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Úvod 

Uvedení do kontextu 

Existuje již celá řada jazykových korpusů, jež jsou důležitou součástí 

počítačové lingvistiky.  

Jazykový korpus je elektronický soubor autentických textů (psaných nebo 

mluvených), v němž je možné jednoduše vyhledávat jazykové jevy (zejm. slova a slovní 

spojení) a zobrazovat je v jejich přirozeném kontextu. 1 

Korpusy primárně slouží k jazykovému výzkumu, ale poskytují také 

dostatečné množství dat při tvorbě korektur, strojových překladů a podobně. Pro 

usnadnění práce s korpusy jsou jejich texty často anotovány. Anotace takových 

souborů je proces, při němž jsou k textovým datům korpusu připojovány strukturní a 

lingvistické údaje (jako jsou například morfologické kategorie či lemma).  

Universal Dependencies (UD) je projekt, který se zabývá mnohojazyčnou 

konzistentní anotací korpusů pro velké množství jazyků. Smyslem projektu je 

usnadnění vývoje vícejazyčného analyzátoru, jazykové učení v různých jazycích a 

analýza výzkumu z hlediska jazykové typologie.2 

Jakékoli UD anotace lze uložit do formátu CoNLL-U. A právě uživatelsky 

přívětivá možnost anotace v rámci formátu CoNLL-U je náplní této práce.  

Cíl práce 

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která uživateli poskytne vhodné grafické 

rozhraní pro anotování textových souborů s podporou CoNLL-U formátu, konkrétně 

umožní:  

• Zobrazovat a procházet anotované či neanotované věty v souboru. 

• Editovat, přidávat a mazat veškeré anotace na úrovni slov i vět. 

• Umožňovat úpravu stromu věty pomocí přetahování uzlů myší. 

• Vyhledávat věty a slova v textovém souboru podle parametrů. 

                                                
1 https://www.korpus.cz/ 
2 https://universaldependencies.org/introduction.html 
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• Načítat textové soubory v CoNLL-U formátu a ukládat je stejným 

způsobem.  

• Načítat čistě textové (neanotované) soubory a umožnit jejich editaci a 

následné uložení v CoNLL-U formátu. 

• Podporovat Unicode kódování vstupních i výstupních souborů. 

• Poskytovat uživateli možnost zrychlit práci definováním vlastních 

klávesových zkratek. 

Základem bylo tedy navrhnout pro aplikaci vhodné uživatelské rozhraní a 

přehledně zobrazit grafy vět s možností jejich editace. Aplikace nemá sloužit jako 

validátor, uživatel může vložit soubor, který nemá zcela validní CoNLL-U formát 

(povoleny jsou však pouze drobné odchylky, například na externím kořenu může viset 

více uzlů najednou). 

Přehled kapitol 

V první kapitole je představen CoNLL-U formát s vysvětlením všech atributů 

slov. Jsou zde uvedena také další pravidla CoNLL-U formátu včetně seznamu 

pravidel, která mohou být porušena, aniž by to znemožnilo načtení souboru do 

aplikace. 

V druhé kapitole se budeme zabývat zasazením aplikace do kontextu 

podobných aplikací.  

Třetí kapitola obsahuje podrobnou uživatelskou dokumentaci. Tato kapitola 

může být poskytnuta sama o sobě, veškeré klíčové informace pro používání aplikace 

jsou zde uvedeny bez dalších závislostí – předpokládáme-li, že je uživatel seznámen 

s CoNLL-U formátem. 

Poslední, tedy čtvrtá kapitola, představuje programátorskou dokumentaci. 

Nedílnou součástí programátorské dokumentace je i příloha, která obsahuje 

dokumentaci vygenerovanou z kódu okomentovaném XML komentáři.  

Časté pojmy 

V práci jsou některé prvky označovány jednotným názvem, který ale není nijak 

standardizovaný. Pro úplnost uvedu, co dané pojmy znamenají. Při vysvětlování jsou 

používány základní pojmy týkající se formátu CoNLL-U, který je případně popsán 

v následující kapitole. 
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• Strom / graf věty: Základním předpokladem je, že anotace zachycují větu jako 

grafovou strukturu, jejíž uzly odpovídají slovům ve větě. Jednotlivé uzly jsou 

pak pospojovány hranami, které označují závislosti mezi odpovídajícími slovy 

ve větě. Jedná se vždy o orientovaný graf. 

Definice: „Orientovaný graf G je dvojice (V, E), kde E je podmnožina 

kartézského součinu V × V. Prvky E nazýváme orientované hrany.“3 

Další základní pojmy z teorie grafů (strom, podgraf) zde rozebírány nebudou, 

čtenář má možnost jejich definice nalézt například na uvedené webové stránce 

(zdroj č. 3) či v jakékoli jiné literatuře zabývající se tématem teorie grafů. 

• Externí kořen: Jedná se o uzel v grafu věty, který ale nereprezentuje žádné 

existující slovo ve větě. Zpravidla by na něj mělo být napojeno právě jedno 

slovo se závislostí root. V místech, kde se s ním pracuje jako se slovem 

(například vykreslování), má atribut ID rovný 0. 

• Základní slovo: Jedná se o nejběžnější typ slova ve větě. Je součástí stromové 

reprezentace věty a jeho ID je celočíselné. 

• Základní zobrazení: Toto zobrazení vykresluje větu jako strom na základě 

propojení atributů ID a HEAD. V tomto zobrazení tvoří uzly stromu pouze 

základní slova. 

• Rozšířené zobrazení: Jedná se o vykreslení Enhanced reprezentace grafu, jenž 

je definovaná uvnitř atributu DEPS.  

Prázdný uzel: Uzel, který reprezentuje slovo, jež je z věty vypuštěné 

v důsledku elipsy (to jest vynechání části věty obsahující informaci, která je 

příjemci známa a bez níž větu dokáže pochopit4), označujeme jako prázdný. Ve 

stromu věty se vůbec neobjevuje, můžeme ho vidět pouze v rozšířeném 

zobrazení. Příkladem věty s prázdným uzlem může být věta: „On hraje na 

housle a ona (hraje) na klavír.“, kde druhý výskyt slova hraje lze bez jakékoli 

ztráty informace zcela vynechat. 

• Token: Označení pro nejmenší jednotku textu. Ve většině případů se jedná o 

grafické slovo, dále také číslo nebo interpunkční znaménko. 

                                                
3 https://teorie-grafu.cz/zakladni-pojmy 
4 https://cs.unionpedia.org/i/Elipsa_(lingvistika) 



6 

 

• Mnohoslovný token / Multiword token: Jedná se o slovo, které významově 

odpovídá spojení dvou či více slov. V češtině můžeme uvést jako příklad 

mnohoslovný token abychom, který odpovídá slovům aby + bychom. Dalším 

příkladem může být francouzské au, které vznikne spojením à + le. 

• Aktivní uzel / slovo: Slovo, se kterým aktuálně pracujeme nebo můžeme 

pracovat. V grafu je barevně vyznačeno. Všechny klávesové zkratky, např. 

Delete, se týkají právě tohoto slova. 

• Aktivní věta: Věta, která je zobrazena ve vykreslovacím panelu. V obsahu vět 

je výrazně barevně označena. 
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1. Formát CoNLL-U 

1.1 Popis formátu 

CoNLL-U formát je jednoduchý čistě textový formát, který slouží pro uložení 

anotovaných vět (zpravidla se jedná o velké množství vět anotovaných grafovými 

strukturami, takzvaný treebank). Jednotlivé věty jsou od sebe odděleny prázdnou 

řádkou. Záznam o jedné větě začíná seznamem jejích atributů. Potom následuje výčet 

slov, každé na samostatné řádce v přesně definovaném formátu.  

Všechny informace z této kapitoly jsou převzaty přímo z webových stránek 

Universal Dependencies5. 

1.1.1 Atributy věty 

Atribut věty je na začátku vždy uveden znakem ‚#‘, dále většinou následuje 

název atributu (například text), a za oddělovačem ‚=‘ je uvedena hodnota atributu. 

Toto rozdělení na název a hodnotu atributu však není povinné, za znakem ‚#‘ může 

být uveden libovolný komentář na úrovni věty, který nemá nutně charakter přiřazení 

„atribut = hodnota“. Každá věta však musí mít uvedené atributy text (odpovídá složení 

později uvedeného výčtu slov) a sent_id (v souboru unikátní).  

1.1.2 Formát slova 

Každému slovu ve větě náleží zpravidla právě jedna řádka. Ta je oddělovači 

(tabulátory) rozdělena na deset polí, z nichž každé definuje hodnotu jednoho atributu. 

V přesném pořadí jsou to tyto atributy: 

1. ID: Index slova ve větě počínaje číslem 1. Pro mnohoslovné tokeny to může 

být i interval, pro slova vynechaná z věty kvůli elipse má tvar kladného 

desetinného čísla. 

2. FORM: Tvar slova nebo interpunkční znaménko. 

3. LEMMA: Základní tvar nebo kořen slova. 

4. UPOS: Univerzální značka zachycující gramatickou situaci neboli slovní druh 

(part-of-speach tag). 

5. XPOS: Značka specifická pro daný jazyk. 

6. FEATS: Seznam morfologických vlastností. 

                                                
5 https://universaldependencies.org/format.html 
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7. HEAD: Předek slova ve stromu věty. Hodnotou je buď platné ID jiného slova 

ve větě nebo nula (je-li slovo přímým potomkem kořene). 

8. DEPREL: Závislostní vztah k rodičovskému slovu ve větě. 

9. DEPS: Rozšířený závislostní graf ve formě seznamu rodič-závislosti. 

10. MISC: Jakékoli další anotace. 

1.2 Další pravidla 

Aby byla věta dobře načtena do aplikace, musí být splněno následující:  

• Soubor musí mít validní UTF-8 kódování. 

• Nejsou povoleny prázdné věty, v každé větě musí být alespoň jedno základní 

slovo (nestačí prázdné slovo). 

• Hodnoty atributů ID a HEAD musí tvořit validní stromovou strukturu. 

• Je-li ve větě mnohoslovný token s ID ve tvaru x-y, těsně za tímto slovem musí 

následovat všechna slova z intervalu x až y (včetně).  

• Ve větě mohou ležet prázdná slova (vynechaná elipsou), ta jsou indexovaná 

i.1, i.2, atd. a musí být přímo za slovem s indexem i. Je-li i rovno 0, musí být 

skupina prázdných slov umístěna přede všemi slovy ve větě.  

• Atributy FEATS, MISC a DEPS musí být ve správném tvaru seznamu 

(jednotlivé vlastnosti jsou odděleny znakem ‚|‘). 

• ID atributy musí být ve větě vždy unikátní a přesně kopírovat pořadí slov. 

Atributy sent_id musí být v souboru zcela unikátní. 

• Atribut DEPS musí představovat existující grafovou strukturu (tedy odkazy na 

rodičovské ID vždy musí ukazovat na existující slovo ve větě). 

Formát CoNLL-U má další přísná pravidla, jejich porušení ale nevadí pro 

načtení souboru do aplikace. To je umožněno především z důvodu, aby uživatel mohl 

uložit rozpracovaný soubor a později jej opět načíst. Všechna tato porušení nebrání 

správnému vykreslení grafu, a proto by uživateli mělo být umožněno soubor otevřít. 

Jedná se především o tato: 

• Vlastnosti FEATS, hodnoty UPOS, XPOS a DEPREL nemusí být existujícími 

značkami podle jazyka či seznamu. Je validní jakýkoli řetězec. 

• Pole s výjimkou ID a HEAD mohou být prázdná (ve validním formátu by měla 

prázdná hodnota být reprezentována znakem ‚_‘). Při ukládání se chyba opraví. 
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• Ve větě se může nacházet více slov s atributem HEAD rovným 0. Tato chyba 

se sama neopraví, chce-li ji uživatel napravit, musí vybrat vždy pouze jedno 

slovo, které bude viset na externím kořenu. 

• Atribut FEATS je načten, i když obsahuje dvakrát tutéž vlastnost. Uložena je 

však pouze druhá hodnota a v aplikaci tuto chybu uživatel udělat nemůže. 

• Závislosti v atributu DEPS nemusí být seřazeny podle rodičovského ID, stejně 

tak FEATS nemusí být seřazeny abecedně podle vlastnosti. V průběhu editace 

lze navíc přidávat další hodnoty pouze na konec seznamu, proto uživatel 

stávající pořadí nijak neovlivní. Při ukládání jsou však prvky zapsány ve 

správném pořadí. 

• Textová pole smí obsahovat i mezery. 

• Atribut text nemusí být přítomný. Bude vygenerován podle slov ve větě. Totéž 

se stane i v případě, že je jako text uvedena jiná věta než ta, jejíž slova jsou 

níže anotována. 
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2. Další související aplikace 
Dnes existuje mnoho aplikací, které zobrazují, případně umožňují editaci 

různých anotačních formátů. Většina z nich je ale poněkud těžkopádná, tedy umožňuje 

velmi mnoho různých akcí, podporuje mnoho formátů a pracuje s rozličnými 

rozšířeními. Formát CoNLL-U byl zpravidla přidán až jako další rozšíření do již 

existující aplikace. Na rozdíl od většiny stávajících aplikací by měl tento nástroj 

poskytnout velmi jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní vyvinuté přímo pro 

CoNLL-U formát. Všechny informace o dostupných aplikacích byly převzaty přímo 

ze stránek Universal Dependencies6. 

2.1 TrEd 

Aplikace TrEd je oproti mé aplikaci opravdu velice silný nástroj. Je to plně 

přizpůsobitelný a programovatelný grafický editor, který podporuje mnoho vstupních 

a výstupních formátů. Vyobrazení vět není definitivní, uživatel má možnost jeho 

vzhled upravovat. Lze upravovat jak barevné schéma, tak přímo strukturu grafu, jako 

je např. vyváženost a orientace stromu. Je zde také možné vytisknout anotovaný graf. 

Funkcionalitu TrEdu lze rozšířit pomocí velkého množství rozšíření, která je 

třeba stáhnout a nainstalovat. Od ledna 2018 existuje také rozšíření, které podporuje 

soubory v CoNLL-U formátu.  

                                                
6 https://universaldependencies.org/tools.html  

Obrázek 1: Ukázka zobrazení v TrEdu, 
http://universaldependencies.org/img/tred.png, 2019 

 

https://universaldependencies.org/tools.html
http://universaldependencies.org/img/tred.png
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Problémem TrEdu je, že je závislý na interpretu jazyka Perl a mnoha perlových 

modulech. Díky tomu je sice zbaven závislosti na operačním systému, ale instalace je 

kvůli tomu pro běžného uživatele komplikovaná. 

2.2 brat 

Jedná se o nástroj, který umožňuje anotaci textu přímo v prohlížeči. Pro 

vizualizaci je používán také k dokumentaci Universal Dependencies. Neumí však 

pracovat přímo s formátem CoNLL-U, je proto nutná konverze vstupu i výstupu. 

V bratu je nutné vždy definovat znaky, které ohraničují jednotlivé větné 

jednotky (slova, interpunkční znaménka).  Až poté lze k těmto jednotkám přidávat 

anotace (včetně anotací týkajících se struktury grafu věty). 

 

2.3 UD Anotatrix 

Jedná se o nástroj, který byl vyvinut přímo pro Universal Dependencies. 

Nástroj běží na straně klienta v prohlížeči a je velmi podobný bratu. Nicméně jelikož 

byl vyvinut a optimalizován přímo pro UD, dokáže na rozdíl od bratu pracovat 

s CoNLL-U formátem. Program může být spuštěn samostatně nebo se serverem, avšak 

mnoho funkcí zde funguje pouze při spuštění se serverem (například načtení textového 

souboru). 

 

Obrázek 2: Ukázka zobrazení v brat editoru, 
http://universaldependencies.org/img/brat.png, 2019 

 

http://universaldependencies.org/img/brat.png
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2.4 ConlluEditor 

Jedná se o nástroj, který usnadňuje úpravu syntaktických a morfologických 

vztahů ve větě u souborů v CoNLL-U formátu. Používá Java server a front-end 

založený na formátu HTML / CSS / Javascript. Editor načítá soubor CoNLL-U a 

ukládá každou změnu na disk (a provede git commit, je-li soubor pod správou verzí 

git). Tento nástroj je mému velmi podobný, liší se hlavně grafickým zobrazením uzlů 

věty. Nezobrazuje externí kořen věty. 

2.5 DgAnotator 

Tento nástroj slouží pro anotování textu syntaktickými informacemi, 

především vytvářením závislostního stromu. Dokáže zobrazovat rozdíly mezi dvěma 

různými závislostními stromy v témže korpusu, umí generovat PNG obrázky stromů a 

například zvládá zoom grafu. 

Obrázek 3: Ukázka zobrazení v ConlluEditoru, 
http://universaldependencies.org/img/conllueditor_tree.png, 2019 

 

Obrázek 4: Ukázka zobrazení v DgAnotatoru, 
http://universaldependencies.org/img/dga.png, 2019 

http://universaldependencies.org/img/conllueditor_tree.png
http://universaldependencies.org/img/dga.png
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2.6 Arborator 

Tento editor podporuje úpravu POS značek a závislostních vztahů ve větě. Tyto 

akce jsou pro uživatele graficky velice hezky znázorněné a editace jsou intuitivní, 

ostatní atributy zde ale upravovat nelze.  

 

Obrázek 5: Ukázka zobrazení v editoru Arborator, 
http://universaldependencies.org/img/arborator.PNG, 2019 

http://universaldependencies.org/img/arborator.PNG
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3. Uživatelská dokumentace 

3.1 Instalace 

3.1.1 Požadavky na systém 

Aplikace je navržena pro platformu Windows. Pro spuštění aplikace je pouze 

nutné mít nainstalován .NET Framework verze 4.5 a vyšší. Ten je součástí Windows 

od verze 8. Aplikace je 32 bitová. Velikost používané paměti se závisí na velikosti 

právě načteného souboru, není-li načten žádný soubor, proces spotřebovává cca 4 MB 

paměti. 

.NET Framework je k dispozici i na Linuxu, případně lze doinstalovat. Ke 

spuštění programu je potřeba mít běhové prostředí Mono a program lze potom spustit 

z příkazové řádky příkazem „mono“. Vzhled okna zde ale není ideální. 

3.1.2 Pokyny k instalaci 

Instalační balíček k aplikaci se nachází v přílohách ve složce Application. 

Kliknutím na soubor ConlluManager.msi instalace začne. Nerozhodne-li uživatel 

jinak, aplikace je uložena do standartní složky s nainstalovanými programy (obvykle 

Program Files), kde si vytvoří složku ConlluManager. Pro úspěšnou instalaci musí 

uživatel povolit změny prováděné aplikací od neznámého vydavatele. 

3.2 Popis hlavního okna 

Legenda k obrázku: 

1. Hlavní menu 

2. Prostor pro text věty 

Obrázek 6: Hlavní okno 
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3. Obsah stránek s odkazy na věty 

4. Seznam odkazů na věty na aktuální stránce 

5. Vykreslovací panel 

6. Zobrazený základní graf aktivní věty. U uzlu slova realita je zobrazen rámeček 

se základními informacemi. 

3.2.1 Hlavní menu 

Hlavními položkami v menu jsou: 

• File – Otevírá nabídku pro práci se souborem (načtení, uložení). 

• Find – Otevírá nabídku pro vyhledávání slov a vět v rámci souboru. 

• Insert – Slouží pro vložení nové věty. 

• Representation – Umožňuje přepínat mezi různými reprezentacemi grafu. 

• Tools – Zobrazí nabídku pro práci s klávesovými zkratkami (import, export, 

vlastní definice). 

Po otevření nabídky má uživatel možnost spustit konkrétní akci. 

3.2.2 Prostor pro text věty 

V horní části okna pod hlavním menu se nachází textové okno, které slouží pro 

zobrazení aktuálně zpracovávané věty. Věta je v okně určena pouze pro čtení, práce 

s větou (myšleno např. úpravy slovosledu či jednotlivých slov) je možná výhradně 

prostřednictvím funkcí v grafu věty. 

Je-li věta příliš dlouhá, v pravé části textového okna se uživateli zobrazí 

posuvník. 

3.2.3 Levý panel 

V celé levé části okna je zobrazen panel, který v případě načtení souboru slouží 

pro přehledné zobrazení všech vět, které se v souboru nachází. Pro každou větu 

v souboru je zde umístěn odkaz s textem jejího ID (atribut sent_id). Po kliknutí na 

odkaz se věta stane aktivní, její graf se zobrazí v hlavním okně, a uživatel má možnost 

ji upravovat. Je-li v souboru příliš mnoho vět, odkazy vět jsou po skupinách umístěny 

na jednotlivé stránky. V horní části levého panelu se zobrazí nabídka se stránkami, 

mezi kterými se lze přepínat. 
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3.2.4 Vykreslovací panel pro zobrazení grafu 

Největší část okna tvoří bílý panel, který slouží pro zobrazení grafu věty. 

V okamžiku, kdy uživatel klikne na odkaz věty, věta se zobrazí podle toho, jak byla 

anotována v souboru, z něhož je načtena, nebo v prostředí aplikace uživatelem. 

Zobrazení grafu závisí na výběru reprezentace v hlavním menu, k dispozici je 

reprezentace základní a rozšířená. Větu, která je právě grafově vyobrazena v tomto 

panelu, budeme označovat jako aktivní. 

3.3 Práce se souborem 

Všechny úkony spojené s načtením či uložením souboru jsou v hlavním menu 

dostupné v nabídce File. 

Uživatel má kdykoliv v průběhu práce možnost začít zpracovávat nový soubor, 

stejně tak jako může rozpracovaný soubor kdykoli v průběhu práce ukládat. 

Pokud by byl před vytvořením či načtením souboru zpracováván jiný soubor, 

uživatel je na to pomocí vyskakovacího okna upozorněn a je dotázán, zda chce právě 

zpracovávaný soubor uložit (tato akce proběhne vždy bez ohledu na to, zda uživatel v 

souboru provedl nějaké změny). Po načtení nového souboru je dříve otevřený soubor 

zavřen a všechny neuložené změny v něm jsou zahozeny. 

3.3.1 Načtení souboru ve formátu CoNLL-U 

Uživatel načte anotovaný soubor ve formátu CoNLL-U po kliknutí na tlačítko 

v menu:  

File > Open > CoNLL-U format 

Tuto možnost načtení bude pravděpodobně uživatel využívat nejčastěji. 

Umožňuje uživateli opětovně otevírat již upravené anotované soubory a opakovaně na 

jejich úpravě pracovat. Formát souboru musí být validní CoNLL-U formát, přičemž 

drobné odchylky jsou povoleny (viz dále). Je-li formát chybný, věty nejsou načteny a 

uživatel je upozorněn pomocí vyskakovacího okna se zprávou. 

Načítání souboru může chvíli trvat v závislosti na velikosti souboru. Pokud se 

podaří soubor správně načíst, seznam vět (respektive jejich atributů sent_id) v pořadí, 

ve kterém jsou věty v souboru, se vypíše do levého panelu.  

První věta, která se v souboru nachází, se stává aktivní, tedy je grafově 

zobrazena ve vykreslovacím panelu a uživatel ji může anotovat. Její text se objeví 

v horní části okna aplikace v textovém okně. 
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3.3.2 Načtení neanotovaného souboru 

Uživatel načte textový neanotovaný soubor po kliknutí na tlačítko v menu:  

File > Open > Simple text format 

Tuto možnost uživatel využije v okamžiku, kdy chce začít anotovat doposud 

čistě textový soubor. Každý řádek v souboru je uložen jako jedna věta tak, že všechna 

její slova (oddělená mezerami) se připojí jako potomci ke kořeni. To není zcela validní 

formát CoNLL-U, toto zobrazení slouží k tomu, aby byla věta dále zanotována a graf 

byl upraven do správné formy (externí kořen grafu by měl mít právě jednoho 

potomka). Uživatel by správně neměl větu ukládat, pokud této formy nedosáhl. Z toho 

důvodu, že ale nemusí být možné celý soubor vět zanotovat najednou, může v aplikaci 

znovu načíst i soubor, který toto pravidlo nesplňuje. (Nachází se v něm věta, která má 

k externímu kořeni připojený více než jeden uzel.) 

Aby byl CoNLL-U formát validní, každá věta musí mít určené atributy sent_id 

a text. Proto jsou větám přiřazeny automaticky sent_id jako zřetězení znaku ‚s‘ 

s pořadovým číslem věty v souboru (počítáno od nuly). Konkrétně tedy ‚s0‘, ‚s1‘ a 

podobně. Atribut text je sestaven jako zřetězení jednotlivých slov věty 

oddělených mezerami. 

Všechna slova ve větě jsou načtena jako základní slova a mají vyplněné tyto 

atributy: 

ID: Určeno podle pořadí slova ve větě, počínaje číslem jedna. 

FORM: Přesný tvar slova převzatý z věty. 

HEAD: Atribut head musí být u základních slov vždy vyplněný, u takto 

neanotovaných slov je automaticky nastaven na 0 (externí kořen). 

Všechny ostatní atributy jsou ponechány prázdné. 

3.3.3 Vytvoření prázdného souboru 

Uživatel vytvoří prázdný soubor kliknutím na tlačítko v menu: 

File > New File 

Tuto možnost uživatel pravděpodobně moc často nevyužije, pro úplnost je ale 

dostupná. Vytvoří se nový (prázdný) soubor bez vět, kam může uživatel přidávat 

vlastní věty výběrem „Insert new sentence“ z nabídkového menu.  
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3.3.4 Uložení souboru 

Po práci nebo v průběhu práce může uživatel soubor ukládat. V nabídce menu 

File si lze vybrat z možností Save a Save As s obvyklou sémantikou. Po vybrání 

možnosti Save As se zobrazí dialogové okno, v němž uživatel vybere soubor, do nějž 

se celý zpracovávaný soubor uloží. Jestliže je vybrána možnost Save a je to poprvé, 

kdy se uživatel pokouší soubor uložit, postup je stejný jako u Save As. To platí i 

v případě, že je soubor načtený z existujícího souboru (tedy automaticky nepřepisuje 

původní soubor). Pokud už však upravovaný soubor byl ukládaný v rámci práce 

v aplikaci, uloží se do téhož souboru a už se uživatele neptá. 

3.4 Reprezentace grafu 

Reprezentací grafu věty může být mnoho. Aplikace podporuje základní 

zobrazení stromu (Basic representation) a rozšířené zobrazení grafu (Enhanced 

representation). V obou zobrazeních je možné provádět základní anotace, každé z nich 

však umožňuje něco navíc. 

3.4.1 Basic representation 

V základní reprezentaci je zobrazena struktura, která je určena atributy slova 

ID a HEAD. Atribut HEAD obsahuje vždy jen jedno číslo s ID rodiče slova a z definice 

CoNLL-U formátu je zaručeno, že ve validním rozboru věty musí uvedené ID a HEAD 

atributy tvořit stromovou strukturu. Tato struktura by měla obsahovat právě jedno 

slovo, jehož atribut HEAD se rovná číslu „0“ a je tedy napojeno přímo na externí kořen. 

Aplikace ale větu zobrazí i v případě, že takových slov je víc. Musí však být alespoň 

jedno.  

Obrázek 7: Základní zobrazení stromu 
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Věta je tedy zobrazena jako strom s externím kořenem. Externí kořen je 

umístěn nahoře uprostřed stromu, ostatní uzly jsou k němu buď navázány přímo, nebo 

jsou napojeny přes posloupnost jiných uzlů. Z definice CoNLL-U formátu vyplývá, že 

každé základní slovo (kromě externího kořene) má právě jednoho rodiče. 

Každé slovo ve stromě se nachází v takové úrovni (odshora dolů), kolik uzlů 

ho dělí od externího kořene. Externí kořen je reprezentován pouze bodem bez 

jakéhokoli popisku, zatímco ostatní slova jsou zobrazena pomocí bodu, pod nímž je 

napsána hodnota jejich atributu FORM. Z bodu vede právě jedna spojující linka do 

bodu rodiče, a poté libovolné množství čar, které slovo propojují s jeho potomky. Uzly 

ve stromu jsou za sebou podle x-ové souřadnice seřazeny tak, aby řazení slov 

odpovídalo slovosledu ve větě. 

Pokud myší přejedeme přes nějaký uzel v grafu, zobrazí se malé okno 

s atributy LEMMA, UPOS a DEPREL. V tomto okně nelze atributy měnit a po 

přemístění kurzoru myši mimo uzel slova okno s atributy zmizí. 

Kromě základních slov se v CoNLL-U formátu mohou objevit prázdné uzly 

(slova, jež jsou ve větě vynechána elipsou) a mnohoslovné tokeny. Prázdná slova 

nemají žádného rodiče, a tudíž nejsou součástí základního stromu věty. V základním 

zobrazení se tedy žádným způsobem nevyskytují. 

Mnohoslovné tokeny také nemají rodiče, takže přímo jako uzel ve stromu věty 

se objevit nemohou, jejich přítomnost je ale znázorněna jinak. Obsahuje-li věta 

mnohoslovný token, je vykreslen jako uzavřená křivka, která opisuje všechny body, 

jejichž slova jsou součástí tokenu. 

3.4.2 Enhanced representation 

Rozšířené vyobrazení věty vypadá zcela jinak. Objevují se zde prázdná slova, 

jež jsou z věty vynechána elipsou. Také místo hran, které určoval atribut HEAD (a 

které se vykreslovaly v základním zobrazení), jsou zde vykresleny hrany určené 

atributem DEPS. Na rozdíl od atributu HEAD, kde je vždy rodič označen právě jedním 

číslem, v atributu DEPS může být uvedených předků několik. Struktura vytvořená 

atributy DEPS a ID tedy vůbec nemusí být stromem, může obsahovat i orientované 

cykly a uzly bez rodiče. 
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Vykreslení věty je také zcela odlišné od základního zobrazení. Všechna slova 

věty včetně prázdných uzlů jsou za sebou v jedné rovině a nad každým slovem leží 

jemu příslušející bod. Body jsou vzájemně propojeny šipkami, které leží nad i pod 

větou a jsou rozmístěny v různých rovinách tak, aby se nepřekrývaly (čáry se mohou 

křížit, ale v jedné rovině může jedním místem procházet nejvýše jedna). Uprostřed 

každé šipky je napsána závislost, která slova spojuje (podle druhé části atributu DEPS). 

3.5 Ovládací nástroje pro anotaci slov v grafu 

3.5.1 Aktivní uzel 

Pokud je věta zobrazena ve vykreslovacím panelu, je označena jako aktivní. 

Stejně tak bude aktivním nazváno právě anotované slovo.  

V okamžiku načtení libovolné věty se stává aktivním slovem její externí kořen. 

Pokud chceme anotovat jiné slovo, můžeme na jeho bod kliknout myší, nebo k němu 

projít grafem pomocí šipek na klávesnici. Zde se průchod grafem liší v závislosti na 

aktuálním zobrazení. 

 Průchod grafem pomocí šipek v základním zobrazení 

Protože je v základním zobrazení věta vždy stromem, šipkami na klávesnici ji 

procházíme přirozeně jako strom – šipkou nahoru se aktivním uzlem stane rodič, 

šipkami vlevo a vpravo se aktivním uzlem stane příslušný „sourozenec“ uzlu (tedy 

předchozí nebo následující uzel mající téhož rodiče). Stisknutím šipky dolů bude 

aktivním uzlem první potomek doposud aktivního slova. Pokud není možné akci 

vykonat (příslušný uzel v grafu není), nic se nestane a aktivní uzel se nezmění. 

Obrázek 8: Rozšířené zobrazení grafu 
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 Průchod grafem pomocí šipek v rozšířeném zobrazení 

Na rozdíl od základního zobrazení, slova v rozšířeném zobrazení leží v jedné 

rovině za sebou. Proto šipkami větu procházíme pouze jako seznam slov, posouváme 

se tedy na následující slovo v pořadí ve větě, v závislosti na směru šipky. Šipkou vlevo 

se aktivním uzlem stává uzel, jehož slovo je ve větě přímo před aktuálně aktivním 

uzlem. Podobně stisknutím šipky vpravo se ve větě posouváme na následující slovo. 

Samozřejmě jsou procházeny i prázdné uzly tak, jako by ve větě nebyly vynechány. 

3.5.2 Změny v grafu věty 

Při práci se stromovým zobrazením věty má uživatel možnost, jak zcela 

přirozeně graf měnit. Chce-li uživatel přesunout uzel tak, aby měl jiného rodiče, stačí 

pouze myší uchopit bod, který slovu patří, a přesunout ho pomocí myši nad nový 

rodičovský uzel. Pokud tento uzel může být rodičem přesouvaného uzlu, změna se 

projeví v zobrazení grafu a zároveň se změní atribut HEAD přesouvaného slova (od 

této chvíle bude jeho hodnotou atribut ID nového rodiče). Slovosled se však nezmění, 

uzel slova zůstává na stejném místě (alespoň pokud jde o x-ovou souřadnici, 

ypsilonová souřadnice se změní, pokud nový rodič leží v jiné úrovni). 

Ne vždy je však přesun možný. Je nutné, aby i po přesunu slova byla zachována 

stromová struktura, proto nelze, aby novým rodičem slova byl jakýkoli uzel z jeho 

podstromu (včetně slova samého) – vznikl by cyklus. 

Některá speciální slova (prázdné uzly, mnohoslovné tokeny) navíc nesmí mít 

žádné potomky, proto také nemohou být novým rodičem. Pokud přesun slova 

k novému rodiči není možný, slovo zůstane připojeno k původnímu rodiči. 

Závislosti v rozšířeném zobrazení se nedají touto cestou měnit. Přesuny 

v rozšířeném zobrazení fungují také, mění se ale stále jen atribut HEAD a závislosti, 

jež jsou definovány uvnitř atributu DEPS, zůstávají stejné. 
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3.5.3 Úprava atributů slova 

Chceme-li nějak upravovat atributy slova, máme více možností, jak toho 

dosáhnout. Jak je psáno výše, atribut HEAD je možný upravovat pomocí přetahování 

slov myší. Pro změnu většiny ostatních atributů je ale nutné otevřít okno s 

tabulkou atributů daného slova. Pokud chceme otevřít okno s atributy právě aktivního 

slova, stačí stisknout klávesu Enter. Toto okno můžeme také otevřít dvojklikem na 

kterýkoli uzel ve stromu (kromě externího kořene, viz níže). Třetí možnost, jak tabulku 

otevřít, se naskytne stisknutím pravého tlačítka myši nad nějakým uzlem. V takovém 

případě se otevře kontextová nabídka akcí (akce se liší podle typu slova i podle 

aktuální reprezentace), přičemž první akcí je vždy „Show info about word“, což otevře 

právě tabulku s atributy. Mnohoslovný token nemá v žádném zobrazení svůj uzel, 

proto je přístup k jeho tabulce atributů umožněn skrze kontextovou nabídku slov, která 

jsou součástí tokenu. 

Vzhled tabulky odpovídá seznamu atributů, které jsou součástí CoNLL-U 

formátu. Pro většinu atributů obsahuje tabulka jeden řádek, kde v prvním sloupci je 

název atributu a v druhém je jeho případná hodnota.  

V případě atributů Feats, Misc a Deps je situace jiná. Hodnotou těchto atributů 

je seznam dvojic spojených nějakým oddělovačem. Pro každou z těchto dvojic je 

v tabulce uveden vlastní řádek (v prvním sloupci s názvem atributu, ve druhém 

s jednou z dvojic, která je součástí seznamu). Všechny atributy, jejichž hodnotou je 

seznam, musí být dle definice CoNLL-U formátu přesně seřazené (Feats a Misc 

v abecedním uspořádání, Deps musí mít dvojice uspořádané podle pozice rodiče ve 

větě). O toto uspořádání se uživatel starat nemusí (a ani to jednoduchým způsobem 

Obrázek 9: Otevřená tabulka s atributy 
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nelze, do seznamu lze přidávat hodnoty pouze na konec). Při ukládání jsou hodnoty 

uspořádány správně. Při načítání souboru je v tomto případě také povoleno chybné 

řazení – soubor je načten obvyklým způsobem a hodnoty se seřadí automaticky. 

Po otevření tabulky můžeme atributy slova upravovat. Ne všechny je však 

možné měnit, a některé lze měnit jen za dodržení určitých pravidel. Následující 

pravidla uvádějí možnosti změny jednotlivých atributů: 

• ID: Atribut ID nelze touto cestou měnit. Mění se pouze automaticky přidáním 

či odebráním uzlu ve větě, případně změnou slovosledu. 

• FORM: Tento atribut je možné měnit zcela libovolně, jeho změna se projeví 

v textu věty (změní se tedy i atribut věty text). 

• LEMMA: Lemma je možné měnit zcela libovolně. 

• UPOS: Upos je možné měnit zcela libovolně 

• XPOS: Xpos je možné měnit zcela libovolně 

• FEATS: Atribut Feats má formu seznamu dvojic (vlastnost, hodnota) 

spojených znakem ‚=‘. Žádná vlastnost se nesmí v seznamu objevit dvakrát. 

V tabulce je uveden řádek pro každou tuto dvojici, přičemž za tímto seznamem 

je vždy ještě jeden prázdný řádek s hlavičkou Feats. Chceme-li dvojici upravit, 

můžeme upravit libovolně nějakou z jejích částí, musíme však zachovat formu 

vlastnost=hodnota. Každá vlastnost navíc musí být v seznamu pouze jednou 

(nezáleží na tom, jestli jsou hodnoty stejné či ne). Pro přidání nové dvojice ji 

pouze vepíšeme na prázdný řádek, opět ve správné formě. Automaticky se 

objeví další volný řádek. Stejně tak můžeme nějakou dvojici vymazat, volný 

řádek poté zmizí.  

• HEAD: Atribut Head může obsahovat pouze velmi omezené množství hodnot. 

Jeho hodnotou je ID jeho rodiče, proto musí být úprava vždy taková, abychom 

zachovali stromovou strukturu. Pokud chceme atribut touto cestou měnit, musí 

být jeho hodnota ID existujícího uzlu základního slova v téže větě, který není 

v podstromu slova. Jednodušší je ale měnit tento atribut přetáhnutím uzlu myší. 

• DEPREL: Deprel je možné měnit zcela libovolně. 

• DEPS: Atribut Deps má velmi specifický formát. Jedná se podobně jako u 

atributu Feats o seznam, kde každá položka seznamu má vlastní řádek. 

Hodnoty jsou ve tvaru head:deprel, kde head musí být ID atribut nějakého 

slova ve větě (tentokrát to nemusí být pouze základní slovo, povolena jsou také 
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prázdná slova – jde o závislosti v rozšířeném zobrazení), deprel určuje 

závislost na tomto slově. Slovo nemůže být závislé samo na sobě, head tedy 

nesmí být stejné jako jeho vlastní ID. Jinak ale určuje Deps jakoukoli grafovou 

strukturu, která nemusí být stromem. Na rozdíl od Feats atributu, který je 

seznamem dvojic, zde může být hodnot deprel více. Od sebe jsou odděleny 

opět dvojtečkami. 

• MISC: Atribut Misc má velmi podobné chování jako atribut Feats. Hodnoty 

jsou také ve tvaru vlastnost=hodnota, kde každá vlastnost je uvedena nejvýše 

jednou, a také je pro každou dvojici přidán vlastní řádek. Jediným okamžikem, 

kdy se hodnota atributu Misc projeví navenek, je uvedení vlastnosti 

„SpaceAfter“ s hodnotou „No“. Potom je odebrána automatická mezera za 

slovem ve větě. 

Po ukončení úprav je třeba změny uložit kliknutím na tlačítko ve spodní části 

okna. Poté se okno zavře a provedou se případné změny v textu či ve struktuře grafu. 

Pokud stejným způsobem klikneme na uzel externího kořene, místo atributů 

slova (externí kořen žádné nemá) se objeví okno s atributy věty. Jednotlivé atributy je 

možné téměř libovolně upravovat, výjimkou jsou atributy: 

• sent_id: Lze upravit, ale hodnota musí být unikátní v rámci celého souboru. 

Změna se projeví v obsahu vět v levém panelu. 

• text: Tento atribut upravit nelze, je generován automaticky z vlastností 

jednotlivých slov ve větě. 

3.5.4 Možnosti kontextové nabídky 

Po kliknutí na uzel slova pravým tlačítkem myši se slovo stane aktivním a 

objeví se kontextová nabídka akcí. Nabídka se liší v závislosti na typu slova a na 

aktuální reprezentaci.  

 Kontextová nabídka slov v základním zobrazení 

Kliknutí pravým tlačítkem myši na uzel externího kořene otevře nabídku 

s těmito akcemi: 

• „Show info about sentence“: Otevře okno s atributy věty. 

• „Join sentence with the following“: Spojí větu s následující větou. Posune ID 

slov z druhé věty a připojí slova, která byla přímými potomky externího kořene 
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druhé věty, jako potomky kořene. Ostatní vazby zachová tak, jak byly (změní 

atributy HEAD a DEPS tak, aby stále odkazovaly na tatáž slova). Je nutno vzít 

v úvahu, že po spojení vět výsledná věta není zcela v souladu s definicí 

CoNLL-U formátu, protože na externím kořenu jsou nutně navěšena alespoň 

dvě slova. Volba právě jednoho slova jako přímého potomka externího kořene 

zůstává na uživateli, ale jak již bylo řečeno výše, soubor lze i tak uložit a znovu 

načíst. 

• „Add child“: Přidá nové slovo jako přímého potomka kořene. 

Kontextová nabídka u ostatních slov v základní reprezentaci věty vypadá takto: 

• „Show info about word“: Otevře tabulku s atributy slova. 

• „Add child“: Přidá uzel jako potomka aktivního slova (slova, jehož kontextová 

nabídka je zobrazena). Nové slovo bude ve větě umístěno na pozici těsně za 

aktivním slovem. 

• „Split node“: Rozdělí uzel na dva uzly vedle sebe. Prvnímu z nich přidá do 

MISC atribut „SpaceAfter=No“. Druhý uzel bude mít téměř všechny atributy 

prázdné, s výjimkou ID (určeno dle pořadí ve větě) a HEAD (tento atribut bude 

stejný jako u prvního slova). 

• „Delete node“: Smaže uzel a změní strukturu grafu. Posune ID všech 

následujících slov (zmenší se o jedna). Přesune všechny potomky smazaného 

slova na rodiče smazaného slova. Po smazání slova není žádný uzel aktivní. 

Chce-li uživatel smazat jediné základní slovo ve větě, není mu to umožněno a 

je na to upozorněn vyskakovacím oknem (věta nesmí zůstat prázdná). 

• „Shift word to left“: Pokud je to možné, vymění uzel s uzlem, který sousedí 

zleva. Upraví ID slov podle nového pořadí a v důsledku toho upraví i atributy 

HEAD potomků obou vyměněných uzlů. Slovo nelze vyměnit se slovem, jež 

je součástí mnohoslovného tokenu (slova mnohoslovného tokenu musí ležet 

bezprostředně za sebou). V takovém případě se nestane nic. 

• „Shift word to right“: Stejná funkce jako výše uvedená „Shift word to left“, 

jen vymění slovo s pravým sousedem. 

• „Split sentence here“: Rozdělí větu tak, že aktivní uzel bude prvním uzlem 

nové věty. Nová věta bude mít stejné sent_id jako původní věta, pouze na 

konec bude přidána část „_2“. (Pokud toto sent_id už v souboru je, bude končit 
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na „_3“. případně „_4“ atd.) Všechna předcházející slova zůstávají v první větě 

s tím, že pokud jejich rodič náleží do nové věty, připnou se k externímu kořeni. 

Totéž platí pro slova, která se přesunula do nové věty – pokud jejich rodič 

zůstal v původní větě, stanou se potomky kořene. Jinak zůstane struktura stejná 

jako doposud. Samozřejmostí je, že v důsledku rozdělení se změní čísla ID 

všech slov v druhé větě tak, aby začínala od čísla jedna, a v důsledku toho také 

atributy HEAD a DEPS.  

 Kontextová nabídka u slov v rozšířeném zobrazení 

Nabídka externího kořene obsahuje stejné akce jako jeho nabídka v základním 

zobrazení. V rozšířeném zobrazení je navíc k dispozici akce: 

• „Insert empty node after“: Vloží za externí kořen prázdný uzel s atributem ID 

rovným „0.1“ (případně „0.2“ apod.). 

Nabídka u základních slov je také velmi podobá nabídce ze základního 

zobrazení. V rozšířeném zobrazení v nabídce chybí možnosti rozdělit uzel nebo větu. 

Naopak jsou zde tyto akce navíc: 

• „Insert empty node after“: Vloží za slovo, jehož nabídka je otevřena (dále 

původní slovo), prázdný uzel. ID prázdného slova se bude skládat z ID 

původního slova, tečky, a pozice v seznamu prázdných uzlů původního slova 

(počítáno od 1). Neleží-li tedy za původním slovem žádné prázdné uzly, bude 

ID nově vytvořeného prázdného slova „X.1“, kde X je ID původního slova. 

Pokud ano, je slovo vloženo na konec seznamu a podle toho je také vytvořeno 

jeho ID. 

• Make multiword with the next node: Spojí slovo s následujícím (neprázdným) 

slovem tak, že budou tvořit jeden mnohoslovný token. V zobrazení je tedy 

přidána křivka, která je obkresluje. Text mnohoslovného tokenu je automaticky 

nastaven tak, že spojí FORM atributy obou slov za sebe. Tedy text věty se 

opticky nezmění i přesto, že místo obou jednotlivých slov se ve větě nachází 

jeden mnohoslovný token.  

Rozdíl v nabídce je u prázdných uzlů, které jsou zde zobrazeny. Prázdné uzly 

umožňují tyto akce: 

• „Show info about word“: Otevře tabulku s atributy prázdného slova. 
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• „Delete node“: Smaže prázdný uzel a posune druhou část ID (za tečkou) u 

následujících prázdných uzlů. 

• „Swap node with the next empty node“: Vymění uzel s následujícím prázdným 

uzlem, pokud aktivní slovo není ve skupině prázdných uzlů poslední.  

Odlišnou kontextovou nabídku mají také uzly, které jsou součástí 

mnohoslovného tokenu. Tam chybí možnost posouvat slovo doleva či doprava 

v pořadí věty. Jsou zde navíc ale tyto možnosti: 

• „Show info about the multiword token“: Mnohoslovný token nemá v žádném 

zobrazení svůj bod, který by umožnil otevřít tabulku s jeho atributy a případně 

je měnit (jedná se jen o atribut MISC a FORM, jelikož ostatní atributy kromě 

ID musí zůstat prázdné). Proto lze jeho tabulku atributů otevřít tímto 

způsobem. 

• „Add next node to this multiword token“: Přidá další slovo do již existujícího 

tokenu. Atribut FORM tokenu se nezmění. 

• „Remove this multiword token“: Odstraní token z věty. Všechna slova uvnitř 

tokenu ponechá nezměněná. Změní se text věty, doposud byl jeho součástí 

atribut FORM mnohoslovného tokenu, nyní to budou jeho jednotlivá slova. 

3.5.5 Shrnutí ovládacích prostředků v grafu 

 Ovládání pomocí myši 

• Kliknutí na uzel slova levým tlačítkem myši: Uzel se stane aktivním. 

• Kliknutí na uzel slova pravým tlačítkem myši: Uzel se stane aktivním, zobrazí 

se konkrétní kontextová nabídka akcí. 

• Dvojklik na uzel slova: Zobrazí se okno pro úpravu atributů slova. 

• Přesunutí uzlu A nad uzel B: Pokud to lze, uzel A se stane potomkem slova B. 

 Ovládání pomocí klávesnice 

• Klávesa Enter: Je-li nějaký uzel aktivní, zobrazí okno pro úpravu jeho atributů. 

• Klávesa Delete: Vymaže aktivní uzel. Po skončení akce není aktivní žádný 

uzel. 

• Klávesy s šipkami: Zajišťují změnu aktivního slova v grafu. 



28 

 

• Další klávesy: Pomocí dalších nástrojů si uživatel může definovat vlastní 

klávesové zkratky, viz kapitola Klávesové zkratky. 

3.6 Možnosti celých vět v rámci souboru 

Přehled všech vět v souboru je zobrazen v levém panelu. Aktivní větu můžeme 

změnit kliknutím na její sent_id v levém panelu. Odkaz na aktivní větu má pro 

přehlednost jinou barvu než ostatní. 

Kliknutím pravým tlačítkem myši na sent_id nějaké věty se otevře kontextová 

nabídka týkající se celé této věty. Možnosti jsou tyto: 

• „Delete sentence“: Odstraní větu ze souboru. 

• „Join sentence with the next“: Spojí větu s následující větou v souboru stejným 

způsobem, jako akce v kontextové nabídce externího kořene věty. 

• „Insert new sentence after this“: Otevře okno na vložení nové věty (stejné jako 

v případě kliknutí v menu na tlačítko Insert new sentence). Uživatel zadá ID a 

text věty. Je-li vše v pořádku, nová věta se vloží do souboru přímo za větu, jejíž 

kontextová nabídka je otevřená (tedy ne nutně za aktivní větu). 

3.7 Vyhledávání v rámci souboru 

V souboru lze vyhledávat buď zadáním parametrů konkrétního uzlu, nebo na 

základě celé věty. V každé z obou možností se uživateli otevře okno, do nějž lze 

vyplnit parametry, kterým slovo či věta musí vyhovovat. Po každém stisknutí 

potvrzovacího tlačítka následuje vyhledávání v souboru, které začne prohledávání 

aktivní větou a slovem. Najde-li v souboru další vyhovující uzel (větu), učiní jej 

aktivním. Chce-li uživatel hledat dál, může stále klikat na potvrzovací tlačítko. 

V případě, že v souboru už není žádná další vyhovující věta či uzel, je uživatel 

upozorněn a může zvolit možnost spustit hledání znovu od začátku. Pokud se uživatel 

rozhodne změnit parametry vyhledávání, může tak učinit kdykoli. Vyhledávání na 

základě nových parametrů pak ale vždy začne od aktuálně aktivní věty (uzlu). 

3.7.1 Vyhledávání celé věty 

Okno pro zadání vyhledávacích parametrů se otevře po kliknutí na pole 

v menu:  

Find > Find sentence 
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Uživateli se otevře okno s dvěma textovými poli a jedním zaškrtávacím. Větu 

je možné buď vyhledávat přímo pomocí atributu sent_id, nebo zadáním regulárního 

výrazu, který hledanou větu popisuje. Je možné i vyplnit obojí, v takovém případě 

bude věta stejně vyhledávána pomocí sent_id, které je v souboru vždy unikátní.  

Pod textovými poli je k dispozici ještě zaškrtávací pole, jenž značí, zda má 

vyhledávač rozlišovat velká a malá písmena. Defaultně je nastaven tak, že na velikosti 

písmen nezáleží. 

Konkrétní používaný jazyk regulárních výrazů je možné nalézt v Microsoft 

dokumentaci pro .NET7. 

Pokud uživatel vyplní do pole pro regulární výraz řetězec, který není validním 

regulárním výrazem, je na to upozorněn vyskakovacím oknem a chce-li ve 

vyhledávání pokračovat, musí parametry změnit. 

3.7.2 Vyhledávání konkrétního uzlu 

Má-li uživatel přesné požadavky na atributy hledaného uzlu, může využít 

klávesovou zkratku Ctrl + F, nebo v menu zvolit možnost: 

Find > Find node 

V takovém případě je otevřeno okno tabulkou pro zadávání parametrů slova. 

Zde je možné vyplnit jakékoli hodnoty, které by měl uzel mít. Pro nalezení slova je 

požadována přesná shoda a všechny zadané atributy musí mít slovo stejné. Ostatní 

atributy slova, které nejsou při vyhledávání nijak definované, může mít nalezené slovo 

libovolné. 

U atributů, které jsou seznamem vlastností s hodnotami, může uživatel 

specifikovat libovolné množství požadovaných dvojic. Nalezené slovo pak musí 

obsahovat všechny zadané dvojice, mohou u něj však být uvedeny i jakékoli další 

vlastnosti. 

3.8 Klávesové zkratky 

3.8.1 Výchozí klávesové zkratky 

Nejčastěji prováděné akce může uživatel spouštět pomocí klávesových 

zkratek: 

                                                
7  https://docs.microsoft.com/cs-cz/dotnet/standard/base-types/regular-expressions  
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• Ctrl + O: Otevření souboru v CoNLL-U formátu 

• Ctrl + S: Uložení souboru 

• Ctrl + N: Vytvoření nového souboru 

• Ctrl + F: Vyhledávání uzlu v souboru 

• Ctrl + B: Změní reprezentaci věty na základní, je-li aktuální reprezentace jiná. 

• Ctrl + E: Změní reprezentaci věty na rozšířenou, je-li aktuální reprezentace 

jiná. 

Další klávesové zkratky související s aktivním slovem v grafu jsou popsány 

výše (Delete, Enter). 

3.8.2 Definice klávesové zkratky 

Pro snazší a rychlejší práci má pokročilejší uživatel možnost definovat a 

používat vlastní klávesové zkratky. Uživatelské rozhraní pro práci s klávesovými 

zkratkami není v aplikaci moc dobré, používané zkratky nelze jednoduchým 

způsobem upravovat ani prohlížet.  

Chceme-li upravit stávající zkratku, nezbývá nám nic jiného než ji přepsat 

stejnou klávesovou zkratkou s jinými akcemi. Jedinou možností, jak si aktivní zkratky 

prohlédnout je vyexportování do textového souboru. Toto by jistě bylo v budoucnu 

vhodné rozšířit. 

Pro definici zkratky je nutné v menu zvolit možnost: 

Tools > Define shortcut key 

Po kliknutí se otevře okno s nevyplněnou tabulkou obsahující řádky pro 

vložení některých atributů slova v CoNLL-U formátu. V každém řádku jsou dva 

sloupce, které uživatel může měnit. V prvním sloupci uživatel může zadat 

požadovanou hodnotu atributu. Druhý sloupec obsahuje zaškrtávací pole, které značí, 

zda má zadaná hodnota přepsat původní hodnotu, pokud je neprázdná. Tabulka 

neobsahuje řádky s atributy, které mění graf věty (tedy Id, Head a Deps). 

Pod tabulkou musí uživatel vyplnit textové pole pro klávesovou zkratku. 

Nepíše však zkratku slovy, ale pouze stiskne požadovanou kombinaci kláves na 

klávesnici. Je nutné, aby kombinace obsahovala alespoň jednu z kláves Shift, Ctrl nebo 

Alt z důvodu, aby zůstaly zachovány zkratky v grafu jako například Delete uzlu. 

Vybere-li uživatel zkratku, která je použita implicitně, implicitní akce je přepsána 

uživatelsky definovanou (např. u zkratky Ctrl + S). 
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Po uložení je zkratka pořád aktivní, případně ji lze přepsat jinou zkratkou s téže 

kombinací kláves. Po stisknutí kombinace kláves se akce aplikují na aktivní uzel tímto 

způsobem:  

Pro atributy, jejichž hodnotou není seznam dvojic platí, že pokud byl v definici 

klávesové zkratky u atributu zvolen přepisující příznak, je změněna hodnota 

původního atributu (i pokud je novou hodnotou prázdný řetězec). Pokud tento příznak 

zvolen nebyl, hodnota se vloží pouze pokud byla doposud prázdná. 

Jedná-li se o seznam jako v případě Feats či Misc, uživatel mohl definovat 

přepisovací příznak u každé dvojice (vlastnost, hodnota).  Pro každou vlastnost platí, 

že pokud v seznamu před akcí není, je do něj přidána, ať byl příznak jakýkoli. Pokud 

v seznamu již byla, akce se liší podle příznaku. Je-li příznak přepisující, její hodnota 

je případně změněna na novou hodnotu, v opačném případě původní hodnota zůstává. 

Zvláštní situace nastává v případě, kdy uživatel zvolil možnost přepsání u 

prázdného řádku položky v seznamu. Bude to znamenat, že všechny ostatní vlastnosti 

daného atributu budou odstraněny (tedy seznam bude vypadat přesně tak jako 

v definici klávesové zkratky). Pokud prázdný řádek není zaškrtnutý, všechny ostatní 

vlastnosti zůstávají, jen jsou přidány, případně aktualizovány stávající vlastnosti.  

3.8.3 Import a export klávesových zkratek 

 Formát souboru klávesových zkratek 

V textovém souboru může být libovolné množství klávesových zkratek, jejich 

popis je však vždy oddělen prázdným řádkem.  

Popis jedné klávesové zkratky má tento formát: 

1.řádek: Názvy kláves definující zkratku oddělené čárkami a mezerami. Názvy 

začínají velkým písmenem. Kombinace kláves jsou povoleny stejné, jako u definice 

nové zkratky – lze tedy zadat pouze zkratku obsahující klávesu Ctrl, Alt nebo Shift. 

Ostatní řádky: Obsahují tři pole oddělená tabulátory: 

• Název atributu 

• Požadovaná hodnota atributu ve správném formátu 

• Příznak, zda zadaná hodnota může přepsat případnou neprázdnou hodnotu – 

jeho hodnotou může být pouze True nebo False. 

Příklad definice klávesové zkratky (místo tabulátorů jsou pro přehlednost 

uvedena podtržítka): 
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A, Control 

Deprel_nsubj_True 

Feats_Number=Sing_False 

Feats_Person=3_True 

Misc_SpaceAfter=No_True 

Misc_=_True 

 

Je-li tato zkratka aplikována na nějaké slovo, pak toto slovo po aplikaci bude 

mít hodnotu atributu Deprel „nsubj“. V seznamu Feats bude jistě vlastnost Number, 

která, jestliže byla neprázdná, zůstane s původní hodnotou, jinak bude mít hodnotu 

„Sing“. Dále v seznamu Feats bude vlastnost Person s hodnotou „3“. Všechny ostatní 

vlastnosti Feats zůstanou nezměněné. Seznam Misc bude obsahovat pouze vlastnost 

SpaceAfter s hodnotou „No“. Všechny původní vlastnosti Misc budou smazány. 

 Import klávesových zkratek 

Klávesové zkratky lze kromě přímé definice v rámci aplikace také načíst z 

textového souboru. Lze toho dosáhnout kliknutím v menu na: 

Tools > Import shortcut keys 

Uživatel musí vybrat soubor, který se pokusí načíst, a daný soubor musí být ve 

výše definovaném formátu. Zkratky, které budou ve špatném formátu se nenačtou, ale 

ostatní z téhož souboru ano. Jsou-li před importem nových zkratek již nějaké 

definované, nové zkratky se pouze sjednotí se stávajícím seznamem. Pokud se shodují 

klávesy u nějaké stávající a nové zkratky, nová zkratka starou zcela nahradí. Tímto 

způsobem lze tedy případně i načíst klávesové zkratky z několika různých souborů. 

Po načtení se uživateli objeví okno se seznamem všech aktivních zkratek 

(pouze jejich klávesových kombinací). 

 Export klávesových zkratek 

Uživatel všechny definované zkratky uloží do souboru, který vybere v menu 

po zvolení možnosti: 

Tools > Export shortcut keys 

Soubor se uloží tak, aby ho bylo příště možné načíst, tedy ve výše uvedeném 

formátu. 
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4. Programátorská dokumentace 
Tato kapitola se zabývá popisem programu a implementace.  

4.1 Stručný přehled programu 

Jazyk, který jsem pro programování aplikace vybrala, je C#, protože s ním 

mám největší zkušenosti. Výstupem je standartní desktopová aplikace postavená na 

technologii Windows Forms (knihovna pro tvorbu grafického rozhraní). V programu 

se nevyskytují žádné závislosti na externích knihovnách.  

Program je celý součástí řešení (solution) ConlluVisualiser s jedním 

stejnojmenným projektem. Tento projekt obsahuje tři jmenné prostory (namespace), 

které mají rozdělenou zodpovědnost za různé části logiky aplikace. Jmenné prostory 

jsou tyto: ConlluVisualiser, GraphVisualiser a Finder.  

Kvůli dobré přehlednosti kódu byly ke všem třídám i metodám v programu 

psány podrobné XML komentáře. Z nich byla poté vygenerována vývojová 

dokumentace programu, která je součástí příloh. 

Architektura je navržena tak, aby bylo možné program dobře rozšiřovat 

v oblasti, která je základem a smyslem aplikace, tedy v oblasti vykreslování grafu věty. 

Lze tedy snadno (téměř bez zásahu do stávajícího kódu) přidat nové, klidně zcela jiné 

zobrazení grafu. Na rozdíl od toho se nepředpokládá např. změna atributů CoNLL-U 

formátu, v této oblasti by šlo program rozšiřovat obtížněji.  

V následujících podkapitolách se zaměříme na jednotlivé jmenné prostory a 

jejich komponenty. 

4.2 ConlluVisualiser 

Uvnitř tohoto jmenného prostoru se odehrává veškerá logika související 

s anotováním slov či vět a prací se souborem. Hlavním pilířem je třída AppForm, která 

implementuje Windows Form a jejíž okno se otevře při spuštění aplikace. Třída 

zachycuje události, které v okně nastanou a předává je k obsloužení ostatním 

komponentám programu.  

Protože program umožňuje anotaci na úrovni vět a slov, budou se téměř všude 

vyskytovat objekty implementující rozhraní ISentence a IWord. 
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4.2.1 Základní komponenty 

 Rozhraní ISentence 

Rozhraní ISentence implementuje pouze třída Sentence. Tato třída je schována 

za rozhraní pouze z důvodu rozšiřitelnosti, pokud bychom například chtěli přidat 

formát, kde se objevuje jinak definovaná věta. Nebudu zde vypisovat všechny metody, 

které objekt Sentence poskytuje, všechny jsou podrobně okomentovány v příloze 

s vygenerovanou dokumentací. Hlavním účelem objektu typu Sentence je držet 

informace o konkrétní větě – tedy atributy věty a seznam všech slov, která věta 

obsahuje. A v neposlední řadě poskytuje možnost provádět na úrovni věty povolené 

úpravy (úprava atributů věty, smazání slova, přidání nového slova, změna pořadí slov 

ve větě). 

 Objekt ListOfSentences 

Všechny věty v jednom souboru jsou uloženy v objektu ListOfSentences, který 

se stará o konzistenci celého souboru. Objekt zajišťuje anotace nad úrovní vět, tedy 

hranice vět, smazání / přidání věty. Atributy sent_id vět z tohoto objektu jsou také 

zobrazeny jako obsah souboru v levém panelu hlavního okna, a klikáním na ně lze 

přepínat aktivní větu (objekt ListOfSentences si sám v sobě pamatuje, která věta je 

aktivní).  

 Rozhraní IWord, ITreeWord 

Rozhraní IWord už zde na rozdíl od ISentence není pouze z důvodu 

rozšiřitelnosti. V CoNLL-U formátu se vyskytují tři různé typy slov a s každým z nich 

je nutné zacházet jinak, a to nejen v oblasti vykreslování. V programu jsou tedy tři 

různé objekty implementující rozhraní IWord, z nichž každý představuje jiný typ 

slova. Ve skutečnosti všechna slova (BasicWord, EmptyNodeWord i MultiWord) dědí 

základní chování od abstraktní třídy Word, která už sama rozhraní IWord 

implementuje (některé metody však pouze abstraktně). V mnoha situacích se totiž 

všechny tři typy chovají stejně. Všechny z nich mají stejný účel, a tím je především 

držet informace o slově (zde se jedná především o atributy, které jsou součástí CoNLL-

U formátu). Pomocí metod, které různými způsoby implementují, navíc umožňují tyto 

atributy měnit. 

Základní slova, tedy slova, jež jsou součástí stromu věty, navíc musí 

implementovat rozhraní ITreeWord. Slova implementující ITreeWord v sobě tedy drží 
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reference na další objekty téže typu (jedná se o vlastnost Parent a seznam Children), 

takže jednotlivá slova jsou uzly výsledné stromové struktury. Navíc obsahují další 

metody a vlastnosti, které se stromovou strukturou souvisí (AddChild, RemoveChild 

apod.). 

 Třída BasicWord 

V tomto případě se jedná o základní slovo ve větě. Ve většině případů se ve 

větě objevuje pouze tento typ slov, ostatní dva typy jsou spíše výjimkami. Zde ale 

záleží na konkrétním jazyce, četnost jednotlivých typů slov se může v různých 

jazycích lišit. 

BasicWord jako základní slovo může mít v CoNLL-U formátu vyplněné 

všechny atributy, atributy ID a HEAD dokonce mít vyplněné musí. Každé základní 

slovo je součástí stromu věty. Základní slovo navíc může udržovat skupinu slov, která 

jsou z věty vypuštěna z důvodu elipsy (EmptyNodes), a tato skupina leží přímo za 

slovem. Dále může být součástí mnohoslovného tokenu (JoinedWord). 

 Třída EmptyNodeWord 

Jak již vyplývá z názvu, jedná se o třídu, jejíž objekty představují vypuštěná 

slova, která v textu věty chybí kvůli elipse (dále vypuštěná slova). Tato slova se 

chovají jinak než obyčejná především proto, že nejsou součástí stromové struktury. 

Z toho vyplývá, že rozhraní ITreeWord neimplementují. Každé vypuštěné slovo je 

drženo nějakým základním slovem a je součástí jeho množiny vypuštěných slov 

(seznam EmptyNodes). Prázdná slova ale jsou součástí rozšířeného grafu věty, v němž 

se chovají velice podobně jako základní slova. 

 Třída MultiWord 

Objekty této třídy představují mnohoslovné tokeny. Stejně jako vypuštěná 

slova, nejsou součástí stromu věty. Mnohoslovné tokeny se však jako uzel nezobrazují 

ani v rozšířené reprezentaci. Objekt v sobě drží seznam slov, která jsou součástí 

tokenu. Pokud jsou smazána jeho podslova tak, že zbývá už jen jedno, objekt 

MultiWord se sám zničí. Vždy tedy spojuje minimálně dvě slova. 

4.2.2 Atributy slova 

Atributy každého slova jsou uloženy v instanci třídy WordInfo. Zde je položka 

pro každý atribut, atributy Feats, Deps a Misc jsou uloženy každý v jednom slovníku. 
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Atributy lze přehledně zobrazit v novém okně s tabulkou. K tomu slouží další 

WinForm třída WordFieldsForm. Ta se stará o zobrazení a naplnění tabulky atributy a 

jejich hodnotami.  

Třída WordFieldsForm si v konstruktoru bere instanci třídy implementující 

rozhraní IValidator, který kontroluje správnost vyplněných polí. Validátor má za úkol 

některé buňky tabulky označit jako readonly a u zbylých kontroluje správnost vstupu. 

V tomto případě si WordFieldsForm bere ConlluValidator. Tento validátor označí 

vždy jako readonly hodnotu Id. Ostatní hodnoty záleží na typu slova, u MultiWord 

tokenu musí zůstat prázdná všechna pole kromě Id, Form a Misc. U EmptyNode slova 

musí zůstat prázdné Head a Deprel. Ostatní hodnoty kontroluje tak, aby byly validní 

dle formátu CoNLL-U.  

WordFieldsForm navíc pod tabulkou obsahuje tlačítko Save, které uloží změny 

do příslušného WordInfo objektu. 

4.2.3 Načítání souboru 

 Rozhraní IReader 

Objekt, který implementuje rozhraní IReader, musí umět přečíst po řádcích 

celý soubor. V programu jej implementuje pouze třída Reader, která funguje jako 

fasáda vytvořená nad existujícím objektem StreamReader. Reader v konstruktoru 

dostane cestu k souboru a pokusí se ověřit, zda je soubor kódovaný validní 

sekvencí UTF-88. Nečte však soubor celý, aby načítání netrvalo příliš dlouho – přečte 

ze souboru pouze část a tu zkontroluje. Pokud není zakódovaná pomocí UTF-8, vyhodí 

výjimku – CoNLL-U formát nedovoluje jiné kódování než UTF-8. Tato výjimka je 

později zachycena a uživateli se objeví okno se zprávou, že soubor není v CoNLL-U 

formátu. 

Po otestování kódování souboru Reader otevře soubor znovu a začne ho 

postupně číst – čte soubor po řádcích, které vrací zavoláním metody ReadLine. 

 Rozhraní ISentencesFactory 

Objekt třídy, která implementuje toto rozhraní, vezme soubor v konkrétním 

formátu a postupně ho čte. Při každém zavolání metody GetSentence přečte ze souboru 

                                                
8 https://www.fileformat.info/info/unicode/utf8.html 
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tolik řádek, kolik definuje právě jednu větu. Ty zpracuje a z nich vytvoří novou větu 

(ISentence). V programu jsou dvě takové třídy – SimpleSentenceFactory a 

ConlluSentenceFactory.  

SimpleSentenceFactory načítá soubor tak, že z každého řádku vyrobí jednu 

větu a rozdělí větu na slova podle mezer ve větě. Všechna slova připojí přímo ke 

kořeni. 

ConlluSentenceFactory vytváří větu mnohem složitějším způsobem. Nejprve 

přečte všechny řádky, které začínají symbolem „#“ a uloží si je jako atributy věty. Pak 

následuje seznam slov ve větě. Vždy přečte jeden řádek a připraví a uloží si ho jako 

slovo konkrétního typu tak, aby poté šla věta snadno vytvořit z předpřipravených dat. 

(Nechci zde příliš zabíhat do implementačních detailů, ale například základní slova 

ukládá tak, aby už v datové struktuře – slovníku – byla připravena stromová struktura 

– pod indexem, který určuje konkrétní slovo, je uložen seznam jeho potomků v grafu.) 

Je-li soubor ve špatném formátu, vyhodí výjimku (na různé problémy se přijde 

v různých stádiích načítání věty). Proto musí být celé načítání souboru uzavřeno v try-

catch bloku. V okamžiku, kdy narazí na konec souboru, vrací null místo další věty. 

 Rozhraní IFileLoader 

Posledním z rozhraní, která jsou důležitá pro načtení a uložení souboru, je 

IFileLoader, který uživateli umožní požadovaný soubor vybrat v průzkumníku 

souborů, a pak jej uloží pomocí příslušné SentenceFactory. Protože je možné načítat 

věty ze dvou typů souborů, je IFileLoader implementován dvěma třídami – 

SimpleFileLoader a ConlluFileLoader. Ty mají téměř stejné chování, liší se pouze 

v Simple/Conllu SentenceFactory a v hlášce, kterou uživatel uvidí, není-li soubor ve 

správném formátu. 

4.2.4 Změna aktivního slova a věty 

Aktivní větu si pamatuje objekt ListOfSentences, zatímco aktivní slovo je 

uloženo v objektu CurrentState. Objekt CurrentState je také posílán jednotlivým 

komponentám, které pak jeho prostřednictvím mění aktivní větu i slovo. CurrentState 

má přístup přímo k hlavnímu formuláři, takže změny v objektu CurrentState jsou 

propagovány a ihned vykresleny na panelu. 
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4.2.5 ShortcutKeys 

Další již okrajovější částí je třída ShortcutKeys. Ta v sobě drží jednotlivé 

instance třídy ShortcutKey, z nichž každá představuje množinu akcí, jež jsou 

vykonány po stisknutí určité kombinace kláves.  

 Definice klávesové zkratky 

Pro definici klávesové zkratky se otevře formulář ShortcutFieldsForm (dědí od 

WordFieldsForm) s prázdnou tabulkou. Formulář dostane v konstruktoru 

ShortcutValidator, který tabulku upraví do vyhovující podoby. Jelikož lze zkratku 

aplikovat na jakékoli slovo, není možné, aby šlo tímto způsobem měnit atributy, které 

souvisí s grafem a strukturou konkrétní věty – pak by v mnoha případech zkratka 

aplikovat nešla. Tyto řádky (Id, Head a Deps) tedy v tabulce chybí. Ostatní pole jsou 

uvolněna pro vyplnění, i u nich je ale formát kontrolován, aby aplikace všech akcí byla 

na jakékoli slovo validní (tedy například kontroluje, že Feats hodnoty jsou vždy ve 

tvaru x=y).  

Na rozdíl od WordFieldsForm okna, které slouží pro úpravu atributů slova, zde 

jsou na každém řádku tři sloupce. Kromě původních dvou je ještě na konci sloupec se 

zaškrtávacími buňkami. Tato pole značí, zda má zadaná hodnota (ve druhém sloupci) 

přepsat při aplikaci akce původní hodnotu, pokud je původní neprázdná. 

Pod tabulkou musí uživatel vyplnit textové pole pro klávesovou zkratku. 

Zkratka je zadána stisknutím konkrétní kombinace kláves, je ale nutné, aby obsahovala 

alespoň jednu z kláves Shift, Ctrl nebo Alt (z důvodu, aby zůstaly zachovány zkratky 

v grafu – například Delete uzlu, a také proto, aby se zbytečně uživateli nestalo, že 

omylem klikne na nějakou klávesu a spustí tím aplikaci zkratky). Vybere-li uživatel 

zkratku, která je použita implicitně, implicitní akce je přepsána uživatelsky 

definovanou (např. u zkratky Ctrl + S). Jakmile uživatel zkratku uloží, už je zkratka 

pořád aktivní, případně ji lze přepsat jinou zkratkou s toutéž kombinací kláves. Po 

uložení zkratky vznikne objekt ShortcutKey, který si převezme stav tabulky a uloží si 

jednotlivé vyplněné řádky jako instance ItemInWordInfo (jednoduché datové třídy 

obsahující pouze informace o jednom řádku).  

 Aplikace zkratky na aktivní slovo 

Po stisknutí kombinace kláves se akce aplikují na aktivní uzel. Objekt zkratky 

si převezme přímo konkrétní instance WordInfo a změny aplikuje sama na sebe 
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pomocí reflexe. Atributy si přepíše podle zadaných hodnot – když má některá hodnota 

kladný přepisovací příznak, uloží si ji bez ohledu na to, jaká hodnota byla uložena 

předtím. Pokud tento příznak zvolen nebyl, hodnota se přepíše pouze pokud byla 

doposud prázdná. 

U atributů, které jsou seznamem vlastností, mohl uživatel definovat 

přepisovací příznak u každé dvojice (vlastnost, hodnota). Pro každou vlastnost pak 

platí, že pokud v seznamu před akcí není, je do něj přidána. Pokud v seznamu již byla, 

její hodnota je případně změněna na novou hodnotu (byl-li u vlastnosti kladný 

přepisovací příznak. 

Byla-li jedna z položek seznamu prázdná a byl-li u ní zároveň kladný 

přepisovací příznak, všechny ostatní vlastnosti daného atributu budou odstraněny a 

následně se do seznamu přidají přesně ty vlastnosti, které jsou nadefinované 

v klávesové zkratce. 

 Import a export klávesových zkratek 

Soubor s klávesovými zkratkami má přesný formát (viz Uživatelská 

dokumentace, kapitola Klávesové zkratky). Instance třídy ShortcutKeys si ho do sebe 

umí sama načíst, stejně tak jako umí zkratky ve stejném formátu vyexportovat. 

4.3 GraphVisualiser 

Tento jmenný prostor obsahuje veškeré komponenty, které jsou nutné k určení 

umístění bodů a čar grafů vět a jejich vykreslení. Tento jmenný prostor se ještě dělí na 

dva podprostory – BasicVisualiser a EnhancedVisualiser. Každý z nich se stará o 

správné vykreslení konkrétní podoby grafu v daném zobrazení. Součástí přímo 

jmenného prostoru GraphVisualiser je především třída Visualiser, která implementuje 

rozhraní IVisualiser. Ta se stará o přípravu nové grafiky ve vykreslovacím panelu, 

zobrazení ScrollBar lišty, vykreslování rámečku se základními informacemi o slově 

při přejetí kurzorem uzlu slova, a o další akce, které případně deleguje dál jednotlivým 

reprezentacím 

4.3.1 Jmenný prostor GraphVisualiser.BasicVisualiser 

 BasicDesigner 

Třída BasicDesigner implementuje rozhraní IDesigner a jsou na ni delegovány 

všechny požadavky ze třídy Visualiser, jejichž zpracování se v jednotlivých 
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reprezentacích liší. Nejdůležitější metodou je metoda Visualise, jež vykreslí graf 

(strom) věty na vykreslovací panel. Předtím, než je volána, musí být spočítány 

souřadnice všech bodů. Tento proces je záměrně rozdělen do dvou veřejných metod, 

protože v mnoha případech se souřadnice nepřepočítávají, přestože graf musí být 

znovu nakreslen. (Jedná se například o situaci, kdy přejedeme bod myší a ten je překryt 

tabulkou se základními informacemi o slově. Když tuto tabulku skryjeme, zůstane pod 

ní prázdné místo, které stačí pouze překrýt novým vykreslením grafu.) 

Souřadnice bodů jsou počítány ve třídě BasicPointCounter. Jsou získány takto:  

• Spočítáme x-ové souřadnice všech bodů tak, aby se slova pod nimi 

nepřekrývala. Tedy dáme body co nejblíže k sobě, ale tak, aby 

v horizontální rovině ležela všechna za sebou podle pořadí ve větě. 

• Spočítáme ypsilonové souřadnice tak, že určíme každému slovu 

úroveň, jak je vzdáleno od kořene. Poté záleží na výšce vykreslovacího 

prostoru, pokusíme se udělat mezery mezi patry co nejvyšší. Má-li 

strom tolik pater, že výška jednoho patra vychází příliš malá (menší než 

konstanta MinLevelDiff), je výška pater nastavena na tuto minimální 

hodnotu a objeví se ScrollBar. 

• Zjistíme velikost zbylého prostoru ze stran – tedy o kolik se liší šířka 

výsledného grafu a šířka vykreslovacího panelu. 

• Z výše vypočítaných indicií uložíme všem slovům bod, kam se mají 

vykreslit. X-ová souřadnice bude součet vypočítané souřadnice v rámci 

věty a poloviny prostoru, který zbývá (chceme, aby byl graf 

vycentrovaný). Ypsilonová souřadnice bude číslo patra, ve kterém se 

slovo nachází, krát velikost jednoho patra. 

Máme-li body, můžeme přejít k samotnému vykreslování. Na to je využitý 

princip zvaný „double dispatch“. Využívám zde návrhový vzor Visitor z toho důvodu, 

že každý typ slova se různě vykresluje v různých reprezentacích. Tímto způsobem 

musí mít každá instance IWord metodu Accept, kde přijme konkrétního návštěvníka 

implementujícího IVisitor (v tomto případě především návštěvníka DrawWordBasic). 

Všechna slova jsou navštívena stejně, potom se pomocí přetížení metod díky různým 

typům slov zavolají na návštěvníkovi jiné metody, jak slovo vykreslit. 

EmptyNodeWord není vykresleno vůbec, BasicWord je vykresleno jako bod, který se 

čarou připojuje k rodičovskému bodu. MultiWord projde svá podslova a nalezne body, 
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které opisují skupinu podslov. Poté tyto body spojí a uzavře podslova do oválu či 

jiného tvaru. 

 GetMenuBasic 

Další důležitou třídou v prostoru BasicVisualiser je třída GetMenuBasic, která 

je také návštěvníkem jednotlivých slov a využívá double dispatch. Slouží pro 

zobrazení kontextové nabídky u určitého typu slova. Uvnitř ní jsou i definovány 

jednotlivé akce, které se vyvolají kliknutím na položku menu. V základní reprezentaci 

jsou pouze uzly základních slov, i ty ale mohou mít odlišnou kontextovou nabídku. 

Uprostřed multiword tokenu například není možné rozdělit větu nebo měnit vnitřní 

pořadí slov a externí kořen nabízí jiné akce než ostatní slova. 

4.3.2 Jmenný prostor GraphVisualiser.EnhancedVisualiser 

 EnhancedDesigner 

Tato třída se stará o spočítání a vykreslení grafu v rozšířeném zobrazení. Stejně 

jako BasicDesigner také implementuje rozhraní IDesigner, zobrazení grafu je ale zcela 

rozdílné. Jedná se o posloupnost bodů v jedné rovině, z nichž vycházejí šipky 

zalomené v určité úrovni, a ty poté uzly mezi sebou propojují. Uprostřed šipky je 

napsáno označení, jak synovské slovo na rodičovském závisí. Souřadnice bodů jsou 

vypočteny takto: 

• Spočítáme x-ové souřadnice bodů. Základ je stejný jako u základního 

zobrazení, určitě se nesmí překrývat slova pod jednotlivými uzly. Zde 

ale musíme dát pozor ještě na jeden problém. Nesmí se stát, aby šířka 

slova označení závislosti mezi propojenými uzly X a Y byla větší než 

vzdálenost X od Y (slovo by se na šipku nevešlo). Musíme to tedy do 

výpočtu x-ových souřadnic zahrnout a mezery případně zvětšit. 

• Ypsilonové souřadnice budou mít všechny uzly stejné. To, co je ale 

nutné spočítat, jsou úrovně jednotlivých šipek se závislostmi. Je to 

vypočítáno tak, že procházíme jednotlivé šipky a zkoušíme je vždy 

vložit do co nejnižší úrovně. Když se šipka v dané úrovni na nějakém 

intervalu překrývá s jinou, automaticky se zkouší vyšší úroveň.  
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• Seřadíme šipky podle úrovní. Tento krok je důležitý, šipky se budou 

kreslit od nejvyšší úrovně, aby texty závislostí nebyly překryty šipkami 

z vyšších úrovní.  

• Podle toho, kolik je úrovní, určíme ypsilonovou souřadnici všech bodů 

(aby se všechny šipky vešly do prostoru, případně je přidán ScrollBar). 

Také spočítáme zbylý prostor po stranách, aby byl graf opět 

vycentrován. 

• Uložíme jednotlivým slovům body podle zjištěné x-ové a ypsilonové 

souřadnice. 

Následně opět díky double dispatch důsledku návrhového vzoru Visitor 

navštívíme všechna slova ve větě s návštěvníkem EnhancedPointDrawer. Ten zajistí, 

že jsou body základních i multiword slov zobrazeny stejně jako v základním 

zobrazení, uzly EmptyNodeWord jsou označeny tak, aby je bylo možné odlišit od 

základních. Po nakreslení všech bodů se v setříděném pořadí nakreslí čáry závislostí.  

4.4 Jmenný prostor Finder 

Tento jmenný prostor je zdaleka nejméně obsáhlý. Zajišťuje pouze 

vyhledávání v rámci souboru. 

4.4.1 Rozhraní IFinder 

Ve jmenném prostoru Finder je důležitou součástí rozhraní IFinder, konkrétně 

jeho dvě implementace NodeFinder a SentenceFinder. Obě prohledávají celý soubor a 

postupně se posunují po větách, které odpovídají zadaným parametrům. Jakmile se 

vyhledávání dostane na konec seznamu vět, může se uživatel buď rozhodnout hledat 

od začátku souboru, změnit parametry hledané věty (slova) nebo hledání ukončit. 

4.4.2 NodeFinder 

Tato třída vyhledává v souboru jednotlivá slova. Pro jejich nalezení otevře 

uživateli opět formulář WordFieldsForm s tabulkou atributů stejný jako při úpravě 

atributů slova. Formulář se liší pouze v akci, která se stane po stisknutí tlačítka, a ve 

validátoru, který mu je předán při konstrukci. V tomto případě se jedná o 

FindNodeValidator, a ten nedělá vůbec nic. Jakékoli hodnoty jsou povoleny, všechna 

pole je možné libovolně upravovat. Stisknutí potvrzovacího tlačítka obsluhuje třída 

NodeFinder. Ta začíná hledat od aktuálně aktivní věty. Každou větu vždy projde a 
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pokusí se zjistit, zda nějaké slovo splňuje požadavky hledaného. Tedy všechna 

vyplněná pole běžných atributů se musí zcela shodovat. U atributů, jejichž hodnotou 

je seznam vlastností, musí potenciální nalezené slovo obsahovat všechny vlastnosti z 

hledaného seznamu se stejnými hodnotami. Nevadí ale, když nalezený seznam 

obsahuje i něco navíc. 

Je-li objeveno slovo, které správně odpovídá parametrům, nastaví se v hlavním 

formuláři jako aktivní (a tím pádem se pravděpodobně změní i aktivní věta). Zároveň 

se prostor pro větu posune pomocí scrollbar lišt tak, aby bylo nalezené slovo v prostoru 

vidět. Vyhledávací formulář se však nezavře a lze hledat dál od tohoto výskytu. 

4.4.3 SentenceFinder 

Tato třída se stará o vyhledávání v souboru na základě atributů věty, konkrétně 

pouze sent_id a text (tyto atributy musí mít všechny věty). Uživatel může vyplnit pole 

sent_id, poté je vyhledávání velmi snadné – jen se podíváme do slovníku vět 

v ListOfSentences, zda se v něm konkrétní sent_id nachází. Pokud ano, změníme 

v hlavním formuláři aktivní větu.  

Do pole text může uživatel vyplnit regulární výraz, který popisuje hledanou 

větu. Zároveň se může rozhodnout (pomocí zaškrtávacího pole), zda chce ignorovat 

velikost písmen, nebo zda mu na velikosti písmen záleží. Kliknutím na potvrzovací 

tlačítko se věty začnou postupně procházet (počínaje od původní aktivní). U každé 

věty SentenceFinder zkouší, zda vyhovuje regulárnímu výrazu. Pokud ano, tak je 

vykreslena jako aktivní věta. Uživatel opět může hledat stále dál, dokud okno sám 

nezavře. 
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Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci s podporou CoNLL-U formátu, jenž 

uživateli dokáže věty dobrým způsobem zobrazit a umožní mu je snadno anotovat. 

Tento cíl byl splněn a aplikace je vyvinuta, stále se ale naskýtá seznam bodů, které by 

se hodilo do budoucna doimplementovat pro lepší komfort uživatele. Jedná se 

například o tyto části: 

• V aplikaci chybí undo/redo akce, což může uživateli při provedené chybě 

značně komplikovat práci. 

• Přetahování uzlů mění pouze atribut HEAD. Bylo by velmi zajímavé, kdyby 

v rozšířeném zobrazení bylo možné podobným způsobem pomocí myši měnit 

atribut DEPS. 

• Chybí dobré uživatelské rozhraní pro práci s klávesovými zkratkami. Bylo by 

vhodné, kdyby měl uživatel možnost prohlížet a upravovat stávající klávesové 

zkratky. 

• Při otevírání jiného souboru je uživatel dotázán, zda chce stávající soubor 

uložit, a to i v případě, že v něm od posledního uložení neprovedl žádné změny. 

Bylo by dobré umět poznat, zda je soubor od posledního uložení upravený. 

• Aplikaci lze rozšířit také o přepínač, který mění zobrazení mnohoslovných 

tokenů. V novém zobrazení by mohl být token zastoupen pouze jedním bodem 

reprezentujícím celou množinu podslov s vlastním textem tokenu. 

• Pro lepší přehlednost by jistě mohlo být přínosem barevně odlišit čáry v grafu 

podle typu závislosti, případně přímo barvy uzlů grafu. 

• Bylo by vhodné přidat např. jako konfigurační soubor textový soubor 

s povolenými POS značkami (případně se seznamem povolených FEATS a 

DEPREL). V aplikaci jsou nyní povoleny jakékoli. 

Většina implementace v kódu se skrývá za rozhraními, což je především právě 

z důvodu dobré rozšiřovatelnosti. Díky tomu by v budoucnu nemělo být příliš 

komplikované doplnit výše uvedená rozšíření, případně aplikaci rozšiřovat dále. 
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Přílohy 
K elektronické verzi jsou přiloženy následující složky: 

1. Documentation: Obsahuje vygenerovanou dokumentaci kódu. 

2. Project: Obsahuje zdrojové kódy. 

3. Aplication: Obsahuje instalační program. 

4. Data: Obsahuje testovací data, na kterých lze vyzkoušet funkce aplikace. 

Součástí jsou treebanky převzaté ze stránek Universal Dependencies – verze 

2.3 (z 15.11.2018)9 a ukázkový soubor s klávesovými zkratkami. 


