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Status: Zamknięty Data rozpoczęcia: 08 kwi 2011
Priorytet: Niski Data oddania:
Przypisany do: Tomasz Śniatowski % Wykonane: 100%
Kategoria: Szacowany czas: 0.00 godzina
Wersja docelowa:
Opis

Dochodzi prosty operator [[SkładniaPliku#Operator-lex|lex]], który odwołuje się do zewnętrznych leksykonów. Trzeba zrobić czytanie
plików w tym formacie (pliki powinny być UTF-owe), strukturkę reprezentującą taki leksykon (a może std::map<unicode,unicode>) i
operator, który bierze leksykon i zbiór stringów i zbiór stringów zwraca.

Historia
#1 - 08 kwi 2011 11:21 - Adam Radziszewski

Czy da się jakoś łatwo zrobić sensowną politykę szukania plików z leksykonami? na pewno można się ich spodziewać w bieżącym katalogu, ale nie
wiem czy coś więcej można od nich oczekiwać.

#2 - 20 kwi 2011 16:35 - Adam Radziszewski
- Zmieniono Priorytet z Normalny na Niski

#3 - 20 kwi 2011 18:05 - Adam Radziszewski
- Zmieniono Przypisany do z Tomasz Śniatowski na Adam Wardyński

W związku z obciążeniem Pawła i Tomka opakowaniami pytonowymi, przekazuję to zadanie Adamowi. Niech póki co otwiera plik naiwnie, wg podanej
nazwy jak leci, a dodanie wyszukiwania ścieżek będzie w osobnym zadaniu dla Tomka.

#4 - 30 kwi 2011 15:27 - Adam Wardyński
- Zmieniono % Wykonane z 0 na 70

Operator dodany, parser czytający pliki dodany, tylko z tym szukaniem ścieżek jeszcze nie jest zrobione, na razie po prostu otwiera się plik tak, jak
jest ścieżka podana w pliku ccl.

#5 - 30 kwi 2011 16:25 - Adam Radziszewski

To trzeba będzie lepiej przemyśleć, być może nie ma sensu robić ogólnego mechanizmu ścieżek, bo w odróżnieniu od Macy/Corpus2, pliki CCL są
tworzone na bieżące potrzeby użytkownika, a nie składowane w standardowym katalogu.

#6 - 06 maj 2011 15:06 - Adam Radziszewski
- Zmieniono Przypisany do z Adam Wardyński na Tomasz Śniatowski
- Zmieniono % Wykonane z 70 na 90
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Mechanizm już jest (z pwrutils), gdy to będzie działać w utilach, można uznać, że problem rozwiązany. Dostępne utile powinny pozwalać na podanie
ścieżki.

#7 - 09 maj 2011 13:33 - Tomasz Śniatowski
- Zmieniono Status z Nowy na Zamknięty
- Zmieniono % Wykonane z 90 na 100

oba istotne utile (-run i -rules) obsluguja juz -P path
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