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• mi komencis konstrui tiun softvaron en 2002

• tekstanalizilo, literumkontrolilo, …

• speciale kun Kunmetaĵ-Analizilo
(publicis pri tio ĉe GIL, 2006)

• ties kalkulfolio estas la koro de la komputil-
programo:



  

la sekvaj bildoj montras:

• la KunmetAnaliz-kalkulfolion, aktivigitan ĉe 
apero de ne-envortara vortkunmetaĵo en la 
tekstfonto;

• la numerkolumnon meze en la folio, kun la 
literpozicioj, kie vortdisdividoj estas sinsekve 
esploritaj;

ekz. ĉe literpozicio 6  ambaŭflankaj partoj 
troveblas en vortaro (BRO, PIV):
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• post la KunmetAnalizo, la rezulta kunmetaĵo 
ankaŭ eniras la LingvVortListon, kiun faras 
ESPSOF ĉe ĉiu analizata tekstdosiero;

• de ĉiu kontrolita vorto, ĝia morfemstrukturo 
do eniras la komputilon, preta por videbligi 
ĝin surekrane, se dezirata; 



  



  

la sekva bildo montras:

• kunmetaĵ-analizon iom pli komplikan, ĉar 
rezultas neniu disdividpozicio kun envortaraj 
vortoj ambaŭflanke;

• pro tio la KunmetAnalizilo aplikas rikuron; 

ekz. dekstre de la literpozicioj  5, 4, 3;  
la unua de tiuj tri (‘rekurs1’) sukcesas:
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nun sekvas bildoj en kiuj ...

• la KunmetAnalizilo trovas  2  eblajn disdividojn
de tekstvorto;

• tamen, ĝi ordigas tiujn rezultojn laŭ kompleksa 
probablec-poentaro, kalkulita surbaze de i.a.:

• vortara fonto: BRO, PIV Fundamenta/Oficiala  [gen voc 16], 
tuta PIV, aldona vortaro Dict3;

• vortsintaksaj reguloj (ekz. ne “ĝustaelekto”, “hazardedecido”);

• reguloj pri afiksoj (ekz. “li”, “si”, “oni”, “ili”…  ne kiel infiksoj);

• reguloj por unuopaj kazoj (ekz. “dek·ok·a”, ne “de·kok·a”);

• prefere malplej da morfemlimoj  (tezo de Reifler, 1955)      [ Lon ].
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la LingvVortListo ĉiam montras: 

• la preferatan morfemstrukturon  [ kolumno I ] :

mal·estim·at·a
tele·parol·il·o
kosmo·spac·o
korp·o·part·ojn

• eventualan alian morfemstrukturon [ kolumno J ] :

mal·e·stim·at·a
tele·par·o·lil·o
kosmos·paco
kor·pop·art·ojn



  

plua ekzemplo kun  2  eblaj disdividoj:
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envortaraj kunmetaĵoj:

• la KunmetAnalizilo apogas sin sur vortaroj
(FunkciVortListo, PIV, Dict3), kiuj mem 
enhavas ankaŭ kunmetaĵojn !

• en ESPSOF pro tio  ĉiu envortara vorto    
estas  kodita kun morfemlim-signoj ,  ekz.:



  

PIV:



  



  



  

FunkciVortListo:



  

52000 vortoj

www.espsof.com



  

limigita vort-trezoro foje preferinda !

• Opcio I:       52.000 vortoj (tuta PIV + aldona )

• Opcio II:      41.000 vortoj (tuta PIV)

• Opcio III:     27.000 vortoj (Oficialaj vortoj ) 

• Opcio IV:      2.200 radikoj (Baza Radikaro     
Oficiala)

www.espsof.com



  

envortaraj kunmetaĵoj:

• Oficialaj vortoj estas:  Fundamentaj vortoj  aŭ 
vortoj registritaj en Oficialaj Aldonoj* de AdE ;

• de la 27000 Oficialaj vortoj en PIV, preskau 
17000 estas envortaraj kunmetaĵoj, kiuj mem 
aŭ kies elementoj estas ĉiuj Oficialaj   [gen voc]

*)  inkl. la 9-an Oficialan Aldonon (2007)



  

ĉe ĉiu vorto, 
ĉu envortara, ĉu ne-envortara,

estas ankaŭ la morfemstrukturo

www.espsof.com



  

vi mem 
povas elekti, ĉu kaj kiamaniere

videbligi ĝin:

www.espsof.com



  

videbligi morfemstrukturon 
de kiuj vortoj ?

en analizota teksto, laŭelekte:

 ĉiuj vortoj
 ĉiuj ne-envortaraj kunmetaĵoj
 vortoj de certa minimuma longeco

en analizita teksto, laŭelekte:

 unuopaj vortoj  (alklaku + Alt+M)



  



  

opcioj:

 bluigi ne-envortarajn kunmetaĵojn
 de certa minimuma longeco;

 kaŝi montratan morfemstrukturon  (Alt+K) ;

 variigi la montratan morfemstrukturon en
 kazo de 2 eblaj disdividoj  (alklaku + Alt+V) :



  



  

• 8000 horoj investitaj

• senpage elŝutebla

• ne-komerca

• malfermitkoda

• Vindozo, MS Office (WORD, EXCEL)

www.espsof.com



  

inspiranto pri morfemlimvidebligo :

• Prof-o D-ro Horst Renemann  (UK 2005)



  

uzataj leksikaj fontoj :

• Edmund Grimley Evans (BRO, NPIV 2004)

• Hirotaka Masaaki, Ono Takao (DENTAN) 

• Thommy Schuetz (www.thschuetz.de) 

• Erich-Dieter Krause (1999)

• Okelmann (1993)

• Yves Nevelsteen (Komputeko) 
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