахуванням тегів, а знайдений результат для полегшення розуміння  

відображається без тегів (приховуючи теги). 

 

 
Рисунок 3.9 – Пошук з урахуванням тегів, але без їх відображення 

 

За умовчанням слова можуть включати тільки букви. Якщо необ-

хідно вважати одним словом не тільки символи, а й доданий знак підкрес-

лення, і тег, необхідно змінити налаштування, що визначають позначення 

слова в AntConc. Для цього в меню Global Setting необхідно вибрати кате-
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горію Token Definition, яка описує визначення слова. Наприклад, якщо тег 

NN1 включає цифри, то необхідно додати цифри в можливі варіанти на-

писання слова. Крім того необхідно додати знак підкреслення, який є зна-

ком пунктуації, але щоб не додавати всі знаки пунктуації в визначення 

слова, можна його додати в нижнє поле Append Following Definition 

(рис. 3.10). 

 

 
Рисунок 3.10 – Категорія Token Definition у вікну Global Setting 

 

Така зміна налаштувань включить в токен букви, цифри і знак під-

креслення. При цьому токеном (словом) буде вважатися саме первинне 

слово, знак підкреслення і тег. 

Використання такого визначення токена дозволяє побачити на 

вкладці Word List частотні появи слів, певних частин мови (рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Результати налаштування на вкладці Word List 

 

3.2. Система автоматичного POS-tagging CLAWS 

CLAWS (Constituent Likelihood Automatic Word-tagging System) –  

система автоматичного POS-tagging, що використовується для автоматич-

ної граматичної розмітки корпусу англійської мови. Система застосову-

ється для автоматичного додавання кожному слову корпусу мітки, що 

визначає граматичну категорію: частина мови і значення граматичних 

категорій цієї частини мови (наприклад, singular and plural, common or 

proper nouns). 

Система CLAWS була використана для розмітки BNC, що включає 

100 мільйонів слів British English, а також для розмітки текстів American 

English, корпусів Brigham Young University. 

Інтерфейс системи можна побачити на сайті: http://ucrel.lancs.ac.uk/ 

claws/. 

CLAWS використовує кілька видів tagsets: 

 версія CLAWS1 tagset використовувала 132 базових теги, багато з 

яких однакові з тегами розмітки Brown Corpus; 

 версія CLAWS2 tagset розроблена в 1983-1986 рр. і включала 

166 тегів; 
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 версія CLAWS5 (C5) tagset (Додаток А) використовується для  

розмітки BNC і має тільки 60 тегів. Ця множина тегів невелика, так як 

вона була розроблена для обробки набагато більшого обсягу даних; 

 поточний стандарт CLAWS7 (C7) tagset (Додаток В) використовує 

130 тегів. 

Онлайн версія системи морфологічного тегування http://ucrel.lancs. 

ac.uk/claws/trial.html дозволяє вибрати множину тегів C5 tagset або 

C7 tagset (більш детальна розмітка). Можна вибрати вертикальний 

(рис. 3.12) або горизонтальний (рис. 3.13) стиль розмітки, а також псевдо 

XML-стиль (рис. 3.14). 

 

 
Рисунок 3.12 – Вертикальний стиль розмітки 

 

 
Рисунок 3.13 – Горизонтальний стиль розмітки 
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Рисунок 3.14 – XML-стиль розмітки 

 

Вертикальний стиль відображає одне слово в рядку. Якщо можливо 

кілька варіантів розмітки, то відображаються всі варіанти із зазначенням 

ймовірності появи в даному контексті тієї чи іншої розмітки, причому 

найбільш ймовірний варіант вказується першим. 

Горизонтальний стиль відображення розмітки є більш коротким і 

не включає імовірнісні варіанти. Відображається лише найбільш ймовір-

ний варіант POS-tagging для кожного слова, що приєднується до кожного 

слова символом підкреслення. 

XML-стиль використовує для тегування мову розмітки XML. 

За посиланням Free CLAWS WWW tagger: http://ucrel.lancs.ac.uk/ 

claws/trial.html можна перейти на сторінку вільного тестування CLAWS і 

розмітити тегами С5 або С7 tagsets до 100 слів будь-якого англійського 

тексту. 

 

 

Завдання до лабораторної роботи 3 

1. Відкрити в конкордансері AntConс розмічені (tagged) тексти під-

корпусу, що відповідають варіанту Лабораторної роботи 1, корпусів 

Brown і LOB brown_and_lob_tagged.zip. Дані корпуси представлені тільки 

в академічних цілях і не можуть бути опубліковані та поширені. 

2. Використовуючи Додаток Б (UCREL CLAWS 6 Tagset), описати 

значення POS-tagging міток 20 слів, що йдуть поспіль. 

3. Використовуючи три види пошуку, знайти в розміченому корпусі 

термін, заданий в табл. 1.1: 

 пошук в корпусі з прихованою розміткою; 
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 пошук в корпусі з видимою розміткою;  

 пошук в корпусі з використанням POS-тегів в пошуковому за-

питі. 

4. Використовуючи видиму розмітку і приховавши розмітку, знайти 

в корпусі модальні дієслова, дієслова в минулому часі і власні іменники. 

5. Знайти словосполучення прислівника з іншими словами в корпу-

сі та різних форм дієслова do з іншими словами корпусу. 

6. Побудувати конкорданс з усіма словозмінними формами задано-

го терміна і відсортувати результат видачі: 

 за POS-тегами наступного слова; 

 за POS-тегами шуканого слова. 

7. Подивитися графічний розподіл частот запитів. 

8. Визначити частотність слів в розміченому корпусі, пояснити ре-

зультат. 

9. Визначити токен, як слово разом з частиномовною міткою. 

10. Визначити з цим налаштуванням частоти слів. 

11. Побудувати конкорданси шуканого терміна з цим налаштуван-

ням і відсортувати результат за наступним за ним словом. 

12. Познайомитися з інформацією про роботу системи автоматич-

ного морфологічного анотування CLAWS на сторінці CLAWS part-of-

speech tagger for English: http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/. 

13. Здійснити POS-tagging для фрагмента англійського тексту на 

вкладці Free CLAWS WWW tagger: 

 використовуючи множину тегів C5 tagset – горизонтальний 

стиль розмітки; 

 використовуючи множину тегів C7 tagset – вертикальний 

стиль розмітки; 

 використовуючи множину тегів C7 tagset – XML-стиль. 

16. Описати результати тегування і пояснити різницю між C5 tagset 

і C7 tagset. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

UCREL CLAWS5 Tagset 

 

AJ0 adjective (unmarked) (e.g. GOOD, OLD) 

AJC comparative adjective (e.g. BETTER, OLDER) 

AJS superlative adjective (e.g. BEST, OLDEST) 

AT0 article (e.g. THE, A, AN) 

AV0 adverb (unmarked) (e.g. OFTEN, WELL, LONGER, FURTHEST) 

AVP adverb particle (e.g. UP, OFF, OUT) 

AVQ wh-adverb (e.g. WHEN, HOW, WHY) 

CJC coordinating conjunction (e.g. AND, OR) 

CJS subordinating conjunction (e.g. ALTHOUGH, WHEN) 

CJT the conjunction THAT 

CRD cardinal numeral (e.g. 3, FIFTY-FIVE, 6609) (excl ONE) 

DPS possessive determiner form (e.g. YOUR, THEIR) 

DT0 general determiner (e.g. THESE, SOME) 

DTQ wh-determiner (e.g. WHOSE, WHICH) 

ITJ interjection or other isolate (e.g. OH, YES, MHM) 

NN0 noun (neutral for number) (e.g. AIRCRAFT, DATA) 

NN1 singular noun (e.g. PENCIL, GOOSE) 

NN2 plural noun (e.g. PENCILS, GEESE) 

NP0 proper noun (e.g. LONDON, MICHAEL, MARS) 

NULL the null tag (for items not to be tagged) 

ORD ordinal (e.g. SIXTH, 77
TH

, LAST) 

PNI indefinite pronoun (e.g. NONE, EVERYTHING) 

PNP personal pronoun (e.g. YOU, THEM, OURS) 

PNQ wh-pronoun (e.g. WHO, WHOEVER) 

PNX reflexive pronoun (e.g. ITSELF, OURSELVES) 

POS the possessive (or genitive morpheme) ‘S or ‘ 

PRF the preposition OF 

PRP preposition (except for OF) (e.g. FOR, ABOVE, TO) 
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PUL punctuation – left bracket (i.e. ( or [ ) 

PUN punctuation – general mark (i.e. . ! , : ; - ? … ) 

PUQ punctuation – quotation mark (i.e. ` ‘ “ ) 

PUR punctuation – right bracket (i.e. ) or ] ) 

TO0 infinitive marker TO 

UNC “unclassified” items which are not words of the English lexicon 

VBB the “base forms” of the verb “BE” (except the infinitive), i.e. AM, ARE 

VBD past form of the verb “BE”, i.e. WAS, WERE 

VBG -ing form of the verb “BE”, i.e. BEING 

VBI infinitive of the verb “BE” 

VBN past participle of the verb “BE”, i.e. BEEN 

VBZ -s form of the verb “BE”, i.e. IS, ‘S 

VDB base form of the verb “DO” (except the infinitive), i.e. 

VDD past form of the verb “DO”, i.e. DID 

VDG -ing form of the verb “DO”, i.e. DOING 

VDI infinitive of the verb “DO” 

VDN past participle of the verb “DO”, i.e. DONE 

VDZ -s form of the verb “DO”, i.e. DOES 

VHB base form of the verb “HAVE” (except the infinitive), i.e. HAVE 

VHD past tense form of the verb “HAVE”, i.e. HAD, ‘D 

VHG -ing form of the verb “HAVE”, i.e. HAVING 

VHI infinitive of the verb “HAVE” 

VHN past participle of the verb “HAVE”, i.e. HAD 

VHZ -s form of the verb “HAVE”, i.e. HAS, ‘S 

VM0 modal auxiliary verb (e.g. CAN, COULD, WILL, ‘LL) 

VVB base form of lexical verb (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 

VVD past tense form of lexical verb (e.g. TOOK, LIVED) 

VVG -ing form of lexical verb (e.g. TAKING, LIVING) 

VVI infinitive of lexical verb 

VVN past participle form of lex. Verb (e.g. TAKEN, LIVED) 

VVZ -s form of lexical verb (e.g. TAKES, LIVES) 

XX0 the negative NOT or N’T 

ZZ0 alphabetical symbol (e.g. A, B, c, d) 
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Додаток Б 

UCREL CLAWS6 Tagset 

 

APPGE possessive pronoun, pre-nominal (e.g. my, your, our) 

AT article (e.g. the, no) 

AT1 singular article (e.g. a, an, every) 

BCL before-clause marker (e.g. in order (that),in order (to)) 

CC coordinating conjunction (e.g. and, or) 

CCB adversative coordinating conjunction ( but) 

CS subordinating conjunction (e.g. if, because, unless, so, for) 

CSA as (as conjunction) 

CSN than (as conjunction) 

CST that (as conjunction) 

CSW whether (as conjunction) 

DA 
after-determiner or post-determiner capable of pronominal function 

(e.g. such, former, same) 

DA1 singular after-determiner (e.g. little, much) 

DA2 plural after-determiner (e.g. few, several, many) 

DAR comparative after-determiner (e.g. more, less, fewer) 

DAT superlative after-determiner (e.g. most, least, fewest) 

DB 
before determiner or pre-determiner capable of pronominal function 

(all, half) 

DB2 plural before-determiner ( both) 

DD determiner (capable of pronominal function) (e.g any, some) 

DD1 singular determiner (e.g. this, that, another) 

DD2 plural determiner ( these,those) 

DDQ wh-determiner (which, what) 

DDQGE wh-determiner, genitive (whose) 

DDQV wh-ever determiner, (whichever, whatever) 

EX existential there 

FO formula 

FU unclassified word 

FW foreign word 
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GE germanic genitive marker - (' or's) 

IF for (as preposition) 

II general preposition 

IO of (as preposition) 

IW with, without (as prepositions) 

JJ general adjective 

JJR general comparative adjective (e.g. older, better, stronger) 

JJT general superlative adjective (e.g. oldest, best, strongest) 

JK catenative adjective (able in be able to, willing in be willing to) 

MC cardinal number,neutral for number (two, three..) 

MC1 singular cardinal number (one) 

MC2 plural cardinal number (e.g. sixes, sevens) 

MCGE genitive cardinal number, neutral for number (two's, 100's) 

MCMC hyphenated number (40-50, 1770-1827) 

MD ordinal number (e.g. first, second, next, last) 

MF fraction,neutral for number (e.g. quarters, two-thirds) 

ND1 singular noun of direction (e.g. north, southeast) 

NN common noun, neutral for number (e.g. sheep, cod, headquarters) 

NN1 singular common noun (e.g. book, girl) 

NN2 plural common noun (e.g. books, girls) 

NNA following noun of title (e.g. M.A.) 

NNB preceding noun of title (e.g. Mr., Prof.) 

NNL1 singular locative noun (e.g. Island, Street) 

NNL2 plural locative noun (e.g. Islands, Streets) 

NNO numeral noun, neutral for number (e.g. dozen, hundred) 

NNO2 numeral noun, plural (e.g. hundreds, thousands) 

NNT1 temporal noun, singular (e.g. day, week, year) 

NNT2 temporal noun, plural (e.g. days, weeks, years) 

NNU unit of measurement, neutral for number (e.g. in, cc) 

NNU1 singular unit of measurement (e.g. inch, centimetre) 

NNU2 plural unit of measurement (e.g. ins., feet) 

NP proper noun, neutral for number (e.g. IBM, Andes) 

NP1 singular proper noun (e.g. London, Jane, Frederick) 
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NP2 plural proper noun (e.g. Browns, Reagans, Koreas) 

NPD1 singular weekday noun (e.g. Sunday) 

NPD2 plural weekday noun (e.g. Sundays) 

NPM1 singular month noun (e.g. October) 

NPM2 plural month noun (e.g. Octobers) 

PN indefinite pronoun, neutral for number (none) 

PN1 indefinite pronoun, singular (e.g. anyone, everything, nobody, one) 

PNQO objective wh-pronoun (whom) 

PNQS subjective wh-pronoun (who) 

PNQV wh-ever pronoun (whoever) 

PNX1 reflexive indefinite pronoun (oneself) 

PPGE nominal possessive personal pronoun (e.g. mine, yours) 

PPH1 3rd person sing. neuter personal pronoun (it) 

PPHO1 3rd person sing. objective personal pronoun (him, her) 

PPHO2 3rd person plural objective personal pronoun (them) 

PPHS1 3rd person sing. subjective personal pronoun (he, she) 

PPHS2 3rd person plural subjective personal pronoun (they) 

PPIO1 1st person sing. objective personal pronoun (me) 

PPIO2 1st person plural objective personal pronoun (us) 

PPIS1 1st person sing. subjective personal pronoun (I) 

PPIS2 1st person plural subjective personal pronoun (we) 

PPX1 singular reflexive personal pronoun (e.g. yourself, itself) 

PPX2 plural reflexive personal pronoun (e.g. yourselves, themselves) 

PPY 2nd person personal pronoun (you) 

RA adverb, after nominal head (e.g. else, galore) 

REX adverb introducing appositional constructions (namely, e.g.) 

RG degree adverb (very, so, too) 

RGQ wh- degree adverb (how) 

RGQV wh-ever degree adverb (however) 

RGR comparative degree adverb (more, less) 

RGT superlative degree adverb (most, least) 

RL locative adverb (e.g. alongside, forward) 

RP prep. adverb, particle (e.g about, in) 
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RPK prep. adv., catenative (about in be about to) 

RR general adverb 

RRQ wh- general adverb (where, when, why, how) 

RRQV wh-ever general adverb (wherever, whenever) 

RRR comparative general adverb (e.g. better, longer) 

RRT superlative general adverb (e.g. best, longest) 

RT quasi-nominal adverb of time (e.g. now, tomorrow) 

TO infinitive marker (to) 

UH interjection (e.g. oh, yes, um) 

VB0 be, base form (finite i.e. imperative, subjunctive) 

VBDR were 

VBDZ was 

VBG being 

VBI be, infinitive (To be or not... It will be ..) 

VBM am 

VBN been 

VBR are 

VBZ is 

VD0 do, base form (finite) 

VDD did 

VDG doing 

VDI do, infinitive (I may do... To do...) 

VDN done 

VDZ does 

VH0 have, base form (finite) 

VHD had (past tense) 

VHG having 

VHI have, infinitive 

VHN had (past participle) 

VHZ has 

VM modal auxiliary (can, will, would, etc.) 

VMK modal catenative (ought, used) 

VV0 base form of lexical verb (e.g. give, work) 
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VVD past tense of lexical verb (e.g. gave, worked) 

VVG -ing participle of lexical verb (e.g. giving, working) 

VVGK -ing participle catenative (going in be going to) 

VVI infinitive (e.g. to give... It will work...) 

VVN past participle of lexical verb (e.g. given, worked) 

VVNK past participle catenative (e.g. bound in be bound to) 

VVZ -s form of lexical verb (e.g. gives, works) 

XX not, n't 

YEX punctuation tag - exclamation mark 

YQUO punctuation tag - quotes 

YBL punctuation tag - left bracket 

YBR punctuation tag - right bracket 

YCOM punctuation tag - comma 

YDSH punctuation tag - dash 

YSTP punctuation tag - full-stop 

YLIP punctuation tag - ellipsis 

YCOL punctuation tag - colon 

YSCOL punctuation tag - semicolon 

YQUE punctuation tag - question mark 

ZZ1 singular letter of the alphabet (e.g. A,b) 

ZZ2 plural letter of the alphabet (e.g. A's, b's) 
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Додаток В 

UCREL CLAWS7 Tagset 

 

APPGE possessive pronoun, pre-nominal (e.g. my, your, our) 

AT article (e.g. the, no) 

AT1 singular article (e.g. a, an, every) 

BCL before-clause marker (e.g. in order (that),in order (to)) 

CC coordinating conjunction (e.g. and, or) 

CCB adversative coordinating conjunction ( but) 

CS subordinating conjunction (e.g. if, because, unless, so, for) 

CSA as (as conjunction) 

CSN than (as conjunction) 

CST that (as conjunction) 

CSW whether (as conjunction) 

DA 
after-determiner or post-determiner capable of pronominal function 

(e.g. such, former, same) 

DA1 singular after-determiner (e.g. little, much) 

DA2 plural after-determiner (e.g. few, several, many) 

DAR comparative after-determiner (e.g. more, less, fewer) 

DAT superlative after-determiner (e.g. most, least, fewest) 

DB 
before determiner or pre-determiner capable of pronominal function 

(all, half) 

DB2 plural before-determiner ( both) 

DD determiner (capable of pronominal function) (e.g any, some) 

DD1 singular determiner (e.g. this, that, another) 

DD2 plural determiner ( these,those) 

DDQ wh-determiner (which, what) 

DDQGE wh-determiner, genitive (whose) 

DDQV wh-ever determiner, (whichever, whatever) 

EX existential there 

FO formula 

FU unclassified word 

FW foreign word 
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GE germanic genitive marker - (' or's) 

IF for (as preposition) 

II general preposition 

IO of (as preposition) 

IW with, without (as prepositions) 

JJ general adjective 

JJR general comparative adjective (e.g. older, better, stronger) 

JJT general superlative adjective (e.g. oldest, best, strongest) 

JK catenative adjective (able in be able to, willing in be willing to) 

MC cardinal number,neutral for number (two, three..) 

MC1 singular cardinal number (one) 

MC2 plural cardinal number (e.g. sixes, sevens) 

MCGE genitive cardinal number, neutral for number (two's, 100's) 

MCMC hyphenated number (40-50, 1770-1827) 

MD ordinal number (e.g. first, second, next, last) 

MF fraction,neutral for number (e.g. quarters, two-thirds) 

ND1 singular noun of direction (e.g. north, southeast) 

NN common noun, neutral for number (e.g. sheep, cod, headquarters) 

NN1 singular common noun (e.g. book, girl) 

NN2 plural common noun (e.g. books, girls) 

NNA following noun of title (e.g. M.A.) 

NNB preceding noun of title (e.g. Mr., Prof.) 

NNL1 singular locative noun (e.g. Island, Street) 

NNL2 plural locative noun (e.g. Islands, Streets) 

NNO numeral noun, neutral for number (e.g. dozen, hundred) 

NNO2 numeral noun, plural (e.g. hundreds, thousands) 

NNT1 temporal noun, singular (e.g. day, week, year) 

NNT2 temporal noun, plural (e.g. days, weeks, years) 

NNU unit of measurement, neutral for number (e.g. in, cc) 

NNU1 singular unit of measurement (e.g. inch, centimetre) 

NNU2 plural unit of measurement (e.g. ins., feet) 

NP proper noun, neutral for number (e.g. IBM, Andes) 

NP1 singular proper noun (e.g. London, Jane, Frederick) 
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NP2 plural proper noun (e.g. Browns, Reagans, Koreas) 

NPD1 singular weekday noun (e.g. Sunday) 

NPD2 plural weekday noun (e.g. Sundays) 

NPM1 singular month noun (e.g. October) 

NPM2 plural month noun (e.g. Octobers) 

PN indefinite pronoun, neutral for number (none) 

PN1 indefinite pronoun, singular (e.g. anyone, everything, nobody, one) 

PNQO objective wh-pronoun (whom) 

PNQS subjective wh-pronoun (who) 

PNQV wh-ever pronoun (whoever) 

PNX1 reflexive indefinite pronoun (oneself) 

PPGE nominal possessive personal pronoun (e.g. mine, yours) 

PPH1 3rd person sing. neuter personal pronoun (it) 

PPHO1 3rd person sing. objective personal pronoun (him, her) 

PPHO2 3rd person plural objective personal pronoun (them) 

PPHS1 3rd person sing. subjective personal pronoun (he, she) 

PPHS2 3rd person plural subjective personal pronoun (they) 

PPIO1 1st person sing. objective personal pronoun (me) 

PPIO2 1st person plural objective personal pronoun (us) 

PPIS1 1st person sing. subjective personal pronoun (I) 

PPIS2 1st person plural subjective personal pronoun (we) 

PPX1 singular reflexive personal pronoun (e.g. yourself, itself) 

PPX2 plural reflexive personal pronoun (e.g. yourselves, themselves) 

PPY 2nd person personal pronoun (you) 

RA adverb, after nominal head (e.g. else, galore) 

REX adverb introducing appositional constructions (namely, e.g.) 

RG degree adverb (very, so, too) 

RGQ wh- degree adverb (how) 

RGQV wh-ever degree adverb (however) 

RGR comparative degree adverb (more, less) 

RGT superlative degree adverb (most, least) 

RL locative adverb (e.g. alongside, forward) 

RP prep. adverb, particle (e.g about, in) 
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RPK prep. adv., catenative (about in be about to) 

RR general adverb 

RRQ wh- general adverb (where, when, why, how) 

RRQV wh-ever general adverb (wherever, whenever) 

RRR comparative general adverb (e.g. better, longer) 

RRT superlative general adverb (e.g. best, longest) 

RT quasi-nominal adverb of time (e.g. now, tomorrow) 

TO infinitive marker (to) 

UH interjection (e.g. oh, yes, um) 

VB0 be, base form (finite i.e. imperative, subjunctive) 

VBDR were 

VBDZ was 

VBG being 

VBI be, infinitive (To be or not... It will be ..) 

VBM am 

VBN been 

VBR are 

VBZ is 

VD0 do, base form (finite) 

VDD did 

VDG doing 

VDI do, infinitive (I may do... To do...) 

VDN done 

VDZ does 

VH0 have, base form (finite) 

VHD had (past tense) 

VHG having 

VHI have, infinitive 

VHN had (past participle) 

VHZ has 

VM modal auxiliary (can, will, would, etc.) 

VMK modal catenative (ought, used) 

VV0 base form of lexical verb (e.g. give, work) 
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VVD past tense of lexical verb (e.g. gave, worked) 

VVG -ing participle of lexical verb (e.g. giving, working) 

VVGK -ing participle catenative (going in be going to) 

VVI infinitive (e.g. to give... It will work...) 

VVN past participle of lexical verb (e.g. given, worked) 

VVNK past participle catenative (e.g. bound in be bound to) 

VVZ -s form of lexical verb (e.g. gives, works) 

XX not, n't 

ZZ1 singular letter of the alphabet (e.g. A,b) 

ZZ2 plural letter of the alphabet (e.g. A's, b's) 
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