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SAM-95 morfological analyser users manual
Krzysztof Szafran

Abstract

SAM-95 is a program for morfological analysis of Polish. Although the user interface is modest,
it is a tool ready to be used by linguists and computer scientists.
It covers almost all the vocabulary of the largest existing Polish dictionary, i.e. the 10-volume
dictionary of Doroszewski containing about 120000 entries. If needed, new entries can be added to
the analyser's dictionary by a user.
SAM-95 is available on Internet by anonymous FTP. It's URL is ftp://ftp.mimuw.edu.pl/
pub/polszczyzna/SAM-95.

Analizator morfologiczny SAM-95
opis u»ytkowy
Krzysztof Szafran
maj 1996

1 Wst¦p
Analizator morfologiczny SAM-95 jest znacznie zmienion¡ wersj¡ programu SAM-93 opisanego w pracy:
Szafran, K., Automatyczna analiza eksyjna tekstu polskiego (na podstawie schematycznego indeksu a
tergo Jana Tokarskiego), Wydziaª Polonistyki UW, Warszawa 1993. Wprowadzono w nim liczne zmiany
i modykacje i chocia» wykazuje nadal pewne cechy programu eksperymentalnego, takie jak stosunkowo skromny interfejs u»ytkownika, szcz¡tkowa kontrola i diagnostyka sytuacji bª¦dnych, operowanie
,,zaszytymi na staªe nazwami zbiorów i niektórych katalogów u»ywanych przez program itp. staª si¦
jednak peªnowarto±ciowym narz¦dziem umo»liwiaj¡cym prowadzenie analizy morfologicznej tekstów
polskich i mog¡cym znale¹¢ zastosowanie w ró»nego typu badaniach j¦zykowych. Zarówno wybrany
kompilator jak i pewne inne rozwi¡zania, takie jak interfejs u»ytkownika praktycznie niezale»ny od
typu u»ywanego terminala, maj¡ umo»liwi¢ w przyszªo±ci w miar¦ ªatwe przeniesienie programu na
inn¡ platform¦ sprz¦tow¡ i systemow¡ (UNIX).

2 Przeznaczenie programu
Podstawow¡ funkcj¡ programu SAM-95 jest dokonywanie analizy morfologicznej sªów tekstowych w
j¦zyku polskim, to znaczy okre±lanie  na podstawie dost¦pnego sªowa tekstowego  formy wyrazowej, charakterystyki gramatycznej tej formy oraz postaci wykªadnika formy podstawowej leksemu, do
którego nale»y analizowana forma1.
W tym celu wykorzystuje on informacje zawarte w pracy: Tokarski, J., Schematyczny indeks a tergo
polskich form wyrazowych, opracowanie i redakcja: Zygmunt Saloni, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 1993. Wykorzystanie Indeksu Tokarskiego prowadzi do generowania, obok faktycznie istniej¡cych w j¦zyku polskim, równie» leksemów wyª¡cznie potencjalnych. Fakt ten jest pewnym utrudnieniem, o ile interesuj¡ nas wyª¡cznie leksemy potwierdzone w j¦zyku, bowiem do odrzucenia pozostaªych
konieczne jest wykorzystanie dodatkowego ¹ródªa informacji. Takim ¹ródªem mo»e by¢ lista faktycznie istniej¡cych leksemów j¦zyka polskiego. Z drugiej strony, mo»liwo±¢ tworzenia form potencjalnych
w poª¡czeniu z mo»liwo±ci¡ rozszerzania sªownika istniej¡cych leksemów powoduje, »e analizator jest
otwarty na wszelkie zmiany zachodz¡ce w rozwijaj¡cym si¦ przecie» nieustannie j¦zyku.
Jako wynik prac prowadzonych w ramach tematu badawczego Sªownik gramatyczny j¦zyka polskiego
nansowanego przez KBN i kierowanego przez profesora Z.Saloniego powstaªa, mi¦dzy innymi, lista
Zarówno w pracy [Szafran 93] jak te» w niniejszym opisie u»ywana jest terminologia zaczerpni¦ta z pracy: Saloni, Z., widzi«ski, M. Skªadnia wspóªczesnego j¦zyka polskiego, PWN, Warszawa, 1985.
1
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wszystkich haseª zawartych w Sªowniku j¦zyka polskiego pod redakcj¡ W.Doroszewskiego. Na jej podstawie utworzony zostaª sªownik haseª dla analizatora SAM, zwany dalej w skrócie sªownikiem. Zawiera
on nieco ponad 100 tysi¦cy haseª.

3 Wymagania sprz¦towe i programowe
Zarówno do kompilacji jak i wykonania programu SAM-95 niezb¦dny jest kompilator GCC w wersji
emx2 pracuj¡cy pod systemem DOS na komputerach typu IBM/PC. Wymaga on procesora AT/386
lub silniejszego oraz koprocesora 387 lub jego emulatora.
Wykorzystywane przez program zbiory zajmuj¡ okoªo 5.5MB miejsca na twardym dysku.
Program operuje polskimi znakami w standardzie Latin2 (strona kodowa 852), co poci¡ga za sob¡
konieczno±¢ wykorzystywania odpowiedniego pakietu programowych sterowników ekranu i klawiatury.
W praktyce oznacza to konieczno±¢ wyposa»enia komputera w kart¦ VGA i odpowiedni monitor.

4 Instalacja
Procedura instalacji programu zale»y w istotny sposób od tego, czy instalujemy program w wersji
wykonywalnej, czy te» dysponujemy wersj¡ ¹ródªow¡.

4.1 Wersja wykonywalna
Wykonywalna wersja analizatora SAM-95 dost¦pna jest bezpªatnie3 poprzez anonimowe ftp w katalogu /pub/polszczyzna/SAM-95 pod adresem sieciowym serwera ftp Instytutu Informatyki UW, to
jest ftp.mimuw.edu.pl. W katalogu tym, obok pewnych zbiorów dodatkowych (zaieraj¡cych, mi¦dzy
innymi niniejszy tekst), znajduje si¦ zbiór sam95.exe. Jest to samorozpakowywalne archiwum zawieraj¡ce wszystkie podstawowe zbiory niezb¦dne do u»ycia analizatora. Tak wi¦c do jego zainstalowania
wystarczy wydanie polecenia sam95. Po rozpakowaniu archiwum w katalogu bie»¡cym umieszczony zostanie program analizatora (w zbiorze o nazwie s27.exe ) oraz w podkatalogu BAZA pozostaªe potrzebne
do pracy zbiory.

4.2 Wersja ¹ródªowa
Wersja ¹ródªowa analizatora SAM-95 skªada si¦ z nast¦puj¡cych elementów:
1. Wersji ¹ródªowej programu SAM-95  zbiór semx2_7.c.
2. Wersji ¹ródªowej programu pomocniczego makeslow  zbiór makeslow.c.
3. Wersji ¹ródªowej Indeksu Tokarskiego  zbiór baza.x.
4. Wersji ¹ródªowej sªownika  zbiór slo_1.txt.
Kompilator ten dost¦pny jest bezpªatnie poprzez anonimowe ftp, mi¦dzy innymi, w katalogu /pub/systems/os2/emx0.8h/, pod adresem ftp.uni-stuttgart.de.
3
Pod warunkiem niewykorzystywania jej do celów komercyjnych.
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Jak zostaªo wspomniane wcze±niej program SAM-95 (oraz makeslow) operuj¡ zbiorami o ustalonych
nazwach. Z tego wzgl¦du zmienianie nazw wymienionych wy»ej zbiorów mo»e spowodowa¢ problemy
w trakcie instalacji.
Przed przyst¡pieniem do instalowania analizatora wskazane jest zaªo»enie oddzielnego katalogu, w
którym b¦dzie u»ywany i przeniesienie tam wszystkich zwi¡zanych z nim zbiorów. Nazwa tego katalogu
mo»e by¢ dowolnie wybrana przez osob¦ instaluj¡c¡. Katalog taki b¦dziemy dalej nazywa¢ katalogiem
roboczym analizatora.
Przygotowanie analizatora do pracy polega na wykonaniu nast¦puj¡cych czynno±ci:
1. Zaªo»eniu w katalogu roboczym analizatora podkatalogu o nazwie BAZA. Nazwa ta jest wpisana na
staªe w tekst programu i dlatego nie mo»e by¢ zmieniona. Do podkatalogu tego nale»y przenie±¢
zbiory baza.x oraz slo_1.txt i makeslow.c.
2. Skompilowanie programu analizatora. W tym celu nale»y wykona¢ instrukcj¦
gcc semx2_7.c -o sam.exe.
Nazwa zbioru zawieraj¡cego program wykonywalny mo»e by¢ zmieniona.
3. Skompilowanie programu makeslow. W tym celu nale»y w katalogu BAZA wykona¢ instrukcj¦
gcc makeslow.c -o makeslow.exe.
Tu równie» nazwa zbioru z programem w postaci wynikowej nie jest krytyczna.
4. Przygotowanie do pracy zbiorów zawieraj¡cych Indeks Tokarskiego. W tym celu nale»y:




Uruchomi¢ program analizatora w katalogu roboczym analizatora.
Po pojawieniu si¦ napisu SAM> wprowadzi¢ polecenie b (baza).
Po pojawieniu si¦ zach¦ty SAM baza> wprowadzi¢ polecenie d zapisac baz¦.

Operacja tworzenia zbiorów z baz¡ trwa dªu»sz¡ chwil¦. W trakcie jej trwania na podstawie zbioru
baza.x tworzone s¡ w podkatalogu BAZA dwa zbiory baza.sam oraz baza.hsh. Zbiór baza.x nie
jest wi¦cej wykorzystywany w trakcie pracy analizatora.
5. Przygotowanie do pracy sªownika haseª. Do tego celu sªu»y program pomocniczy makeslow. Po
jego uruchomieniu w katalogu BAZA, zbiór slo_1.txt zostanie zapisany w zbiorze slo_1.sam
w postaci wymaganej przez analizator. Poniewa» program SAM-95 wymaga, aby sªownik byª
zapisany w zbiorze o nazwie sªownik.sam nale»y nast¦pnie przemianowa¢ (lub skopiowa¢) utworzony zbiór slo_1.sam na slownik.sam. Zbiór slo_1.txt nie b¦dzie dalej wykorzystywany przez
analizator.

5 Komunikacja z u»ytkownikiem  listy polece«
Sterowanie prac¡ programu SAM-95 odbywa si¦ za pomoc¡ niewielkiego zestawu prostych, jednoliterowych polece«. Wprowadzenie polecenia o wi¦kszej liczbie znaków powoduje zignorowanie wszystkich
poza pierwszym z nich. Podanie nie istniej¡cego polecenia nie wywoªuje »adnej akcji. W ka»dej chwili
mo»liwe jest wprowadzenie jako polecenia znaku ?. Powoduje to wypisanie na ekranie listy dost¦pnych
w danym momencie polece«. O tym jakie polecenia s¡ dost¦pne w danym momencie decyduje poziom
maj 1996
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na jakim w danej chwili pracuje analizator. Mo»liwe s¡ trzy takie poziomy. Pierwszy  podstawowy jest
poziomem pomocniczym pozwalaj¡cym na przej±cie na jeden z wªa±ciwych poziomów pracy: poziom
sterowania baz¡ lub poziom analizy.
O tym na jakim poziomie analizator pracuje u»ytkownik informowany jest poprzez tre±¢ napisu
zach¦ty.
Napis ten mo»e mie¢ jedn¡ z trzech postaci:
1.

SAM>

 posta¢ zach¦ty na poziomie podstawowym,

2.

SAM baza>

3.

SAM analiza>

 posta¢ zach¦ty na poziomie sterowania baz¡,
 posta¢ zach¦ty ma poziomie analizy.

5.1 Polecenia poziomu podstawowego

Na poziomie podstawowym (zach¦ta postaci SAM>) dost¦pne s¡ polecenia, których znaczenie jest oczywiste. S¡ to polecenia:
1. ?  polecenie wypisania listy dost¦pnych na tym poziomie polece«,
2. b  polecenie przej±cia na poziom obsªugi bazy danych,
3. a  polecenie przej±cia na poziom analizy,
4.

e,q

 polecenia zako«czenia pracy programu SAM-95.

5.2 Polecenia poziomu obsªugi bazy
Na poziomie obsªugi bazy (zach¦ta SAM
st¦pne s¡ nast¦puj¡ce polecenia:

, przej±cie z poziomu podstawowego poleceniem b) do-

baza>

1. ?  polecenie wypisania listy dost¦pnych na tym poziomie polece«,
2. i  polecenie wypisania pewnych informacji o zbiorach bazy i sªowniku,
3. d  polecenie utworzenia zbiorów bazy,
4. b  polecenie zmiany stanu przeª¡cznika pisania do sªownika,
5.

e,q

 zako«czenie pracy na poziomie obsªugi bazy.

Znaczenie niektórych polecenia dost¦pnych na tym poziomie jest  podobnie jak poprzednio  oczywiste, niektóre wymagaj¡ jednak pewnych wyja±nie«.
Ad 2. Polecenie to pozwala na uzyskanie pewnych informacji o trzech podstawowych zbiorach
niezb¦dnych do poprawnej pracy analizatora. Dla ka»dego ze zbiorów podawana jest data i godzina
jego stworzenia oraz liczba haseª dost¦pnych w sªowniku i wielko±¢ pozostaªych zbiorów w bajtach. O
ile który± ze zbiorów jest niedost¦pny wypisywana jest stosowna informacja.
Polecenie i odgrywaªo znacznie wi¦ksz¡ rol¦ w pierwotnej wersji analizatora, gdzie baza przechowywana byªa w kilkudziesi¦ciu parach zbiorów, które tworzone byªy pojedynczo na »yczenie u»ytkownika.
TR 96-05 (226)
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Ad 3. Zapisanie bazy odbywa si¦ zawsze do zbiorów o ustalonych nazwach baza.sam i baza.hsh

(umieszczonych w podkatalogu o ustalonej nazwie BAZA) niezale»nie od tego, czy istniaªy one poprzednio, czy te» nie. Ewentualne poprzednie wersje s¡ zamazywane ju» w momencie rozpocz¦cia tworzenia
nowych. Oba zbiory tworzone s¡ jednocze±nie i stanowi¡ nierozerwaln¡ par¦ funkcjonaln¡. Oznacza
to, »e powinny mie¢ praktycznie identyczny czas powstania. W przypadku jakichkolwiek w¡tpliwo±ci
nale»y baz¦ odtworzy¢ na nowo.
Baza tworzona jest na podstawie zbioru o nazwie baza.x.
Ad 4. Polecenie to jest w zasadzie pozostaªo±ci¡ z poprzedniej wersji analizatora. Poniewa» daje
jednak pewne ciekawe mo»liwo±ci, zostaªo zachowane.
Zbiór tekstowy zawieraj¡cy Indeks Tokarskiego zawiera równie» formy przykªadowe wyst¦puj¡ce
w czwartej kolumnie tego indeksu. W chwili tworzenia analizatora sªownik haseª znajduj¡cych si¦
w sªowniku Doroszewskiego nie byª jeszcze dost¦pny, dlatego te» konieczne byªo znalezienie innego
sposobu stworzenia sªownika haseª faktycznie istniej¡cych. W chwili tworzenia zbiorów bazy program
tworzyª z przykªadów zawartych w Indeksie zacz¡tek takiego sªownika. W poª¡czeniu z mo»liwo±cia
dodawania do sªownika zaproponowanych przez program rozwi¡za« (patrz nast¦pny paragraf) uzyskuje
si¦ mechanizm tworzenia sªownika rozbudowywanego w miar¦ wykorzystywania analizatora.
Obecnie zapisywanie do sªownika haseª wygenerowanych na podstawie danych z indeksu jest wyª¡czone w chwili uruchamiania analizatora. Polecenie b pozwala wª¡cza¢ (i wyª¡cza¢) odpowiedni przeª¡cznik.

5.3 Polecenia poziomu analizy
Na poziomie analizy (zach¦ta SAM
ne s¡ nast¦puj¡ce polecenia:

, przej±cie z poziomu podstawowego poleceniem a) dost¦p-

analiza>

1. ?  polecenie wypisania listy dost¦pnych na tym poziomie polece«,
2. k  polecenie wczytania z klawiatury jednej formy do analizy,
3. a  polecenie zanalizowania ostatnio wczytanej formy,
4. f  polecenie czytania tekstu do analizy ze zbioru dyskowego,
5. p  polecenie zmiany stanu przeª¡cznika steruj¡cego proponowaniem rozwi¡za«,
6. b  polecenie zmiany stanu przeª¡cznika steruj¡cego dopisywaniem rozwi¡za« do sªownika,
7.

e,q

 polecenia zako«czenia pracy na poziomie analizy.

Wi¦kszo±¢ wymienionych polece« wymaga pewnego komentarza. Zanim do tego przejdziemy nieco
uwag ogólnych.
1. Analiza mo»e odbywa¢ si¦ w dwóch istotnie ró»ni¡cych si¦ mi¦dzy sob¡ trybach.
Pierwszy z nich to tryb ±ci±le interakcyjny. W tym trybie analizowane s¡ pojedyncze sªowa tekstowe
wprowadzane z klawiatury. Wyniki analizy uwidaczniane s¡ na ekranie (dodatkowo wpisuje si¦ je do
zbioru wyniki.sam).
Analiza w drugim trybie polega na analizowaniu kolejnych form czytanych ze zbioru tekstowego o
nazwie dane.sam. Wyniki tej analizy zapisywane s¡ wyª¡cznie w zbiorze wyniki.sam.
maj 1996
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W ka»dym z wymienionych wy»ej trybów analizator mo»e pracowa¢ w jednym z dwóch podtrybów.
W pierwszym lista rozwi¡za« zawiera wyª¡cznie hasªa, których istnienie potwierdzone jest wyst¡pieniem w sªowniku. W drugim podawane s¡ równie» propozycje leksemów, które na li±cie nie wyst¦puj¡,
ale których potencjalne istnienie dopuszcza Indeks Tokarskiego. Ten tryb, zwªaszcza w poª¡czeniu z
trybem interakcyjnym, umo»liwia kontrol¦ poprawno±ci dziaªania analizatora w przypadkach w¡tpliwych, a w konsekwencji eliminowanie bª¦dów wyst¦puj¡cych w Indeksie Tokarskiego oraz, w poª¡czeniu
z opcj¡ pozwalaj¡c¡ na uzupeªnianie sªownika, pozwala na rozszerzanie tego sªownika.
2. Przy czytaniu form do analizy, i to zarówno wprowadzanych z klawiatury, jak te» ze zbioru
tekstowego na dysku, obowi¡zuj¡ pewne konwencje.
Jako forma do analizy interpretowany jest ci¡g znaków literowych zgodnie z tabel¡ polskich znaków
w kodzie latin2 (tzw. strona kodowa 852). Ogranicznikami ko«cz¡cymi form¦ s¡ znaki odst¦pu, ko«ca
wiersza i ko«ca zbioru oraz znaki '[' i '%'. Dwa ostatnie znaki s¡ jednocze±nie znacznikami pocz¡tku
komentarza. Pozostaªe znaki wyst¦puj¡ce w ci¡gu wej±ciowym s¡ wczytywane i przepisywane do zbioru
wynikowego, ale nie wchodz¡ w skªad ci¡gu tworz¡cego form¦ do analizy. Np. pojawienie si¦ na wej±ciu
napisu Kowalski'emu spowoduje wczytanie formy Kowalskiemu natomiast napisu abc[xyz]def spowoduje
wczytanie formy abc przy wprowadzaniu danych z klawiatury oraz wczytanie dwóch form abc i def przy
wprowadzaniu tekstu ze zbioru.
Istniej¡ dwa rodzaje komentarzy. Pierwszy rozpoczyna si¦ znakiem '%' i ko«czy znakiem ko«ca
wiersza. Jest to komentarz typowy dla programu skªadania tekstów TeX. Drugi, to ci¡g znaków zawartych pomi¦dzy '[' i ']'  umo»liwia dopisywanie na ko«cu formy do analizy pewnych informacji
dodatkowych.
Wszelkie komentarze napotkane w danych wej±ciowych s¡ przepisywane do zbioru zawieraj¡cego
wyniki.
3. Wielkie litery wyst¦puj¡ce w danych wej±ciowych s¡ zachowywane w zbiorze wynikowym, natomiast we wczytywanej formie wielkie litery zast¦powane s¡ maªymi. Wynika to z faktu, »e analizator
operuje wyª¡cznie maªymi literami. Oznacza to w szczególno±ci, »e hasªo znalezione dla wykªadnika
formy zapisanej w zbiorze wej±ciowym wielk¡ liter¡ zostanie wypisane wyª¡cznie maªymi literami.
4. Program analizatora umieszcza uzyskane wyniki w zbiorze wyniki.sam w postaci odpowiednich
list. Przykªadowy fragment wyników pokazany jest ni»ej. Ich posta¢ ma umo»liwi¢ ªatwe ich wykorzystanie przez analizator skªadniowy. Przy odrobinie wprawy s¡ równie ªatwo czytelne dla czªowieka.
%% minikorpus ...
[W1; GFJP A5- ; ]
Ja %
{{ (N) < ja(Zb)+ } }%
zostaªem.%
{{ (I) < zostaª(mIV)- }%
{ (I) < zostaªo(nIII)- }%
{ (m1) < zosta¢(XII)+ }%
{ (m1) < zosta¢(I)- }%
{ (m1) < zosta¢(IX)- }%
{ () < zostaªem()- }%
{*em(lG) < zostaªa(»IV)- }%
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{ (4) < zostaªe(A(n))- }%
{*m() < zostaªe()- }%
{*m(5) < zostaªy(A)- }%
{*m() < zostaªy()- } }%

Jest to wynik analizy wypowiedzenia: Ja zostaªem. wykonanej w trybie czytania ze zbioru i podtrybie podawania równie» leksemów niepotwierdzonych w sªowniku. Mog¡ to by¢ zarówno leksemy nie
istniej¡ce jak te» takie, których w sªowniku z jakich± powodów brakuje.
Ka»da analizowana forma wypisywana jest z zachowaniem kasztowo±ci oraz znaków ignorowanych,
pocz¡wszy od nowego wiersza. W kolejnych wierszach umieszczone s¡  w postaci listy uj¦tej w nawiasy
klamrowe  wykªadniki tekstowe form podstawowych leksemów, do których ewentualnie nale»y forma
reprezentowana przez analizowany wykªadnik. Wykªadniki te  równie» uj¦te w nawiasy klamrowe
 uzupeªnione s¡ kwalikatorami gramatycznymi uj¦tymi w nawiasy okr¡gªe, odpowiednio formy
analizowanej (przed znakiem '<') oraz znalezionego leksemu. Po kwalikatorze leksemu wyst¦puje znak
'+', je±li leksem jest potwierdzony w sªowniku i '-' w przeciwnym przypadku. Niekiedy kwalikatory
formy poprzedzone s¡ znakiem '', po którym nast¦puje pewien ci¡g liter odpowiadaj¡cych literom
ko«cowym analizowanego wykªadnika. Taki element listy opisuje leksem znaleziony dla formy uzyskanej
w wyniku odci¦cia od wykªadnika formy wyj±ciowej ko«cowego ci¡gu liter wskazanego po znaku . Jest
to efekt wykorzystania tak zwanego wiersza (jednego lub kilku) specjalnego w Indeksie Tokarskiego.
Na ko«cu ka»dego wiersza wynikowego dopisywany jest znak komentarza '%'.
Posta¢ kwalikatorów gramatycznych zarówno dla wykªadników form hasªowych, jak te» dla wykªadników form analizowanych nie zawsze jest jest ªatwa do zinterpretowania dla osoby nie maj¡cej
pewnej wprawy. Peªen opis przyj¦tych oznacze« i ich interpretacji mo»na znale¹¢ w pracy [Tokarski 93]
oraz, w wersji nieco skróconej, w punkcie 6 niniejszego tekstu.
Przejd¹my do opisu niektórych polece«.
Ad 2. Wczytywanie z klawiatury odnosi si¦ do pojedynczych wykªadników tekstowych form poddawanych analizie. Z technicznego punktu widzenia znaki wprowadzane s¡ buforowane (przez procedury
wej±cia-wyj±cia nale»¡ce do tzw. standardowej biblioteki wej±cia-wyj±cia  nie przez program analizatora) i przekazywane do programu dopiero po naci±ni¦ciu klawisza ENTER. W skªad formy wchodz¡
znaki tylko do napotkania pierwszego znaku rozpoznawanego jako ogranicznik (patrz uwaga 2. wy»ej).
Po naci±ni¦ciu ENTER analizator wypisuje tekst, który zostaª przeze« przyj¦ty do analizy.
Ad 3. Analiza dotyczy ostatnio wczytanej pojedynczej formy. Forma analizowana pozostaje w
buforze programu a» do ponownego wydania polecenia k, co umo»liwia powtórzenie analizy bez wprowadzania formy (np. po zmianie stanu przeª¡cznika steruj¡cego przedstawianiem propozycji).
Ad 5. Program analizatora pracuje zasadniczo w trybie podawania tych form hasªowych, które zostaªy znalezione w sªowniku. Mo»liwe jest rozszerzanie zbioru rozwi¡za« o propozycje niepotwierdzone.
Wymaga to u»ycia polecenia p steruj¡cego odpowiednim przel¡cznikiem. W podtrybie skªadania propozycji, o ile analizowany jest tekst ze zbioru, lista rozwi¡za« zawiera obok leksemów potwierdzonych,
oznaczonych znakiem '+' równie» niepotwierdzone (oznaczone znakiem '-'). Przy analizie pojedynczej
formy wprowadzonej z klawiatury, po przedstawieniu kolejnej propozycji program oczekuje na reakcj¦
u»ytkownika, który mo»e zleci¢ podawanie dalszych propozycji (wprowadzaj¡c znak spacji) albo zaakceptowa¢ ostatni¡ (naciskaj¡c klawisz ENTER). Powoduje to przerwanie poszukiwa« i ewentualne
dopisanie leksemu do sªownika form hasªowych, o ile odpowiednio ustawiony jest przeª¡cznik sterowany
poleceniem b.
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Ad 6. Przeª¡cznik sterowany tym poleceniem jest do pewnego stopnia sprz¦»ony z przeª¡czni-

kiem steruj¡cym podtrybem skªadania propozycji. Mianowicie polecenie wª¡czaj¡ce opcj¦ dopisywania
nowych leksemów do sªownika powoduje automatycznie uruchomienie tego wªa±nie trybu.
Nale»y tu podkre±li¢, »e dopisywanie do sªownika jest mo»liwe wyª¡cznie w trybie analizy pojedynczych form czytanych z klawiatury. Podczas analizy tekstu ze zbioru nie dziaªa ono niezale»nie od
stanu odpowiedniego przeª¡cznika.
Ad 7. Zako«czenie pracy na poziomie analizy. O ile w trakcie analizy dopisywane byªy do sªownika nowe leksemy zbiór slownik.sam jest rozszerzany o hasªa przechowywane w sªowniku w pami¦ci
programu. W trakcie tej operacji u»ywany jest zbiór roboczy o nazwie slownik.bak.

6 Kwalikatory gramatyczne
Ze wzgl¦du na nie zawsze oczywiste znaczenie u»ywanych przez program kwalikatorów gramatycznych,
wzorowanych na oznaczeniach u»ytych w trudno dost¦pnej pracy [Tokarski 93] poni»ej przedstawimy
znaczenie najwa»niejszych z nich.

6.1 Oznaczenia klas leksemów
Napis uj¦ty w nawiasy okr¡gªe wyst¦puj¡cy po wykªadniku tekstowym formy podstawowej leksemu
okre±la do jakiej klasy i ewentualnie podklasy lub grupy eksyjnej leksem ten nale»y. Skªada si¦ on
z dwóch cz¦±ci pisanych ª¡cznie (bez odst¦pu). Druga cz¦±¢ napisu, okre±laj¡ca podklas¦, zale»y od
klasy, do której leksem nale»y.
Nale»y tu wyra¹nie podkre±li¢, »e wyodr¦bnione dla potrzeb Indeksu klasy sªu»¡ wyª¡cznie do
ogólnej charakterystyki typu odmiany leksemu. Typ ten cz¦sto ró»ni si¦ od rodzaju gramatycznego
(por. np. rzeczowniki rodzaju m¦skiego odmieniaj¡ce si¦ jak »e«skie  dozorca, socjalista).
a) Napis pusty  leksemy nieodmienne.
Klasa ta nie dzieli si¦ na podklasy.
b) Napis rozpoczynaj¡cy si¦ od m, n, », blp  leksemy rzeczownikowe.
Wymienione litery oznaczaj¡ odpowiednio typ odmiany m¦ski, nijaki, »e«ski, plurale tantum.
Jako druga cz¦±¢ napisu mo»e wyst¡pi¢ liczba rzymska oznaczaj¡ca grup¦ deklinacyjn¡. Nie
wyst¦puje ona dla leksemów klasy blp. Wreszcie jako element ko«cowy mo»e pojawi¢ si¦, w
nawiasach okr¡gªych, informacja okre±laj¡ca faktyczny rodzaj gramatyczny. Np. leksem wró»bita
zostanie scharakteryzowany jako (»IV(m)).
c) Napis rozpoczynaj¡cy si¦ liter¡ A  leksemy przymiotnikowe.
Klasa ta nie dzieli si¦ na podklasy. Sporadycznie po literze A mo»e pojawi¢ si¦, w nawiasach
okr¡gªych, jedna z liter m, », n. Oznacza ona rodzaj gramatyczny, i mo»e wyst¡pi¢ w sytuacji,
gdy opisywany leksem przymiotnikowy jest rzeczownikiem.
d) Napis rozpoczynaj¡cy si¦ liter¡ K  leksemy liczebnikowe.
Bezpo±rednio po literze K mo»e pojawi¢ si¦ jedna z liter a, b, c, d okre±laj¡ca typ odmiany
leksemu liczebnikowego. Znaczenie liter jest nast¦puj¡ce: a  liczebniki gªówne bez dwa, oba,
obydwa, trzy, cztery; b  liczebniki gªówne wymienione wy»ej; c  liczebniki zbiorowe; d 
liczebniki uªamkowe.
TR 96-05 (226)

8

maj 1996

Uniwersytet Warszawski

Instytut Informatyki

e) Napis rozpoczynaj¡cy si¦ liter¡ Z  leksemy zaimkowe.
Bezpo±rednio po literze Z mo»e pojawi¢ si¦ jedna z liter a, b, c okre±laj¡ca typ odmiany leksemu
zainkowego. Oznaczaj¡ one: a  zaimki o jednej kategorii eksyjnej, np. kto, my; b  zaimki o
dwóch kategoriach eksyjnych, np. ja, ty, si¦; c  zaimki o pi¦ciu kategoriach eksyjnych.
f) Napis rozpoczynaj¡cy si¦ od liczby rzymskiej z przedziaªu I - XII  leksemy czasownikowe.
Klasa ta nie dzieli si¦ na podklasy.
g) Napis rozpoczynaj¡cy si¦ liter¡ R  leksemy pseudoprzymiotnikowe.
Klasa ta nie dzieli si¦ na podklasy.
h) Napis rozpoczynaj¡cy si¦ liter¡ J  leksemy przysªówkowe.
Klasa ta nie dzieli si¦ na podklasy.
i) Napis rozpoczynaj¡cy si¦ liter¡ E  leksemy przyimkowe odmienne.
Klasa ta nie dzieli si¦ na podklasy.

6.2 Kwalikatory wykªadników form analizowanych

Napisy w nawiasach okr¡gªych umieszczone po lewej stronie znaku '<' okre±laj¡ charakterystyk¦ gramatyczn¡ analizowanej formy jako odpowiedniej formy leksemu opisanego w tym samym wierszu, po
prawej stronie znaku '<'. Inaczej mówi¡c znaczenie ich zale»ne jest bezpo±rednio od charakterystyki
gramatycznej tego leksemu.

6.2.1 Leksemy nieodmienne
Charakterystyka form dla leksemów nieodmiennych jest napisem pustym.

6.2.2 Leksemy rzeczownikowe
Je±li wykªadnik tekstowy odpowiada ró»nym formom tego samego leksemu napis zawiera ci¡g odpowiednich oznacze« podanych bez odst¦pów. Oznaczenia umieszczane s¡ w kolejno±ci tradycyjnie
odpowiadaj¡cej kolejno±ci przypadków, najpierw dla liczby pojedynczej, po czym je±li zachodzi taka
potrzeba, po literze l wyst¦puj¡ oznaczenia form liczby mnogiej. Znaczenie poszczególnych symboli
jest nast¦puj¡ce:









l - liczba mnoga,
N - mianownik, forma deprecjatywna,
H - mianownik, forma niedeprecjatywna,
G - dopeªniacz,
G' - wariantowa forma dopeªniacza, np. racyj,
D - celownik,
T - biernik,
I - narz¦dnik,
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L - miejscownik,
 V - woªacz,
Tak wi¦c napis (GlN) oznacza, »e sªowo tekstowe mo»e by¢ interpretowane, co najmniej, jako
wykªadnik formy dopeªniacza liczby pojedynczej i jako wykªadnik mianownika liczby mnogiej.
Niekiedy mo»e si¦ zdarzy¢, »e podany napis nie podaje peªnej informacji w sposób jawny. Ze wzgl¦du
na regularne synkretyzmy form leksemów rzeczownikowych pewne oznaczenia mog¡ by¢ (i zwykle s¡)
pomini¦te.
Oto obowi¡zuj¡ce w takich wypadkach reguªy:
1. Dla leksemów o odmianie nijakiej pomija si¦ oznaczenia T i V.
2. Dla leksemów o odmianie »e«skiej, przed liter¡ l pomija si¦ oznaczenia L.
3. Dla leksemów o odmianie m¦skiej pomija si¦ litery T.
4. Po literze l pomija si¦ litery T i V.
5. W przypadku synkretyzmu formy deprecjatywnej i niedeprecjatywnej leksemu nie wprowadza si¦
litery H.


6.2.3 Leksemy przymiotnikowe
Zakªadamy, »e wszystkie leksemy przymiotnikowe maj¡ kategorie eksyjne liczby (o warto±ciach: sg,
pl), rodzaju (o warto±ciach: m1, m2, m3, n, f ), przypadka (o warto±ciach: N, G, D, T, I, L) i deprecjatywno±ci (o warto±ciach: h, h). Rozkªad wykªadników poszczególnych form i przypisane im numery
ilustruje nast¦puj¡ca tabela4:
sg
pl
m1 m2 m3 n
»
m1
m1
h h
N
G
D
T
I
L

1
2
3
2
4
4

1
2
3
2
4
4

1
2
3
1
4
4

5(5 )
6
2
7
3
7
5(5 ) 8(8 /8 )
4
8(8 )
4
7
0

0

0

00

00

9 5(5 ) 5(5 )
10
10
4
4
10
5(5 )
11
11
10
10
00

00

00

Napis charakteryzuj¡cy analizowan¡ form¦ leksemu przymiotnikowego skªada si¦ z fakultatywnego
okre±lenia oznaczaj¡cego form¦ stopnia wy»szego (com) oraz numeru homonimicznej formy przypadkowo-liczbowo-rodzajowej. W wypadku, gdy dwie spo±ród form oznaczonych liczbami maj¡ synkretyczny wykªadnik w postaci tego samego sªowa podane s¡ kolejno oba numery, oddzielone przecinkiem.
Obok liczb widocznych w tabeli mog¡ pojawi¢ si¦ pewne znaki sygnalizuj¡ce mo»liwo±¢ istnienia,
najcz¦±ciej obok regularnych, form w jakim± sensie wyj¡tkowych. Znaki te to (widoczne w tabeli) ' i
 oraz '!' (wykrzyknik), '+' (plus) oraz litera V. Ich znaczenie jest opisane szczegóªowo we wst¦pie do
pracy [Tokarski 93].
Ta i nast¦pne tabele pochodz¡ ze wst¦pu do pracy [Tokarski 93] i zostaªy wykorzystane za zgod¡ jej redaktora
prof. dra hab. Z. Saloniego.
4
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6.2.4 Leksemy liczebnikowe
Wyró»nia si¦ cztery typy leksemów liczebnikowych:
 a

 liczebniki gªówne, poza nale»¡cymi do typu b,

 b

 liczebniki gªówne dwa, oba, obydwa, trzy, cztery,

 c

 liczebniki zbiorowe,

 d

 liczebniki uªamkowe, np. póªtora (typ d).

Sposób okre±lenia sªowa tekstowego jako wykªadnika jednej z form leksemu zale»y od typu leksemu
liczebnikowego.

Liczebniki typu a. Dla liczebników typu a charakterystyka gramatyczna form, których wykªadnikiem jest analizowane sªowo tekstowe podawana jest w postaci liczby zdeniowanej nast¦puj¡co:
 1

 forma typu pi¦¢,

 2

 forma typu pi¦ciu,

 3

 forma typu pi¦cioma.

Rozkªad wykªadników powy»szych form przypadkowo-rodzajowych podaje poni»sza tabela:
m1 m1
N
G
D
T
I
L

2 1
2 2
2 2
2 1
2/3 2/3
2 2

Zapis m1 jest skrótem oznaczaj¡cym wszystkie warto±ci rodzajowe z wyj¡tkiem m1. W narz¦dniku
wyst¦puj¡ wykªadniki wariantywne (dla pewnych leksemów, np. sze±¢set, forma oznaczona 3 mo»e
nie istnie¢).

Liczebniki typu b. Dla liczebników typu b nie podaje si¦ okre±lenia formy analizowanej, tylko

napis por. b¦d¡cy odesªaniem do niniejszego opisu (lub wªa±ciwego punktu wst¦pu do pracy [Tokarski
93]), gdzie wypisane s¡ odpowiednie paradygmaty. Wyj¡tkami s¡ formy czterema, trzema, czterem,
trzem, które, jak wida¢ z poni»szych tabel, s¡ ªatwo charakteryzowalne  wyª¡cznie przez okre±lenie
przypadka, i nie wymagaj¡ odsyªania do opisu pradygmatu. Na przykªad forma trzem zostanie opisana
jako D.
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Paradygmat leksemu dwa:
cong
N
G
D
T
I
L

m1
cong

dwaj dwu/dwóch
dwu/dwóch
dwu/dwoma

m2, m3, n

»

dwa
dwu/dwóch
dwu/dwom/dwóm
dwa
dwu/dwoma
dwu/dwóch

dwie
dwie
dwiema/dwoma

Symbol cong oznacza form¦ wyst¦puj¡c¡ w tzw. zwi¡zku zgody, tj. ª¡cz¡c¡ si¦ z niedeprecjatywn¡
form¡ rzeczownika w mianowniku (np. Dwaj chªopcy przyszli ); symbol cong  form¦ ª¡cz¡c¡ si¦
z form¡ rzeczownika w dopeªniaczu (np. Dwu chªopców przyszªo ). Formy oddzielone kresk¡ uko±n¡
stanowi¡ warianty swobodne.
Paradygmat leksemu obydwa powstaje po dopisaniu do ka»dego z wykªadników leksemu dwa
pocz¡tkowej cz¡stki oby-.
Paradygmat leksemu oba:

N
G
D
T
I
L

m1
cong cong

m2, m3, n

»

obaj

oba
obu
obu
oba
obu/oboma
obu

obie

obu

obu
obu/oboma

obie
obiema/oboma

Paradygmat leksemu trzy:
m1
cong cong
N
G
D
T
I
L

--m1

trzej trzech trzy
trzech
trzem
trzech
trzy
trzema
trzech

Paradygmat leksemu cztery powstaje po zast¡pieniu w ka»dym z wykªadników leksemu trzy
pocz¡tkowej cz¡stki trz- przez cz¡stk¦ czter-.
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Liczebniki typu c. Jako napis charakteryzuj¡cy form¦ liczebników zbiorowych (maj¡ one tylko
kategori¦ przypadka) stosuje si¦ okre±lenie warto±ci przypadkowej formy zgodne z ogólnie przyj¦t¡
symbolik¡: N, G, D, T, I, L.

Liczebniki typu d. Dla liczebników uªamkowych, np. póªtora, póªtrzecia itd. (maj¡ one nie zneutralizowan¡ tylko kategori¦ eksyjn¡ rodzaju) podawane jest okre±lenie warto±ci rodzajowej formy
analizowanej: mn  rodzaj m¦ski i nijaki, »  rodzaju »e«ski.
6.2.5 Leksemy zaimkowe
Jak powiedziano wcze±niej wyró»nia si¦ trzy typy leksemów zaimkowych:


typ a  zaimki o jednej kategorii eksyjnej (np. kto, my),



typ b  zaimki o dwóch kategoriach eksyjnych (ja, ty, si¦),



typ c  zaimki o pi¦ciu kategoriach eksyjnych (on).

Sposób okre±lenia formy zale»y od typu leksemu zaimkowego.

Zaimki typu a. Jako napis charakteryzuj¡cy form¦ wyst¦puje okre±lenie warto±ci przypadkowej
formy analizowanej zgodne z ogólnie przyj¦t¡ symbolik¡: N, G, D, T, I, L.

Zaimki typu b. Na napis charakteryzuj¡cy form¦ leksemu zaimkowego typu b skªadaj¡ si¦ oznaczenia warto±ci przypadkowej formy zgodne z ogólnie przyj¦t¡ symbolik¡: N, G, D, T, I, L, oraz warto±ci
kategorii akcentowo±ci: akc (dla form akcentowanych) oraz -akc (dla form nieakcentowanych). Je±li
wykªadnik tekstowy odpowiada ró»nym formom tego samego leksemu podaje si¦ ci¡g odpowiednich
oznacze«. Oznaczenie akcentowo±ci odnosi si¦ do wszystkich symboli przypadków, które po nim nast¦puj¡. Podanie warto±ci przypadka nie poprzedzonej oznaczeniem warto±ci kategorii akcentowo±ci
oznacza brak zró»nicowania form akcentowanej i nieakcentowanej, przy ustalonej warto±ci przypadka.
Na przykªad, napis LakcD wskazuje, »e analizowane sªowo tekstowe mo»e by¢ interpretowane jako
forma miejscownika (o niezró»nicowanej kategorii akcentowo±ci) albo akcentowana forma celownikowa.
Zaimki typu c. Dla form zaimka on (jedyny zaimek typu c) nie podaje si¦ okre±lenia formy obja±nianej, tylko napis por. oznaczaj¡cy odesªanie do niniejszego opisu, zawieraj¡cego paradygmat tego
leksemu.
Oprócz klasycznych kategorii przypadka, liczby i rodzaju leksem on ma kategorie eksyjne poprzyimkowo±ci i akcentowo±ci. W wypisanym ni»ej paradygmacie formy poprzyimkowe (praep) i niepoprzyimkowe (praep) zostaªy podane w oddzielnych wierszach  dla tych przypadków, w których s¡
zró»nicowane. Je±li przy ustalonych warto±ciach kategorii przypadka, liczby, rodzaju i poprzyimkowo±ci
wyst¦puje zró»nicowanie form akcentowanych i nieakcentowanych, w danej rubryce tabeli podaje si¦
dwie formy rozdzielone kresk¡ pionow¡: po lewej stronie kreski stoi forma akcentowana, a po prawej
 nieakcentowana.
maj 1996

13

TR 96-05 (226)

Instytut Informatyki

Uniwersytet Warszawski

Paradygmat leksemu on:
m
N
G praep
G praep
D praep
D praep
T praep
T praep
I
L

sg
n

on
ono
niegoj-«
niego
jegojgo jegojgo
niemu
niemu
jemujmu jemujmu
niegoj-«
nie
jegojgo
je
nim
nim
nim
nim

»

pl
m1
m1
h h

ona
niej
jej
niej
jej
ni¡
j¡
ni¡
niej

oni one one
nich
ich
nim
im
nich
nie
ich
je
nimi
nich

6.2.6 Leksemy czasownikowe
Napis okre±laj¡cy warto±ci kategorii gramatycznych analizowanej formy jest stosunkowo skomplikowany ze wzgl¦du na wysoki stopie« zªo»ono±ci polskiej koniugacji. Specykuje on form¦, przy czym
w pierwszej kolejno±ci jest okre±lony, bezpo±rednio lub po±rednio, jej typ. Stosowane nazwy typów s¡
zrozumiaªe i na ogóª powszechnie u»ywane.
Konwencje oznaczeniowe s¡ nast¦puj¡ce:


Formy czasu tera¹niejszego (przyszªego prostego) nie s¡ specjalnie oznaczone (brak oznaczenia).
Nast¦pnie podane jest oznaczenie osoby: 1, 2 lub 3 dla liczby pojedynczej, poprzedzone liter¡ l
dla form liczby mnogiej.
Formy czasu tera¹niejszego leksemu by¢, zbudowane nietypowo, opatruje si¦ dodatkowo znakiem
' (np. 3' dla ,,jest)  dla odró»nienia od form czasu przyszªego prostego tego leksemu (np.
,,b¦dzie oznaczone jest 3).



Formy czasu przeszªego oraz formy od nich morfologicznie pochodne opatrzone s¡ po±rednim
oznaczeniem typu formy poprzez okre±lenie za pomoc¡ symbolu literowego rodzaju i liczby:
m  rodzaj m¦ski liczby pojedynczej,
»  rodzaj »e«ski liczby pojedynczej,
n  rodzaj nijaki liczby pojedynczej,
mo  rodzaj m¦skoosobowy liczby mnogiej,
rz  rodzaj niem¦skoosobowy liczby mnogiej.
Nast¦pnie mo»e wyst¡pi¢ symbol C oznaczaj¡cy tryb warunkowy (brak oznaczenia równowa»ny
jest trybowi oznajmuj¡cemu) oraz oznaczenie osoby, przy czym brak tego oznaczenia oznacza
osob¦ trzeci¡. W wypadku gdy opisywana forma jest homonimiczna z inn¡ form¡ tego samego
leksemu, po przecinku nast¦puje opis tej formy homonimicznej.



Formy bezokolicznika oznaczone s¡ liter¡ B.



Formy bezosobnika (formy na -no, -to ) oznaczone s¡ liter¡ b.

TR 96-05 (226)

14

maj 1996

Uniwersytet Warszawski

Instytut Informatyki



Formy trybu rozkazuj¡cego oznaczone s¡ liter¡ i. Brak dalszych oznacze« odpowiada drugiej
osobie liczby pojedynczej. Wyst¡pienie 1 lub 2 oznacza odpowiedni¡ form¦ pierwszej lub drugiej
osoby liczby mnogiej.




Formy imiesªowu przysªówkowego uprzedniego oznacza si¦ liter¡ u.
Formy imiesªowu przymiotnikowego czynnego (wspóªczesnego) oznacza si¦ liter¡ w, po której
wyst¦puje numer wykªadnika formy przymiotnikowej, podany zgodnie z tabel¡ w punkcie Leksemy
przymiotnikowe.



Formy imiesªowu przysªówkowego wspóªczesnego oznacza si¦ liter¡ w, bez dalszych oznacze«.



Formy imiesªowu przymiotnikowego biernego oznacza si¦ liter¡ A, po której wyst¦puje numer
wykªadnika formy przymiotnikowej, podany zgodnie z tabel¡ w punkcie Leksemy przymiotnikowe.



Formy imiesªowu przeszªego przymiotnikowego oznacza si¦ liter¦ ª, po której wyst¦puje numer
wykªadnika formy przymiotnikowej, podany zgodnie z tabel¡ w punkcie Leksemy przymiotnikowe.



Formy odsªownika (gerundium) oznacza si¦ liter¡ g, po której wyst¦puje okre±lenie przypadka,
podane zgodnie z systemem przyj¦tym dla leksemów rzeczownikowych, opisanym wy»ej.

6.2.7 Leksemy pseudoprzymiotnikowe
Napis charakteryzuj¡cy form¦ leksemu pseudoprzymiotnikowego w sposób konwencjonalny okre±la warto±ci kategorii rodzaju i liczby dla opisywanej formy. Podane ni»ej symbole wyczerpuj¡ wszystkie mo»liwo±ci opisu form leksemów pseudoprzymiotnikowych.
m  rodzaj m¦ski liczby pojedynczej,
»  rodzaj »e«ski liczby pojedynczej,
n  rodzaj nijaki liczby pojedynczej,
mo  rodzaj m¦skoosobowy liczby mnogiej,
rz  rodzaj niem¦skoosobowy liczby mnogiej.
W wypadku, gdy analizowane sªowo tekstowe jest wykªadnikiem dwóch spo±ród wymienionych form
wprowadza si¦ oznaczenia obydwu, oddzielone przecinkiem.

6.2.8 Leksemy przysªówkowe
Formy przysªówkowe w stopniu równym nie s¡ specjalnie oznaczone. Oznaczenie com pojawia si¦ w wypadku form stopnia wy»szego.

6.2.9 Leksemy przyimkowe odmienne
Formy leksemów tego typu mog¡ by¢ oznaczone liter¡ e dla form zawieraj¡cych ko«cowe -e (np. nade,
pode). Formy nie maj¡ce -e podane s¡ bez dodatkowego oznaczenia.

7 Lista zbiorów zwi¡zanych z analizatorem SAM-95
1.

 zbiór zawieraj¡cy tablic¦ hash niezb¦dn¡ do obsªugi dost¦pu do Indeksu. Powinien
znajdowa¢ si¦ w podkatalogu BAZA.

baza.hsh
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2.

baza.sam

3.

baza.x

4.

dane.sam

5.

logfile.sam

6.

makeslow.c

7.
8.
9.

Uniwersytet Warszawski

 zbiór zawieraj¡cy Indeks Tokarskiego gotowy do wykorzystania przez analizator.
Powinien znajdowa¢ si¦ w podkatalogu BAZA.

 zbiór zawieraj¡cy posta¢ ¹ródªow¡ Indeksu Tokarskiego. Zbiór ten potrzebny jest tylko
na etapie instalowania analizatora i wtedy powinien by¢ umieszczony w podkatalogu BAZA.
ze zbioru.

 zbiór tekstowy, który b¦dzie czytany podczas pracy analizatora w trybie czytania

 zbiór zawieraj¡cy informacje o przebiegu pracy analizatora oraz o uzyskanych
wynikach. Do pewnego stopnia dubluje informacje zapisywane w zbiorze wyniki.sam.

 zbiór zawieraj¡cy posta¢ ¹ródªow¡ programu pomocniczego przewidzianego do
tworzenia sªownika. Program napisany jest w j¦zyku C i przewidziany do kompilacji kompilatorem
emx-gcc.

 zbiór zawieraj¡cy wyniki po±rednie, usuwany w momencie ko«czenia pracy przez
analizator. Mo»e pozosta¢ w katalogu roboczym w przypadku awaryjnego przerwania pracy analizatora.
out$$$.sam

 zbiór zawieraj¡cy posta¢ ¹ródªow¡ programu analizatora (wersja emx_2.7). Program napisany jest w j¦zyku C i przewidziany do kompilacji kompilatorem emx-gcc. Zbiór potrzebny wyª¡cznie na etapie instalowania analizatora.

semx2_7.c

 zbiór zawieraj¡cy posta¢ tekstow¡ sªownika. Do wykorzystania przez analizator
powinien zosta¢ przetworzony programem makeslow i umieszczony w podkatalogu BAZA. Zbiór
potrzebny wyª¡cznie na etapie instalowania analizatora.
slo_1.txt

10.

slownik.bak

 zbiór roboczy u»ywany w czasie rozszerzania zbioru slownik.sam. Mo»e pozosta¢
w katalogu o ile program zostaª przerwany awaryjnie podczas tej operacji.

11.

slownik.sam

12.

wyniki.sam

 zbiór zawieraj¡cy gotowy do wykorzystania slownik form hasªowych.

 zbiór zawieraj¡cy wyniki pracy analizatora.
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