
SZOFTVER-KRITIKA

RANGE
A RANGE nevű szoftver és a hozzá kapcso
lódó szólisták megalkotói Paul Nation és 
Averil Coxhead, az újzéland-i Victoria Uni
versity of Wellington nyelvészeti és alkalma
zott nyelvészeti iskolájának professzorai. A 
program szabadon letölthető a szerző, Paul 
Nation honlapjáról (http://www.vuw.ac.nz/ 
lals/) és szabadon alkalmazható a szerzők 
előzetes engedélye nélkül, de kereskedelmi 
forgalomba nem hozható. A részletes hasz
nálati utasítással és hibaelhárítási útmutató
val ellátott szoftver írott angol nyelvű szö
vegek szókincsének összehasonlító vizsgá
latára alkalmas. A program futtatásához 
Windows alapú PC és Word szükséges.

Felhasználása igen sokrétű lehet a korpusz 
alapú szókincs vizsgálatok terén. A szerzők 
ajánlása szerint kutatók és gyakorló nyelv
tanárok egyaránt eredményesen alkalmaz
hatják a programot egyidejűleg több külön
böző szöveg szókincsének vizsgálatára, az 
adott szövegek szókészletének ábécérend
ben vagy gyakorisági sorrendben történő ki
listázására, egyedi és közös szókészletének 
feltérképezésére, beépített szógyakorisági 
listákkal való összevetésére. Segítségével 
többek között meghatározható, mekkora 
szókincsre van szüksége egy nyelvtanulónak 
egy adott szöveg megértéséhez, melyek azok 
a szavak a szövegben, amelyek a nyelvtanuló 
számára nagy valószínűséggel ismeretlenek 
lesznek, milyen mértékben készíti fel az 
adott szöveg a nyelvtanulót az autentikus 
szövegek (könyvek, folyóiratok) szókincsé
re. Megtudható, hogy egy adott szókincsű 
nyelvtanuló számára milyen arányban lesz
nek ismert és ismeretlen szavak egy szöveg
ben, vagy hogy az elkészített nyelvi teszt, 
illetve az olvasásra kijelölt szöveg szókincse 
valóban megfelel-e a nyelvtanulók nyelvi 
szintjének.

A nyelvtanár a RANGE segítségével 
könnyen elemezheti diákjainak írását is szó
kincs szempontjából. A program képes meg

határozni, mennyire választékosán fogalmaz 
írásában a nyelvtanuló, vagyis milyen arány
ban használ az angol nyelvben igen gyakran 
előforduló szavakat, illetve az adott szerző
re jellemző, egyedi kifejezéseket. A gyakran 
előforduló szavak meghatározását három 
korpuszalapú, beépített alap-szólista segítsé
gével végzi a program és minden olyan szót 
egyedinek tekint, melyek nem találhatók 
meg e három listában. Nem csupán egyen
ként vizsgálhatók azonban a szövegek, ha
nem egymással összehasonlítva is, így ki
derül, melyek a legválasztékosabb, legegye
dibb, legnagyobb szókészlettel rendelkező 
írások.

A RANGE képes 32 különböző szöveg 
szókészletének egyidejű összevetésére, és 
több igen nagy méretű, egyenként akár egy
millió szavas szöveget is fel tud dolgozni. A 
szövegben minden egyes szónak megadhat
ja az eloszlását (hány szövegben bukkan fel 
az adott szó), a gyakoriságát (összesen hány
szor fordul elő az adott szó az összes szöveg
ben), a szócsalád gyakoriságát (összesen 
hányszor fordul elő az adott szó és szócsa
ládjának tagjai az összes szövegben), típus / 
token arányt, valamint mindazon szövegek 
gyakorisági mutatóit, melyekben az adott 
szó fellelhető.

Három beépített szólista áll a felhaszná
ló rendelkezésére. Az első (B ASEWRD1 .DAT) 
az angol nyelvben leggyakoribb 1000 szót 
tartalmazza, a második listát (BASE- 
WRD2.DAT) a második 1000 leggyakoribb 
angol szó alkotja, a harmadik pedig (BASE- 
WRD3.DAT) olyan szavakból áll, melyek 
nem tartoznak ugyan a leggyakoribb kétezer 
szó közé, ám gyakran felbukkannak közép
iskolai és egyetemi tankönyvek, olvasmá
nyok szövegében a legkülönfélébb tárgyak
ban. A listák forrása az első kétezer szó ese
tében a General Service List of English 
Words (Michael West, 1953, Longman, Lon
don), illetve a Coxhead által összeállított 
Academic Word List (1998, 2000).

Nem szükséges azonban ezt a három szó-
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listát venni alapul. A felhasználó elkészítheti 
saját szólistáját is, és ehhez hasonlíthatja az 
általa kiválasztott szövegek szókészletét, 
például ha arra kíváncsi, két szöveg szókin
cse mennyire fedi egymást. Ez esetben az 
egyik szöveget alapszólistává (Basewrdl .dat) 
kell alakítani a szócsaládok megjelölésével 
(az alapszó alá TAB-bal beljebb kezdve az 
azonos szócsaládba tartozókat), és a program 
ehhez fogja viszonyítani a beadott másik 
vizsgálandó szöveg vagy szövegek szókin
csét.

A program Windows alapú PC-kre készült. 
Futtatásához a következődre van szükség:

1. a Range.exe program,
2. a három alap-szólista (BASE- 

WRD1.DAT, BASEWRD2.DAT, BASE- 
WRD3.DAT),

3. a vizsgálandó szöveg fájlok (.txt kiter
jesztéssel) ASCII (DOS) formátumban.

A könyvtárban tehát a következődet kell 
látnunk a program megnyitásakor:

range.exe (a program) 
basewrdl.dat (az alap-szólisták) 
basewrd2.dat
basewrd3.dat
indol .txt (a feldolgozandó szövegfájlok) 
indo2.txt
indo3.txt
indo4.txt 
indo5.txt 
indo6.txt
Hat minta-szövegfájlt is tartalmaz a prog

ram (indol-6), ezeken begyakorolhatjuk a 
vizsgálat lépéseit. Először másoljuk be az 
elemezni kívánt szövegfájlt abba a könyvtár
ba, amelyben a range.exe program található 
(a mintaszövegek vizsgálatához ez a lépés 
nem szükséges, hiszen már eleve abban a 
könyvtárban találhatók). Ez az első számú

hibaforrás, mert ha másik könyvtárba kerül 
a szöveg, a program nem találja. Továbbá 
igen fontos, hogy szövegfájl (.txt) legyen, 
különben a program nem fut, és az ERROR 
line too long felirat jelenik meg a képernyőn. 
A vizsgálat megkezdése előtt előfordulhat 
tehát, hogy a fájl kiterjesztését előbb .txt-re 
kell változtatni.

Ezután kétszer kattintsunk a Range ikon
ra a Windows intézőben. Nyissuk meg a Fájl 
menüt a Range-ben és válasszuk az Open-t. 
Kattintással válasszuk ki a vizsgálni kívánt 
fájlokat, ehhez ebben a könyvtárban kell len
niük. Ha nem találjuk őket, a fájltípus meg
jelenítését állítsuk Text files vagy All files- 
ra. A következő lépés ismét a File menüben 
a mentés (Save) kiválasztása. Meg kell ad
nunk előre a programnak, hogy az eredményt 
pontosan hova mentse el. Ehhez be kell gé
pelnünk egy tetszőleges eredmény fájlnevet 
és meg kell adnunk a mentés helyét. Ez le
het a harmadik hibaforrás, eredmény fájl nél
kül a program nem fut és az ERROR Save file 
not set, cannot run felirat jelenik meg a kép
ernyőn. A program felajánl egy eredmény
fájl nevet és helyet, ezt elfogadhatjuk vagy 
tetszőlegesen meg is változtathatjuk.

Végül kattintsunk a Range ablakban, a 
fájllista alján található Process Files (feldol
gozás) gombra. Ezt követően az eredményt 
Wordben, az általunk megadott helyen és 
fájlban találjuk meg. A szoftverhez mellékelt 
minta elemzés és részletes hibaelhárítási út
mutató jelentősen megkönnyíti a program 
egyébként nem túl bonyolult használatának 
elsajátítását. Minden gyakorló nyelvtanár 
számára jó szívvel ajánlom ezt a praktikus 
és kreatívan kiaknázható eszközt.
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