
Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji - Błąd #4718
Błąd przy instalacji liner2
28 kwi 2013 13:37 - Adam Pawlaczek

Status: Zamknięty Data rozpoczęcia: 28 kwi 2013
Priorytet: Normalny Data oddania:
Przypisany do: Michał Marcińczuk % Wykonane: 100%
Kategoria: Szacowany czas: 0.00 godzina
Wersja docelowa: Liner 2.2.1
Opis

Kierując się wg. tego co jest napisane w pliku INSTALL na repo liner2 zrobiłem:
ant crfpp-jar

To dlatego, że mam już wcześniej zainstalowany CRF++. 
Dostałem błąd:

BUILD FAILED
  /home/jezozwierzak/repos/git/g419/liner2/build.xml:94: Warning: Could not find file
/home/jezozwierzak/repos/git/g419/liner2/external/crfpp/java/CRFPP.jar to copy.

Co oznacza, że powinienem mieć tam plik CRFPP.jar, którego nie ma i nie wiem skąd wziąć, ponieważ instalując CRFPP++ nie
wytworzył się żaden .jar.

Dlatego też zdecydowałem się na ponowne zainstalowanie CRF++ wg. instrukcji w pliku INSTALL:
ant crfpp-make
  sudo ant crfpp-install

Make mówi: 
BUILD SUCCESSFUL

Z tym, że wcześniej widać:
[exec] path.h:26:50: error: ‘size_t’ has not been declared

Nie spieszy mi się bardzo z tym narzędziem, bo mam możliwość korzystania z webserivc-u, ale przydałoby się to lepiej opisać i
naprawić ten problem. Nie wiem, czy wiesz, ale obecnie mamy linery na dwóch komputerach i każdy boi się je ruszać, żeby nic nie
zepsuć, bo działają. Przez instalację na innym komputerze jeszcze nikt nie przebrnął ;P. W razie czego pisz i pytaj, odpowiem na
każde pytanie.

Historia
#1 - 02 maj 2013 11:01 - Michał Marcińczuk
- Zmieniono Status z Nowy na Zamknięty
- Ustawiono Wersja docelowa na Liner 2.2.1
- Zmieniono % Wykonane z 0 na 100

Problem został rozwiązany poprzez aktualizację biblioteki CRF++ do wersji 0.57. Zmianie uległ proces instalacji. Informacja znajduje się w pliku
INSTALL.

#2 - 02 maj 2013 13:28 - Adam Pawlaczek

Jeszcze przydałoby się tylko info skąd można wziąć model. Ja wziąłem z home dominika, ale tak dla przyszłych użytkowników.
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No i jeszcze ważne info, że w pliku local.ini trzeba zmienić ścieżkę do nerd-a, jak ktoś nie wpadnie na użycie grep-a to się może naszukać.
Dzięki za aktualizację INSTALL. Reszta działa tak jak powinna.
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