
  

STYX
Pražský závislostní korpus

jako cvičebnice jazyka českého

Ondřej Kučera



  

Obsah
1. Úvod (motivace, PDT, PML, 

implementace)

2. Filtrování vět
3. Transformace stromů
4. STYX: FilterSentences, Charon, Styx

5. Závěr, budoucnost



  

1. Úvod



  

Motivace
● děti dnes počítače běžně používají
● hry, surfování, chat, psaní, kreslení

● proč by nemohly na počítači určovat 
slovní druhy nebo větné členy?



  

Budování cvičebnice
Ručně
● nesmírně pracné

● vybrat (vymyslet) věty
● anotovat je

● značně omezené množství vět
● často příliš jednoduché věty 

neodpovídající reálnému používání jazyka



  

Budování cvičebnice
Automaticky
● máme-li k dispozici anotovaná data
● práce s výběrem vět a anotací je již 

hotova
● korpusová data reprezentují skutečné 

používání jazyka
● množství vět odpovídá velikosti korpusu
● PDT



  

Prague Dependency Treebank

● anotován na čtyřech rovinách (slovní, 
morfologická, analytická, tektogramatická)

● vnitřní formát: PML (Prague Markup 
Language) – postaven na XML



  

Prague Markup Language
● každá ze čtyř rovin anotována v 

samostatném souboru
● data provázána pomocí identifikátorů 

slov, vět, odstavců
● závislostní syntax vyjádřena přímo vztahy 

XML uzlů



  

PDT vs. školní syntax
● anotačními pravidly PDT lze zpracovat 

libovolnou větu
 filtrování vět

● analytická rovina PDT se v mnoha 
ohledech značně liší od školní syntaxe
 transformace analytických stromů



  

Implementace
Java
● vysokoúrovňový jazyk s řadou pojistek 

proti omylům programátora
● přenositelnost
● přítomnost knihovny SWT



  

Implementace
SWT
● Standard Widget Toolkit
● poskytuje nativní vzhled grafických prvků
● rychlost



  

Implementace



  

Implementace



  

2. Filtrování vět



  

Filtrování vět
Souvětí (souřadná i podřadná)

Pro firmy, které se 
rozhodnou využít jejich 
služeb, to nemusí být zrovna 
levná záležitost.



  

Filtrování vět
Grafické symboly (AuxG)

Dodavatel účtoval 229422 Kč / m2.



  

Filtrování vět
Elipsy, aposice (ExD, Apos)

8) Stejné požadavky jako na 
dovážené výrobky bude SPPI 
uplatňovat i u výrobků 
tuzemských.



  

Filtrování vět
Příliš dlouhé a krátké věty



  

Filtrování vět
AuxO (nadbytečný (odkazovací, emotivní) element)

To byste se divil.



  

Filtrování vět
Filtrování v číslech
● výchozí počet vět: 49442
● po aplikaci sedmi filtrů: 11705
● zachováno tedy 23,7% vět



  

3. Transformace stromů



  

Transformace
Sb (podmět)
● „povýšit“ na úroveň přísudku



  

Transformace
Obj (předmět)
● je-li to infinitivní předmět a rodič je 

modální sloveso, spojit s rodičem



  

Transformace
Pnom (jmenná část přísudku)
● spojit s rodičem



  

Transformace
AuxV (pomocné sloveso být)
● spojit s rodičem



  

Transformace
Coord (koordinační uzel)
● koordinované děti (is_member) a čárky 

„pohltit“ k sobě



  

Transformace
AuxP (předložká primární, části předložky sekundární)

● děti „pohltit“ k sobě



  

Transformace
Ostatní analytické funkce
● žádná transformace nebo transformace 

analogická k těm předchozím



  

4. STYX:
FilterSentences, Charon, Styx



  

FilterSentences
● program sloužící k aplikaci filtrů
● načítá data ve formátu PML
● každou větu otestuje filtrem
● výstupem jsou ty věty, které filtrem 

prošly
● výstup opět ve formátu PML



  

Charon
● „administrační“ program
● uživateli (administrátorovi) načte všechny 

věty, které jsou k dispozici
● uživatel vybírá věty, ze kterých chce 

složit cvičení
● na závěr si cvičení uživatel uloží



  

Charon



  

Charon



  

Charon



  

Charon



  

Styx
● vlastní cvičebnice
● uživatel si načte cvičení dříve vytvořené 

programem Charon



  

Styx



  

Styx



  

Styx



  

Styx



  

Styx



  

Styx



  

Styx



  

Styx



  

Styx



  

Styx



  

Styx



  

5. Závěr, budoucnost



  

Současnost
● systém je v použitelném stavu, nikoliv 

však v ideálním
● obtížnost cvičení na úrovni deváté třídy 

ZŠ



  

Budoucnost
● zaměření se na uživatele
● konfigurovatelnost
● rychlost
● opravy chyb
● nedostatečné filtry, příliš přísné filtry
● nedostatečné či chybné transformace



  

Otázky
a snad i odpovědi…


