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SLOVEN � INA  A � EŠTINA V PO� ÍTA � OVOM SPRACOVANÍ

Zborník referátov zo seminára, Bratislava 26. – 27. októbra 2001, 

Veda, Vydavate� stvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2001, 194 s.

�
lánok bol publikovaný v Jazykovednom � asopise (2003, ro� ník 54, � . 1-2, s. 91 – 95). 

Zdá sa, že problematikapo� íta� ovej a korpusovejlingvistiky sa posúva � oraz viac do

stredobodu pozornosti odborných lingvistických a informatických sfér aj v našich

zemepisných šírkach. Prejavom toho bola aj konferencia o po� íta� ovom spracovaní

sloven� iny a � eštiny,ktorásauskuto� nila v Bratislavepolovicoujeseneroku 2001.Zámerom

organizátorov bolo zvýšenie vzájomnej informovanosti medzi slovenskými odbornými

kruhmi zaoberajúcimisa po� íta� ovou lingvistikou, ale aj prezentáciavýsledkov prácev 

po� íta� ovomspracovaní� eštinyprostredníctvomvedúcich� eskýchodborníkovz tejtooblasti.

O interdisciplinaritepo� íta� ového spracovaniaprirodzenéhojazyka sved� í aj široký záber

a polia pôsobnosti v ktorých pracujú ú� astníci tejto konferencie. Príspevky z nej vyšli

v zborníku, ktorý je predmetom prítomnej recenzie.

ZborníkotváraštúdiaJanaHaji � a (Ústavformálnía aplikovanélingvistiky, Matematicko-

fyzikální fakulta UK, Praha) Statistickémodelovánía automatickáanalýza p� irozeného

jazyka (s. 11 – 33). Jej názov do istej miery odzrkad� uje aj prevládajúcitrend v sú� asnej

po� íta� ovej lingvistike.Štatistickéa pravdepodobnostnémodelovaniemáv sú� asnostimnoho

praktických aplikácií, z ktorých známejšiesú napr. OCR (Optical CharacterRecognition),

� iže optické rozpoznávanienaskenovanéhotextu, alebo analýza a syntéza akustického

re� ového signálu. Haji � sa v príspevkuzameriavana automatickúmorfologickú analýzu

a dezambiguáciu,jej prepojeniena (polo-) automatickúsyntaktickúanalýzu a automatický

prekladmedzigenetickypríbuznýmijazykmi. V proceseautomatickejmorfologickejanalýzy

je východiskommorfologický slovník, ktorý obsahujeinformácieo prípustnýchlexikálnych

a rela� ných morfémach v danom jazyku, � alej súbor zna� iek (angl. tagset) , ktoré

reprezentujúmorfologickékategóriea matematickýmodel,pod� a ktoréhoanalýzaprebieha.

Nevyhnutnýmpredpokladomje aj tzv. trénovacíkorpus, � iže súbortextov,ktorý bol predtým

ru� ne morfologicky analyzovanýpod� a vopred zvolenéhotagsetu.Na tomto korpuse sa

program,ktorý je implementácioudanéhoštatistickéhomodelu,“nau� í” pravdepodobnostné

vz� ahy medzi slovnými tvarmi a ich možnými morfologickými interpretáciami.Ke� že je

výsledok takejto analýzy v dôsledkutvarovej homonymiepomernenejednozna� ný (napr.

politika N. sg.ž. r. aj G. sg.m. r.), aplikujesaprocesdezambiguácie,ktorý takistopracujena
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štatistickom základe.Úspešnos� takejto analýzy sa pre � eštinu a iné slovanskéjazyky

pohybuje okolo 94 %. Automatickú morfologickú analýzu Haji � využíva aj v strojovom

prekladevo fáze analýzy a syntézy slovných tvarov východiskovéhoa cie� ového jazyka.

Výsledky strojového prekladu medzi geneticky (a štruktúrne) príbuznými slovanskými

jazykmi súpomernedobrépresloven� inu a � eštinu(okolo90%),horšiepre � eštinua po� štinu

(asi 75%). 

V príspevkuIdentifikácia paradigmatickýcha syntagmatickýchvz� ahov v texte (s. 34 –

48) saKarol Furdík (Juvier,s. r. o, Košice)venujepopisuteoretickéhomodelu,ktorý by bol

schopnýidentifikova� a reprezentova� paradigmatickéa syntagmatickévz� ahy v texte.Tento

model je založenýna algoritmeinduktívnehoinkrementálnehou� enia.Takýto algoritmusby

pozostávalz viacerýchmodulov, ktoré by vedeli vstupný text segmentova� , identifikova�
a explicitne reprezentova�  jazykové jednotky pomocou vhodne zvoleného formálneho jazyka.

�
lánok EduardaKostolanskéhoa JanyHašanovej(Laboratóriumpo� íta� ovej lingvistiky,

PedagogickáfakultaUK, Bratislava)Spracovaniemorfologickejroviny sloven� iny po� íta� om

(s. 49 – 87) predstavujeopis modelumorfologickej analýzya generovaniaslovnýchtvarov

v sloven� ine. Hlavnou myšlienkou je možnos� generovaniaslovných tvarov sloven� iny

pomocou virtuálneho slovníka, ktorý nesie komplexné údaje o vzoroch ohýbania,

tvarotvornýchzákladocha ich zmenách,súboreohýbacíchprípon, pravidlách formovania

jednotlivýchslovnýchtvarova údajeo konkrétnychohýbanýchslovách.Všetky tietoúdajesa

získali z textovéhomateriáluKrátkehoslovníkaslovenskéhojazykaa boli uloženévo forme

referen� nej morfologickej databázy. 

Výskumný tím Milan Rusko – SachiaDaržágín– Marián Trnka z Ústavu informatiky

SAV prezentujevýsledkysvojhovýskumuv � lánku Databázypre rozpoznávaniea analýzu

re� i v sloven� ine (s. 88 – 97). Takétodatabázymajúv komer� nej sféreaplikáciev hlasových

telefonickýchslužbách,ktoré poznámez každodennéhoživota (napr. informácieo odchode

dopravnýchspojení, teleshopping,telebanking,voice mail at� .). Autori sa zamýš� ajú nad

sú� asnými teoretickými prístupmi v rozpoznávaníre� i (skryté markovovské modely a

neurónovésiete) a predstavujúpriebeh a výsledok tvorby prvej slovenskej telefonickej

re� ovej databázy SpeechDat-e.

JozefIvanecký(IBM Voice Systems,EuropeanSpeechResearch;Katedrakybernetikya

umelejinteligencie, Fakultaelektrotechnikya informatiky, Technickáuniverzita,Košice)sa

v dvochpríspevkochvenujeautomatickejfonetickejtranskripciiv po� íta� ovomrozpoznávaní

re� i. V prvom, nazvanomSAMPA v sloven� ine a jej význam z poh� adu viacjazy� ných

systémovna rozpoznávaniere� i (s. 98 – 116), autorprezentujevlastnéskúsenostipri vývine
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fonetickej abecedy SAMPA (Speech AssesmentMethods – Phonetic Alphabet) pre

sloven� inu. Vo viacjazy� ných systémochna rozpoznávaniere� i je hlavnou požiadavkou

vzájomná kompatibilita jednotlivých transkrip� ných systémov. Pod� a Ivaneckého sú

výhodami kódovania SAMPA práve vhodnos� a rozšírenos� použitia vo viacjazy� ných

systémoch. V druhom príspevku s názvom Automatická transkripcia sloven� iny

v po� íta� ovomrozpoznávaníre� i (s.117– 120)saIvaneckývenujeproblematikeautomatickej

fonetickej transkripcie v teoretickej rovine a predstavujemožný spôsob riešenia tohto

problémuv sloven� ine. Pre sloven� inu volí autor transkrip� né pravidlávychádzajúcez prác

A. Krá� a, výstupnouabecedouje autoromnavrhovanáSAMPA. Ako problematickýjav sa

Ivaneckémuukázal rozdiel v spisovnej a hovorovej výslovnosti. Ke� že systém pracuje

primárnes pravidlamiprespisovnúvýslovnos� , bolo nutnédo� ho implementova� aj pravidlá

pre nespisovnúvýslovnos� , pretožeich zanedbanieby mohlo vies� k chybným výstupom

v transkripcii.

Ukážkou,že peniazeeurópskychda� ových poplatníkovsa prostredníctvomeurópskych

inštitúcii môžu niekedyprerozde� ova� aj zmysluplne,je projekt COP-58ONOMASTICA,

ktorý vznikol v rámciprogramuCOPERNICUS.Jehovýsledkyprezentujeslovenskýú� astník

projektu Peter � ur� o (Akadémia policajného zboru, Bratislava) v príspevkuViacjazy� ný

výslovnostnýslovníkvlastnýchmiena názvovlokalít. V rámci tohto projektuboli vytvorené

jazykovézdrojeobsahujúceokolo 1,8 milióna vlastnýchmienv siedmichjazykochstredneja

východnejEurópy( � eština,sloven� ina, po� ština,estón� ina, litov � ina a ukrajin� ina). Autor sa

v príspevku venuje technickým aspektom (kódovanie textov, používate� ské rozhranie)

využitia týchto textovýchdatabáza poukazuje(ak nie rovno nabáda)na možnos� použitia

týchto hodnotných dát na � alší výskum v po� íta� ovej a korpusovej lingvistike.

Dva príspevkypražskýchkorpusovýchlingvistov z Ústavu � eskéhonárodnéhokorpusu

sú prezentáciou aktuálneho stavu zatia� najrozsiahlejšieho a úrov� ou spracovania

najkvalitnejšiehokorpusutextov v slovanskýchjazykoch.V teoreticko-metodologickejštúdii	
eskýnárodní korpus: Stav v roce 2001 (s. 121 – 135) sa vedúci � eskéhokorpusového

projektu, František � ermák, vracia k základnýmpojmom z oblasti korpusovej lingvistiky

(korpus, reprezentatívnos� , štandardizácia,zna� kovanie, konkordancie),predstavujefázy

budovaniaa sú� asnú štruktúru � eskéhonárodnéhokorpusu a nazna� uje aspektypráce a

využitia korpusovýchdát v lingvistickej ako aj nelingvistickejsfére.Michal K 
 en sa zasev

príspevku
	

eskýnárodníkorpus– po� íta� ovádemonstrace(s.136– 141)zameriavanapopis

technických aspektov budovania  a využitia � NK (získavanie textov, skenovanie, prevod 

textov do jednotnéhoformátu, externá anotácia, používanie korpusovéhomanažéra)a
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problémom s tým spojeným.

Vlasta K � e� ková (Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica) v príspevku

Informáciev terminologickýchdatabázacha ich využívaniepri prekladeodbornýchtextov(s.

142 – 149) predstavujeaspekty tvorby terminologických databáz z rozli � ných oblastí

(sociálnaochrana,vodohospodárstvo,ochranaživotnéhoprostredia,knižni� ná a informa� ná

veda) v slovenskom aj európskom kontexte. K � e� ková popisuje štruktúru položiek

terminologickej databázy,ktoré môžu nies� lingvistické aj encyklopedickéinformácie.

Zvy � ajneterminologickýzáznamv lingvistickej rovine obsahujeokremtermínuv základnej

gramatickej forme aj jeho synonymá, varianty, symboly, skrátené formy, inojazy� né

ekvivalenty, kolokácie, grafické reprezentácie,hyponymá a hyperonymá. � alej sú tu

technickéinformácieo identifikátoretermínu,symbolejazyka,dátumevytvoreniazáznamu,

identifikátori tvorcu záznamu,kóde inštitúcie, informáciach o zdrojoch a pod. Autorka

propagujemyšlienkuvyužitia (a pravdažeaj budovania)takto informa� ne bohatejdatabázy

v prekladate� skej � innosti a podáva stru� nú sondu o používate� ských návykoch

prekladate� ov s terminologickými databázami (naj� astejšie vyh� adávané položky a pod.).

Ojedinelýma pozoruhodnýmje projektslovníkaštúrovskejsloven� iny a jehopo� íta� ovej

podpory,ktorý vo svojomrovnomennom� lánku(s. 150– 154)predstavuje� ubomírKral � ák

(KatedraslovenskéhojazykaFilozofickej fakulty UKF Nitra). Ústrednýmproblémomv tomto

projekte je pod� a autora otázka periodizácie textov štúrovskéhoobdobia, ktorú nazýva

vertikálnourovinouvymedzeniainventáratextov.V záujmezachyteniavzácnychjazykových

javov saprihovárazajej maximalizáciu.Hornúa dolnú � asovúhranicuprevýberštúrovských

textovzatia� nekonkretizuje,iba uvádzarozdielnechápanieštúrovskéhoobdobiau viacerých

jazykovedcov(Pauliny, Furdík). � alšími problematickými okruhmi sú otázky vhodnosti

zaradeniatextov pod� a kritéria publikovanosti/rukopisnostitextovéhomateriálua lexikálne

okazionalizmy,kalky a výpoži� ky štúrovskýchautorov.Z informatickéhoh� adiskapodpory

projektuKral � ák uvádzanaliehavos� vytvoreniaefektívnehovyh� adávaciehosoftwarua cie�
vybudova�  textový korpus štúrov� iny v rozsahu 15 miliónov slovných tvarov.

Nevyhnutnos� existencienovéhoreprezentatívnehoslovníkasú� asnej � eštinyzdôraz� uje

Karel Pala (Katedrainforma� ních technologií,Fakulta informatiky, MU Brno). Jazykovou

materiálovouzáklad� ou pre jeho vznik by malaby�	� eskálexikálnadatabáza(CLD), ktorej

koncepciu Pala predstavujev príspevku Návrh 
 eské lexikální databáze(s. 155 – 167).

Databázaby malaobsahova� približne 60 000 heslovýchslov a 105 000 významov.Z tohto

po� tu až 20 000 jednotiekby tvorili slovesá,ktoré Palapovažujeza základnérela� né prvky

v jazyku, viažucena sebainé slovné druhy (hlavne substantíva).Základnými jednotkami
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v databázeby mali by� lémy (slovo v základnom,“slovníkovom” gramatickomtvare), resp.

štandardnékolokácie(napr.telefónnyzoznam,vysokáškolaa pod.).Lingvistické informácie,

ktoré sa v databázepod� a návrhu majú ocitnú� sú: fonologická (fonetická) informácia,

morfologická informácia, významy, sémantické rysy, hypero/hyponymické vz� ahy,

sémantickétriedy, synonymickérady, syntaktické informácie, lokálne kontexty, typické

použitie,kolokácie,pragmatickéinformácie,pôvod,logický typ a encyklopedickáinformácie.

Tieto položky sa v databázereprezentujúako polia, zapísanévo formáte XML. Na konci

príspevku sa uvádzajú aj konkrétne príklady možných slovných záznamov v databáze.

Na Palov príspevokobsahovonadväzujePavel Smrž (Fakulta informatiky, MU Brno)

v � lánku Slovníkovádata ve formátu XML (s. 168 – 180). Zdôraz� uje výhody použitia

zna� kovacieho jazyka XML (eXtensible Markup Language) na reprezentáciuzložito

štruktúrovanýchdát, akými sú práveslovníkovédáta.Medzi tie by mali patri� schopnos�
validácieformy a obsahudokumentupomocoudefini� néhojazyka XML Schema,možnos�
transformácie dokumentu a jeho elementov do � ubovo� ného formátu pomocou

formátovaciehojazyka XSLT (eXtensible StylesheetLanguage),výkonný mechanizmus

zadávaniavyh� adávacíchotázok XQuery, štandardypre definíciu odkazov medzi XML

dokumentmimechanizmomXlink at� . Okremzdôraz� ovaniavýhodXML uvádzaSmržako

najznámešíprojekt slovníkovéhovyužitia XML anglický výkladový slovník Oxford English

Dictionary Online a popisuje aj priebeh prevodu Slovníka spisovnéhoslovníka jazyka

� eskéhodo XML formátu. Získané skúsenostiformuluje ako odporú� ania pre obdobné

projekty.

Zborník uzatvára retrospektívnypoh� ad Vladimíra Benka (Laboratórium po� íta� ovej

lingvistiky, Pedagogickáfakulta UK, Bratislava) na po� íta� ovú podporu lexikografických

projektov na Slovensku(s. 181 – 194). Autor spomínana za� iatky svojej prácev oblasti

elektronizácieslovníkovýchdát, ktorásaukázalaby� vo svojom � ase(1987)nevyhnutnou(a

poslednou) možnos� ou záchrany 1. vydania Krátkeho slovníka slovenského jazyka.

V priebehujej uskuto��� ovaniaBenko navrhol zna� kovací jazyk MOM (My Own Markup),

ktorým sazaznamenávajúinformácieo štruktúreslovníkaz typografickéhoh� adiska(kurzíva,

(polo)tu� né písmo, rôzneve� kosti písmaa pod.). Táto forma slovníkovej reprezentáciesa

ukázalaby� nato� ko efektívnaz h� adiskaprácelexikografovi kvality slovníka,žesauplatnila

aj v 3. a4. zväzkuHistorickéhoslovníkaslovenskéhojazyka(1992)a(1993),Synonymickom

slovníku sloven� iny (1995) a 3. vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1997).

Alexander Horák
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