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Wprowadzenie

Projekty
.
Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych
..

.. ..

.

.

Grant MNiSzW, 13.05.2009 - 12.05.2012
https://bitbucket.org/jsbien/ndt

Janusz S. Bień (kierownik projektu),
Joanna Bilińska, Krzysztof Szafran, Jakub Wilk,
Grzegorz Chimosz, Tomasz Olejniczak,
Michał Rudolf, Piotr Sikora.

.
IMPACT — IMproving ACcess to Text
..

.. ..

.

.

7. PR, (1.01.2008) 1.02.2010 — 31.12.2011 (30.06.2012)
http://www.digitisation.eu/tools/language-resources/historical-lexicon-polish/

Janusz S. Bień (kierownik zespołu),
Krzysztof Szafran, Monika Kresa
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.DjVu

..

.. ..

.

.

Format i techniki
do reprezentacji dokumentów
przy pomocy warstwy graficznej i tekstowej
z metadanymi i adnotacjami

oraz do efektywnego udostępniania
tak reprezentowanych dokumentów w Internecie.
[JSB]

Warstwa tekstowa — czysty tekst w Unicode
Warstwa graficzna — wyrafinowane metody kompresji

tło (background)
zadruk (foreground) — słowniki kształtów
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Wprowadzenie

Narzędzia i metody

.
The Library 2.012 worldwide virtual conference
..

.. ..

.

.

October 4, 2012, 12-13 CET

Janusz S. Bień

Scanned publications in digital libraries:
new Open Source DjVu tools

http://bc.klf.uw.edu.pl/298/

http://www.library20.com/forum/topics/
scanned-publications-in-digital-libraries-new-open-source-djvu
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Od skanów do Unicode
Wprowadzenie

Narzędzia i metody

.
Tworzenie dokumentów DjVu — Jakub Wilk
..

.. ..

.

.

pdf2djvu
Debian+Ubuntu popcon installed/votes: ∼ 45 000/1000
didjvu
Debian+Ubuntu popcon installed/votes: ∼ 200/20
ocrodjvu
Debian+Ubuntu popcon installed/votes: ∼ 2 000/100
djvusmooth
Debian+Ubuntu popcon installed/votes: ∼ 1 500/80
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Wprowadzenie

Narzędzia i metody

.Korpusy DjVu

..

.. ..

.

.

Poliqarp for DjVu — serwer
marasca — klient WWW
Djview for Poliqarp — klient zdalny
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Wprowadzenie

.
Analiza kształtów zadruku..

.. ..

.

.

Lokalna przeglądarka kształtów wspólnych
Narzędzia typu klient-serwer

eksporter
etykieciarka
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Wprowadzenie

Lokalna przeglądarka kształtów
.
Wykaz wystąpień kształtów podobnych do litery C
..

.. ..

.

.
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Analiza kształtów

.
Hierarchia kształtów litery c z „zabłąkaną” literą e
..
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.

.
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Wprowadzenie

Analiza kształtów

.
Eliminacja „zabłąkanej” litery e
..

.. ..

.

.
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Od skanów do Unicode
Korpusy DjVu

Przykłady korpusów DjVu

http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl
.
Słownik polszczyzny XVI wieku (wychodzi od 1966 r.)
..
.. ..

.

.Ukazało sie 35 tomów (A do ROWNY), razem około 19 000 stron

.
Korpus tekstów wzorcowych projektu IMPACT
..
.. ..

.

.Prawie 5 000 stron tekstów z lat 1570–1756

.
Słownik Lindego
..

.. ..

.

.

Pierwsze wydanie 1807–1814, drugie wydanie 1854-1861,
razem około 4 500 stron.
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Korpusy DjVu

Przykład kwerendy — korpus IMPACT
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Korpusy DjVu

Przykłady tekstów — Słownik polszczyzny XVI wieku

ligatura dz, r z ogonkiem, …
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Standard Unicode

Co to jest Unicode?

http://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html
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Od skanów do Unicode
Standard Unicode

Co to jest znak (character)?

.
Terminologia
..

.. ..

.

.

(abstract) character = znak (piśmienny)

(encoded) character = (piśmienny) znak kodowy
code point = współrzędna kodowa

.
Unicode 6.2.0..

.. ..

.

.

Release date: 2012, September 26
http://www.unicode.org/versions/Unicode6.2.0/
[…] the total number of characters assigned in the standard […]
110,117
(That is the traditional count, which totals up graphic and format
characters, but omits surrogate code points, ISO control codes,
noncharacters, and private-use allocations.)
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Standard Unicode

Co to jest znak (character)?

.
Janusz S. Bień, 2004..

.. ..

.

.

http://bc.klf.uw.edu.pl/114/
[…] znaki piśmienne to pojęcie pierwotne,
zdefiniowane przez wyliczenie.

(piśmienne) znaki kodowe to pojęcie pierwotne,
zdefiniowane przez wyliczenie
.
Przykłady znaków kodowych
..

.. ..

.

.
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Standard Unicode

Co to jest znak (character)?

.
Tekstony [JSB]: współrzędne kodowe
..

.. ..

.

.

’LATIN SMALL LETTER N’ (U+006E)
’COMBINING ACUTE ACCENT’ (U+0301)
’LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE’ (U+0144)

.
Tekstele [JSB]: klasy równoważności
..

.. ..

.

.

«LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE»
U+006E, U+0301
U+0144

http://bc.klf.uw.edu.pl/315/ 19/25

http://bc.klf.uw.edu.pl/315/


Od skanów do Unicode
Standard Unicode

Co to jest znak (character)?

.
Tekstony [JSB]: współrzędne kodowe
..

.. ..

.

.

’LATIN SMALL LETTER N’ (U+006E)
’COMBINING ACUTE ACCENT’ (U+0301)
’LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE’ (U+0144)

.
Tekstele [JSB]: klasy równoważności
..

.. ..

.

.

«LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE»
U+006E, U+0301
U+0144

http://bc.klf.uw.edu.pl/315/ 19/25

http://bc.klf.uw.edu.pl/315/


Od skanów do Unicode
Uwagi końcowe

Prace planowane
.
Analiza podobnych projektów
..

.. ..

.

.
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Uwagi końcowe

Prace planowane

.
Analiza podobnych projektów
..

.. ..

.

.

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20111027_NPRH_modul_1-1.pdf

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Moduł 1.1 pozycja 138

Grant 11H 11 023180
Korpus polszczyzny XVI wieku. Etap I:
Digitalizacja źródeł oraz stworzenie narzędzi informatycznych
i udostępnienie materiałów testowych korpusu

Instytut Badań Literackich PAN,
dr Patrycja Potoniec
[mgr Krzysztof Opaliński]

1 239 614 zł
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Uwagi końcowe

Słownik Lindego (1807-1814 [2. wyd. 1854-1861])
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Uwagi końcowe

Prace planowane
.
Indeks a tergo do słownika Lindego
..

.. ..

.

.
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Describing Linde’s Dictionary of Polish for Digitalisation Purposes.
In: Electronic lexicography in the 21st century: new applications
for new users (eLEX2011), 10-12.11.2011, Bled, Slovenia
http://bc.klf.uw.edu.pl/216/
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Joanna Bilińska
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Составление перечня сокращенных названий языко
в в рамках проекта дигитализации
«Словаря польского языка» С.Б.Линде
Информационные технологии и письменное наследие,
El’Manuscript-12, Petrozawodsk (Rosja), 3-8 września 2012 r.
http://bc.klf.uw.edu.pl/301/
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http://eprints.wbl.klf.uw.edu.pl/view/creators/Linde=3ASamuel_Bogumi==0142=3A=3A.html
http://eprints.wbl.klf.uw.edu.pl/61/
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