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1. Kort om LANCHART-korpusset og søgemaskinen
LANCHART-centret, i daglig tale Sprogforandringscentret, har som sit helt grundlæggende
mål at undersøge hvordan det danske talesprog forandrer sig. Det gør vi ved hjælp af et af
verdens største korpusser over talesprog: LANCHART-korpusset. Korpusset er er indsamlet
ad flere omgange med optagelser af de samme informanter med flere årtier imellem og
opdateres løbende med nye optagelser, transskriptioner og opmærkning. Centret har en
omfattende it-infrastruktur der understøtter disse aktiviteter, herunder et
korpussøgeværktøj der i daglig tale går under navnet Søgemaskinen.

2. Adgang til søgemaskinen
Du kan få adgang til søgemaskinen via internettet hvis du er tilknyttet Københavns
Universitet og har et KU-id (abc123). Det kræver at du underskriver en
fortrolighedserklæring og bliver registreret som bruger via identity.ku.dk.
Se den særskilte vejledning "Anmod om adgang til dgcsssearch.ku.dk".

3. Søgning
Søgning foregår ved at specificere et søgesæt og nogle søgekriterier. Herefter kan man få
vist søgeresultatet i forskellige formater. Man søger fra søgemaskinens forside, se Figur 1.

Figur 1. Søgemaskinens forside. Man søger ved at indtaste søgetermer i det orange felt.

3.1. Filer
Under Filer kan man specificere hvilke dele af LANCHART-korpusset man vil søge i.
Korpusset består af en stor mængde udskrevne samtaler der tilhører de forskellige
delprojekter som Sprogforandringscentret beskæftiger sig med. Hver samtale udgør en
selvstændig fil i korpusset. Læs mere om delprojekterne på
https://dgcss.hum.ku.dk/forskning/undersoegelsesomraader

Marker feltet “Alle” hvis du vil
søge i alle Centrets udskrevne
samtaler.
Hvis søgningen skal foretages i
en specifik del af Centrets
korpus, skal feltet “Sæt”
markeres, og herefter vælges
det ønskede delkorpus i drop
down-listen
Det er også muligt at lave en
søgning i en specifik fil. Her
markeres feltet “Enkelt”, og den
ønskede fil markeres.

Det er desuden muligt at oprette sit eget sæt af filer hvis de ønskede sæt ikke passer til ens
søgning. Klik på “Rediger” lige under feltet “Sæt”. Herefter åbner en ny side.

Figur 2. Siden "Rediger interviewsæt". Her kan kan definere sit eget sæt af interviews at søge i.

Figur 3. Bunden af siden "Rediger interviewsæt" hvor nye interviewsæt oprettes ved at klikke på "Opret nyt
sæt".

På siden Rediger Interviewsæt klikkes der på funktionen “Opret nyt sæt” i bunden af listen
over interviewsæt til venstre. Herefter vælges et navn til det nye sæt, og de ønskede filer i
sættet markeres i den venstre spalte. Flyt herefter filerne over i højre spalte ved hjælp af
pilene mellem spalterne. Til sidst gemmes ændringerne, og sættet er oprettet.

3.2. Informanter
Under Informanter på søgemaskinens forside kan man specificere hvilke samtaledeltagere i
den udvalgte del af korpusset man er interesseret i.
Hvis man ønsker at medtage data fra samtlige
samtaledeltagere der indgår i det udvalgte filsæt, skal
feltet “Alle” markeres. Dette medtager såvel
prioriterede informanter, interviewere og alle andre
samtaledeltagere – fx en datter til en informant, der

blot deltager ved at sige “hej” eller et spædbarn der
pludrer.
Det er også muligt at udvælge bestemte talere i det
pågældende filsæt – eksempelvis prioriterede
informanter, interviewere, bestemte aldersgrupper eller
deltagere med et bestemt køn. Feltet “Sæt” markeres,
og den ønskede talersammensætning vælges i drop
down-listen. Prioriterede talere er talere der er udvalgt
af forskningsmæssige grunde på baggrund af
forskellige sociolingvistiske variable – se
https://dgcss.hum.ku.dk/forskning/undersoegelsesomra
ader.
Det er ligeledes muligt at vælge en enkelt informant i
det pågældende filsæt. Dette gøres ved at markere
feltet “Enkelt” og skrive informantkoden for den
pågældende taler.

Det er muligt at sammensætte sit eget talersæt hvis den ønskede sammensætning ikke
allerede findes i drop down-listen. Her skal man følge den samme procedure som bruges til
redigering af selve filsættet – se ovenfor.

3.3. Søgekriterier
Her skriver man det man ønsker at søge efter. Centrets korpus består af en lang række
TextGrids – et for hver samtale – der er inddelt i mange lag (tiers), som hver især er knyttet
til en bestemt arbejdsgruppe – fx udskrivning, grammatik, fonetik m.v. Der kan søges i alle
tiers. Man skal dog være opmærksom på at det ikke er alle samtaler i LANCHART-korpusset
der er blevet behandlet af samtlige analysegrupper. Alle filer i korpusset indeholder dog et
ortografitier for hver taler, som indeholder den ortografiske udskrift af det den pågældende
taler siger i løbet af samtalen.
Korpusset der ligger til grund for søgemaskinen, er opbygget sådan at alle
indholdselementer i de enkelte lag optræder i deres eget tidsafgrænsede interval – fx

optræder der kun ét ord i hvert interval i de forskellige ortografitiers. Søgemaskinen
fungerer på den måde at søgeresultater hentes fra alle de intervaller der imødekommer
søgekriterierne. For at få de korrekte søgeresultater frem er det derfor vigtigt at ens
søgekriterier ikke kræver indholdet fra mere end ét interval ad gangen.
Først skal man specificere hvilket tier man vil
foretage søgningen i – drop down-listen viser alle
søgetiers, uanset om de findes i det valgte
datasæt eller ej.
Derefter skrives den søgestreng som man vil søge
på – feltet er rødt hvis det ikke er udfyldt, da der
ikke må optræde tomme søgekriterier.
Når søgestrengen er skrevet, er det vigtigt at
specificere om strengen udgør hele intervallet –
dvs. al data i det pågældende interval – eller om
den blot er en del af intervallet. De forskellige
muligheder kan ses i drop down- listen.

Det er muligt at søge på flere søgestrenge på én gang – dvs. en såkaldt kontekstsøgning.

Figur 4. Kontekstsøgning. Klik på "tilføj søgekriterie" for at tilføje et søgefelt. Husk at sætte flueben i den
rigtige position i forhold til den øverste søgestreng så du ikke fx kommer til at søge på to forskellige ord i
samme position.

Klik på funktionen “tilføj søgekriterie” - så vil der dukke endnu en søgestrengslinje op.
Denne linje udfyldes på samme måde som den foregående søgestreng, men her skal man
desuden specificere om den tilføjede søgestreng skal komme i intervallet før (-5 til -1), efter
(+1 til +5) eller samtidigt med den første (0). Det er både muligt at vælge forskellige
søgetiers i kontekstsøgningen og at anvende det samme søgetier i begge søgestrenge.

Ved hjælp af regulære udtryk er det muligt at foretage søgninger hvor man fx kan søge
efter tomme intervaller eller en mængde af former (tekststrenge) på en gang. Søgestrengen
markeres som et regulært udtryk ved hjælp af menuen til højre for søgestrengen.
Eksempler på regulære udtryk:
Tabel 1. Regulære udtryk. Husk at vælge "regulært udtryk" i menuen til højre for søgefeltet hvis du bruger
regulære udtryk.
Symbol

Søgestreng

Forklaring

.*

.*

Finder alle intervaller.

.+

.+

Finder alle intervaller der ikke er tomme.

|

man|du

Finder intervaller der indeholder sekvensen man eller du.

(|)

l(i|æ)gge

Finder intervaller der indeholder sekvensen ligge eller lægge.

^

^G

Finder intervaller der starter med G.

$

ik$

Finder intervaller der slutter med ik.

token.*

sur.*

Finder intervaller der indeholder sekvensen sur evt. efterfulgt af flere tegn.
Fx sure, glasuren, armbåndsuret etc.

De forskellige symboler kan godt anvendes sammen i det pågældende regulære udtryk.
Vær opmærksom på at man skal anvende tegnene ^ og $ til at specificere start og slutning
af et søgeord hvis man ikke ønsker at få fx affikser med i søgningen – hvis man eksempelvis
ønsker at søge efter forekomster med enten ligge eller lægge, men ikke ønsker at medtage
indlægge eller lægger, skrives det regulære udtryk på følgende måde: ^l(i|æ)gge$.
^ og $ kan også anvendes flere gange i det regulære udtryk. Hvis man ønsker forekomster
med en forskel mellem ligget og lagt, kan det regulære udtryk skrives således:
^ligget$|^lagt$.

4. Resultater
Når søgningen er færdig, bliver der åbnet et nyt vindue med søgeresultatet øverst.

Figur 5. Den oversigt over søgeresultater der præsenteres når søgningen er færdig.

Der er nu flere måder at behandle sit søgeresultat på: Eksporter til CSV, vis som slices, vis
(og eksporter) som tabel og kollokationer.

4.1. Eksporter til CSV
Man kan vælge at eksportere resultatet direkte ind i Excel. Klik på linket “Eksportér til CSVfil” – herefter kan du enten vælge at åbne filen eller gemme den.

Figur 6. Prompt der dukker op når man har valgt “Eksportér til CSV-fil”.

CSV-filen viser samtlige intervaller i korpusset der matcher søgekriterierne. Hvert match
vises i sin egen række sammen med samtale- og taleroplysninger samt indholdet på det
pågældende sted i samtalen – også i alle andre tiers end det man har søgt i. Formatet er
derfor velegnet til videre statistisk behandling i forbindelse med kvantitative undersøgelser.

4.2. Vis som slices
Hvis man klikker på linket “Vis som slices”, kommer hver enkelt match frem i en konkordans.

Figur 7. Konkordansvisning. Vises når man har valgt “Vis som slices”.

Visningen indeholder følgende:


Øverst i vinduet kan man fortsat se antallet af søgeresultater.



Til venstre kan man se hvilket tier der er valgt. Her er det muligt at få vist forskellige
opmærkningslag samtidig ved at tilføje flere tiers til det pågældende interval.



Over hver enkelt forekomst kan man se hvor langt inde i den pågældende samtale
forekomster findes – her er tiden angivet i sekunder



Det eller de intervaller der matcher søgekriterierne, er markeret med lyseblåt



Under hver forekomst er det desuden muligt at se det udsnit af den pågældende
samtale der ligger enten lige før eller lige efter det synlige udsnit. Dette gøres ved at
klikke på hhv. “forrige” eller “følgende” under den enkelte forekomst



Det er desuden muligt at lytte til det synlige udsnit. Klik på “Afspil lyd...” over
udsnittet. Af informationssikkerhedshensyn er dette dog kun muligt for en udvalgt
del af materialet, i skrivende stund interviewsættet "Clarin3 gruppesamtaler" samt
filerne fra projektet "Danske Stemmer" (dvs. filer der begynder med "amda" eller
"argda").

4.3. Vis (og eksporter) som tabel
Hvis man i stedet ønsket et skematisk overblik over sine søgeresultater i den kontekst de
forekommer i, klikker man på linket “Vis som tabel” på resultatsiden. Her kommer der en
side frem hvor man skal vælge hvor meget kontekst (dvs. hvor mange ord) på hver side af
sit resultat man vil have vist, samt hvilke tiers man gerne vil se resultater fra.

Figur 8. Side der vises når man har valgt "Vis som tabel". Her speficiferer man hvordan man vil have sin
resultattabel.

Når man har valgt sine tabelegenskaber, kan man vælge enten at se resultaterne på
skærmen (klik på “Vis”) eller at eksportere resultaterne til en fil (klik på “Download”).
Her ses resultaterne på skærmen.

Figur 9. Tabelvisning der kommer frem på siden når man klikker på "Vis". Man kan også vælge "Download" for
at downloade tabellen som fil.

Ud for hver forekomst findes forskellige oplysninger om den enkelte taler. I position 0
findes det pågældende søgeresultat. Bemærk at der kan være flere linjer til hvert
søgeresultat – en linje pr. tier.
Det er også muligt at eksportere sit resultat til en fil efter man har fået vist resultaterne på
skærmen. Klik på “Download” i den lyseblå boks med tabelegenskaber. Herefter kan man
vælge enten at åbne filen eller gemme den.
Hvis man vælger at eksportere resultaterne under tabelvisningen, får man den kontekst
med som man har valgt under tabelegenskaberne – som også kan ses hvis man vælger at
vise resultaterne på skærmen.

Man får dog ikke de øvrige oplysninger fra korpusfilen med som man kan få ved at
eksportere til fil direkte fra den første resultatside.

4.4. Kollokationer
Hvis søgestrengen kun består af en enkelt tekststreng, er det muligt at få vist
søgeresultatets kollokationer – dvs. ord som søgestrengen forekommer hyppigere sammen
med end man kunne forvente ud fra deres hyppighed i datasættet.
Hvis man ønsker at se søgeresultatets kollokationer i det valgte datasæt klikker man på
linket “Find kollokationer for resultatet” på resultatsiden.
Øverst på resultatsiden kan man se hvor mange ord der findes i det valgte datasæt og hvor
mange forskellige ord (tokens) der findes i datasættet. Nedenunder kan man se den højre
og venstre kontekst for den pågældende søgestreng.
Tabellerne viser dels kontekstordet, dels det antal gange hvor kontekstordet optræder
sammen med søgestrengen, og dels Mutual Information-scoren – dvs. et indeks for hvor
sandsynligt det er at finde kontekstordet sammen med søgestrengen i det valgte datasæt.
Kollokationerne er sortereret efter MI-scoren.

