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Kort användarguide
När du loggar in i Talko kommer du till korpusens söksida. Talko är gjort för att användas i Mozilla
Firefox med Flash eller QuickTime som mediespelare.

Att göra sökningar i Talko
Uppe på sidan finns sökfältet där du kan skriva in sökord. Om du skriver in ett ord i rutan och trycker
på Search corpus-knappen görs sökningen enbart i den ortografiska utskriften och på exakt den
ordform du skrivit in. Genom menyn som finns vid knappen criteria kan du specificera dina sökningar
på olika sätt. Det är också möjligt att göra uteslutningar för de alternativ i menyn som har funktionen
exclude.

Nedan förklaras några av de olika söksätten

Sökning på lemma
Skriv in grundformen av ett ord, t.ex. skriva, i sökrutan. I criteria-menyn väljer du word
> lemma. Sökresultatet kommer då att hitta sökordet och alla dess böjningsformer,
t.ex. skriva, skriver, skrivit. Observera att lemma för en del ord saknas och i sådana fall
misslyckas sökningen.

Sökning på delar av ord
Om du vill få fram alla ord som börjar på talko. Skriv talko i sökrutan, välj word> part
of word > start. På samma sätt kan man söka på ordslut (end) eller på delar som ingår i
ett ord (within).

Sökning på ordklass
I criteria-menyn, välj part of speech och rätt ordklass. Ordklasserna är motsvarande
som i Stockholm-Umeå Corpus men med några tillägg. Se separat taggöversikt.

Sökning på uttal
Sök i den ljudenliga transkriptionen genom att i criteria-menyn välja phonetic och
skriva in ditt sökord i rutan som poppar upp.

Trunkering
Det är möjligt att göra trunkeringar med punkt asterisk (.*). Om du t.ex. vill söka ord
med ett uttal som börjar på sj kan du välja criteria > phonetic och skriva in sj.* i rutan.
Om du vill söka på ord som slutar på uttalet sj kan du istället skriva in .*sj i rutan.
Söka på ett visst uttal av ett lemma
Du kan kombinera sökning av lemma med sökning i den ljudenliga utskriften för att få
fram enbart vissa uttal av ett lemma. Om du är intresserad av var buss uttalas med oljud kan du skriva buss i sökrutan uppe på sidan, i criteria-menyn välja word > lemma
och sedan i criteria-menyn välja phonetic och skriva in bo.*. Som träffar får du då alla
ställen där buss, bussens, bussarnas transkriberats med bo- i den ljudenliga
transkriptionen.

Materialurval
Nere på söksidan kan du definiera i vilket material sökningen görs med avseende på informant
(informant), samling (collection) (se separat materialöversikt), område (region, subregion,
municipality), kön (sex), ålder (birth year) och åldersgrupp (age group).
Det är också möjligt att spara ett materialurval som man vill söka i på nytt genom funktionen Save
subcorpus, som finns till höger på sidan.

Resultatvisningar
Genom att välja Ortographic, Phonetic eller Both kan du definiera vilken eller vilka utskrifter som
visas för ditt sökresultat, dvs. enbart ortografisk respektive ljudnära utskrift eller båda.
När du trycker på knappen Search corpus utförs sökningen och en träffsida visas.

Att hantera sökresultaten i Talko
Resultatsidan öppnas alltid i ett nytt fönster. Du kan alltså ha flera olika resultatsidor öppna
samtidigt.

När du klickar på en enskild sökträff visas en ljudspelare uppe på sidan och det är möjligt att lyssna
på den aktuella sökträffen.

På resultatsidan kan du välja olika kommandon för att hantera sökresultatet längst upp i vänstra
hörnet (Action). Genom att välja count räknas resultaten och du får en lista där de mest frekventa
träffarna kommer överst. Man kan välja hur mycket information (bl.a. lemma, ordklass) som ingår i
listan som sorteringsalternativ.
Då du väljer sort kan du sortera träffarna i resultatfönstret enligt t.ex. ordklass. Du kan också göra
collocations för att få en översikt av ordkombinationer.

När man klickar på knappen Map (bredvid Action uppe i västra hörnet) visas den geografiska
spridningen av sökträffarna på en karta och man får se en lista över de olika varianter som
förekommer i den ljudenliga utskriften. Det är möjligt att visa de olika varianterna på kartan genom
att välja en färg för den aktuella uttalsvarianten. Nedan en sökning på buss som exempel, uttalet
boss har markerats med röd färg.

