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?מהי קריאה רחוקה
שכן  , הוא תנאי לידע, אם יורשה לי לחזור על עצמי, קריאה שבה המרחק"

הוא מאפשר לנו להתמקד ביחידות שהן קטנות בהרבה או גדולות בהרבה 
אנרים  'או ז–) tropes(טרופים , תמות, תחבולות: מן הטקסט עצמו

"  ומערכות שלמות
)2000, השערות על ספרות העולם, מורטיפרנקו(

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%A7%D7%99%D7%A4%20-%D7%97%D7%93%D7%A9-/%D7%90%D7%95%D7%AA1/moretti.pdf
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:מטרות

טקסטואליקורפוסשלהורדה/יצירה1.

,AntConc)KWIC,collocatesבתוכנתטקסטיםשלממוחשבניתוח2.

wildcards(

,CATMA)distributionבתוכנתטקסטיםשלויזואליזציה3. doubletree,

wordcloud(

CATMAבתוכנתטקסטיםשלחופשיתיוג4.
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סוגים של קבצי טקסט

(*.txt) (*.docx, *.pages)
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)Plain Text(עבודה עם קבצי ַּתְמִליל ָּפׁשּוט 

:ההפעלהמערכתלתוךמובנית•

Notepad(C:\Windows\System32\notepad.exe)–חלונות•

)TextEdit)Applications–מקינטוש•

)Vim)/etc/vim/vimrc–לינוקס•

:חלופות•
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)המשך(עבודה עם קבצי תמליל פשוט 
HTMLPlain Text
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AntConc

לורנס'פרופי"עשפותחהממוחשבטקסטואלילניתוח)Freeware(חופשיתתוכנה•

)יפן,ואסדהאוניברסיטת(אנטוני

,Windows:נתמכותהפעלהמערכות• MacOS, Linux

)2022(4.0.5:אחרונהגרסה•

:להורדהכתובת•

•https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/

https://twitter.com/antlabjp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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מסך ראשי- AntConc
כלי ניתוח

קבצי
קורפוס

תוצאות

אפשרויות חיפוש

מילות חיפוש

אפשרויות מיון
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העלאת קבצי טקסט- AntConc

1. Go to ‘File’ and click on ‘Open Corpus Manger’
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1#העלאת קבצי טקסט - AntConc

1. Under ‘Corpus 
Source’ select 
‘Raw files’

2. Under ‘Raw 
Files Corpus 
Builder’ hit ‘Add 
Directory’
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2#העלאת קבצי טקסט - AntConc

1. Navigate to our 
movie reviews 
folder and select 
‘Negative reviews’

2. Hit ‘Select Folder’

3. Repeat actions for 
the ‘Positive 
reviews’ folder
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3#העלאת קבצי טקסט - AntConc
1. The ‘Corpus Manger’ 

should now display 400 
.txt files

2. Under ‘Options’ name 
your corpus as 
‘Negative+positive 
reviews’

3. Hit ‘Create’

4. Once loading is finished, 
click on ‘Return to Main 
Window’
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חיפוש בסיסי- KWIC

1. Navigate to the ‘KWIC’ 
tab

2. Type in the search box a 
stop word such as ‘the’

3. Hit ‘Start’
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)תוצאות(חיפוש בסיסי - KWIC

1. In the ‘Hit’ column 
AntConc displays every 
time your stop word 
appears in the corpus, 
and some context for it 
(‘Left Context’/Right 
Context’)
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)מיון(חיפוש בסיסי - KWIC
1. Search for the word ‘shot’ 

(noun & verb)

2. AntConc sorts information 
based on the ‘Sort 
Options’ parameters:
a. ‘Sort to right’ = words after 

hit
b. ‘L’ corresponds with ‘left’ 

and ‘R’ corresponds with 
‘right (e.g., ‘1R’ = first 
word after hit)



16

KWIC– חיפוש מתקדם)wildcards(

1. Go to 'Settings' -> 'Global Settings' 
and select 'Searches' to see what 
wildcards are available in AntConc
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KWIC– חיפוש מתקדם)operators #1(

1. (*) = zero or more 
characters (e.g., 
[dog*] = dog or 
dogs; [qualit*] = 
quality or qualities)

2. (?) = any one 
character (e.g., [m?n] 
= men or man; 
[wom*n] = woman
or women)
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KWIC– חיפוש מתקדם)operators #2(

1. (||) = or (e.g., [he||she] 
= he or she)

2. (+) = one or more 
characters (e.g., 
[he+] = head or here 
but not he; [she+] = 
sheriff or shelves but 
not she)
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)collocates #1(צירופי שכנות 

COL·LO·CATE:
IN LINGUISTICS
(of a word) be habitually 
juxtaposed with another with a 
frequency greater than 
chance.
"“maiden” collocates with 
“voyage.”"

Have Take Come Make

Have a bath Take on Come along Make trouble

Have a drink Take up Come on Make noise

Have a goodtime Take a chance Come up Make a wish

Have a problem Take a walk Come by Make a point

Have lunch Take a break Come over Make sense
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)collocates #2(צירופי שכנות 

1. To generate 
collocates first go to 
the ‘Collocate’ tab

2. Type in ‘m?n’ in the 
search query and hit 
‘start’. Try 
generating another 
collocate for 
‘wom?n’
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)word(רשימת מילים 

1. To generate a 
wordlist go to the 
‘Word’ tab

2. Hit ‘start’
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השוואה בין קורפוסים
1. Open the ‘Corpus Manger’ 

and hit the ‘Reference 
Corpus’ tab

2. Select ‘Raw files’ (clear 
files if necessary) and add 
the reviews from our 
‘Spielberg’ directory

3. Name the corpus 
accordingly and select the 
‘Indexer’ 

4. Hit ‘Create’ and then 
‘Swap Selected Target and 
Reference Corpora’
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#2השוואה בין קורפוסים 

1. Go to the ‘Keyword’ tab 

2. Keep the search box 
empty and hit ‘Start’

3. Look at the ‘Keyness
(Likelihood)’ column. 
What do you think it 
reflects? 
Keyness: the statistical 
significance of a keyword's 
frequency in a given corpus, 
relative to a reference corpus
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•CATMA)Computer Aided Textual Markup and Analysis(חופשיתתוכנההיא)GPL 3.0(

תומכת.גרמניה,המבורגמאוניברסיטתטקסטיםשלחופשיותיוגממוחשבאוטומטילניתוח

.השפותבכל)כמעט(

,Edge(הדפדפניםסוגיברובותומכתוובמבוססת• Firefox, Chrome, Safari(

)2019(6.5.0:אחרונהגרסה•

,doc(טקסטקבצישלפורמטיםבמגווןתומכת• pdf, txt(

:)מוקדםרישוםנדרש(לגישהכתובת•

•https://catma.de/

https://catma.de/
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הכנת קורפוס- CATMA

/https://benyehuda.orgבכתובתיהודהבןפרויקטאלהכנסו1.

שטיינברגיעקבמאת"העוורת"היצירהאתחפשו2.

ושמרוהקורפוסאתנקו.TXTכקובץהאישיבמחשבכםהיצירהאתשימרו3.
בשנית

https://benyehuda.org/
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מסך ראשי- CATMA

ניהול פרויקטים
תגים

אנוטציה

ויזואליזציה/ניתוח אוטומטי
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יצירת פרויקט חדש- CATMA

1. Log in to https://catma.de/ and hit ‘Create New Project’

2. Name your project and click ‘OK’

https://catma.de/
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1#העלאת קורפוס - CATMA

1. Open your project and go to ‘Documents & Annotations’

2. Click on the ‘+’ symbol and hit ‘Add Document’
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2#העלאת קורפוס - CATMA

1. Click on the icon titled ‘Upload files from your local computer’

2. Select your corpus files and hit ‘Open’

3. Click ‘Continue’
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CATMA– 3#העלאת קורפוס

1. Verify that CATMA identified the properties of your documents correctly 
(text, encoding, language, preview)

2. Hit ‘Continue’



31

CATMA– 4#העלאת קורפוס

1. Add the relevant metadata for your files (author, publisher, description)

2. Hit ‘Continue’ then ‘Finish’
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CATMA– 5#העלאת קורפוס

1. Once processed, CATMA should display your files under ‘Documents & 
Annotations’
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CATMA–ניתוח אוטומטי

1. To access CATMA’s 
automatic analysis tools 
first hit ‘Analyze’ 

2. Check the files you want to 
analyze

3. Hit the ‘|’ symbol
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CATMA– ניתוח אוטומטי)wordlist(

1. To generate a vocabulary, 
choose ‘Wordlist (freq>0)’ 
under ‘Queries’ 

2. CATMA should now 
display the wordlist of your 
corpus with frequency

3. Clicking on the arrow 
located before each word 
will display its context
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CATMA– ניתוח אוטומטי)distribution(

1. To generate a distribution graph, choose ‘DISTRIBUTION’ under 
‘Visualizations’ 
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CATMA– ניתוח אוטומטי)distribution #2(
1. Select a phrase from the wordlist by clicking the black arrow under the 

‘Select’ column

Clicking on any point in 
the graphs will open the 

KWIC window
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CATMA– ניתוח אוטומטי)wordcloud #1(

1. To generate a wordcloud graph, choose ‘WORDCLOUD’ under 
‘Visualizations’ 



38

CATMA– ניתוח אוטומטי)wordcloud #2(
1. Select all phrases from the wordlist by hitting the three dots of the query 

result 

Change number of 
words, size of 

wordcloud, distance 
between words
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CATMA– ניתוח אוטומטי)doubletree(

1. To generate a doubltree graph, choose ‘DOUBLETREE’ under 
‘Visualizations’ 
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CATMA– ניתוח אוטומטי)doubletree #2(
1. Select a phrase from the wordlist by clicking the black arrow under the 

‘Select’ column

Clicking on any word in the graph will extend the context for the 
rest of the sentence and highlight possible combinations
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CATMA– יצירת ספריית תגים(תיוג(

1. Hit ‘Tags’ in the main menu

2. Click on the ‘+’ sign in the 
‘Tagsets’ window

3. Name your tagset תגים ‘
העוורתלניתוח  ’ and hit ‘OK’
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CATMA– 1#יצירת תגים (תיוג(

1. Select you tagset by clicking on it

2. Hit the ‘+’ sign and select ‘Add Tag’
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CATMA– 2#יצירת תגים (תיוג(

1. Name your tag ‘פעולות רצוניות’

2. Hit ‘ADD TAG’
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CATMA– 3#יצירת תגים (תיוג(

1. Add the following tags to your tagsets:
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CATMA–1#אנוטציה

1. To start annotating hit 
‘Annotate’ in the left menu

2. Select your text in 
‘Documents & Annotations’ 

3. Load your tagsets by 
checking them under 
‘Tagsets’

4. Once finished, hit the ‘|’ 
button to view your text
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CATMA–2#אנוטציה
1. To annotate, mark a word and select the tag you wish to apply 
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CATMA–3#אנוטציה

1. To generate a taglist go to 
‘Analyze’

2. Verify that your annotation 
collection is marked

3. Under ‘Queries’ select 
‘Taglist (tag="%")’
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CATMA–4#אנוטציה

1. You can also group the list 
by tag names by hitting 
‘Group by Tag Path’

2. Try to generate a 
distribution graph for your 
tags
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CATMA–5#אנוטציה

1. You can also annotate all occurrences of a selected word in the text by 
going to the KWIC tool, selecting a word and then ‘Annotate selected 
rows’



יעץ והדרכה בספרייה

cenlib@tauex.tau.ac.il

03-6408423

050-5075982

עודד זרחיה
odedzarchia@tauex.tau.ac.il
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