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Sintaksinė analizė

• Lietuvių kalbos sintaksiškai anotuotas tekstynas 
ALKSNIS rengtas 2015–2016 m.

• Tekstynas suplanuotas kaip lietuvių kalbos sintaksinės 
analizės aukso standartas. 



Įrankiai

 2012–2015 m. VDU KLC vykdant projektą „Lietuvių 
kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema 
tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus 
taikymams“ sukurtas lietuvių kalbos sintaksinis 
analizatorius (L. Boïzou ir F. Zamblera).

 Priklausomybės medžiai (angl. dependency trees) 
generuojami PML (Prague Markup Language) formatu.

 Vizualizuojami ir redaguojami naudojant TrED redaktorių 
(Prahos Karolio universitetas).



Automatiškai anotuoti sakiniai peržiūrėti ir pataisyti lingvistų.



Taip pat jau rezervuota pusė ploto kitais metais iškilsiančiame
statinyje (PAULA)



Anotuotų tekstynų svarba

• Kuriant lietuvių kompiuterinės analizės programas ir 
įrankius, itin svarbi gramatinė analizė ir statistinė 
informacija apie lietuvių kalbos vartoseną.

• Sintaksiškai anotuotas tekstynas vienas svarbiausių 
išteklių kiekvienos kalbos kompiuterinei analizei.



ALKSNIO sandara

Tekstyną sudaro:

• 30 599 žodžiai

• 2355 sintaksiškai anotuoti sakiniai

Tekstynas anotuotas automatiškai ir patikrintas lingvistų.



Tekstyno dalys



Analizės lygmenys

• Automatinis žodžių ir sakinių segmentavimas bei 
morfologinė analizė

• Automatinė sintaksinė analizė

• Rankinis sakinių tvarkymas



ALKSNIO formatas

• Sakinys pateikiamas medžio principu (nurodomos 
priklausomybės).

• Kiekviena medžio viršūnė atitinka sakinio žodį, skyrybos 
ženklą ar kitą sakinio vienetą (simbolį, skaitmenį ir pan.).

• Prie visų žodžių nurodoma:

1) konkreti žodžio forma,

2) antraštinė forma (lema),

3) morfologinės pažymos,

4) sintaksinė funkcija.



Sintaksiškai anotuotas sakinys



• Morfologinės pažymos sudarytos 
remiantis MULTEXT-East formato 
pavyzdžiu.

• Naudojamas http://semantika.lt/
prieinamas morfologinis 
anotatorius.

• Kiekviena kalbos dalis turi 
skirtingą morfologinių kategorijų 
skaičių (nuo 2 iki 14), kurios 
užrašomos santrumpomis.

Morfologinė analizė



Morfologinis anotatorius (www.semantika.lt)



Sintaksinė analizė

• Sintaksinis analizatorius:

• apdoroja morfologiškai anotuotus failus ir pateikia 
sakinius, suskaidytus į dėmenis ar sintagmas;

• generuoja sintaksinius medžius;

• nurodo jų dėmenų sintaksines funkcijas.

• Remiamasi priklausomybių gramatikos (angl. 
dependency grammar) principais:

• hierarchinė struktūra;

• pagrindinis dėmuo – medžio viršūnė, kiti dėmenys 
prijungti remiantis priklausomybe.



Sintaksiškai anotuotas sakinys





Sintaksinės pažymos

Pred (PredN, PredV) – predikatas

Sub – subjektas 

Obj – objektas

Atr – atributas (pažyminys)

Adj – aplinkybės

Aux (AuxK, AuxC, AuxZ, AuxP, 
AuxL) – tarnybinės k. d. arba kt.

Coord – sujungimas

Par – įterpiniai

ExD – elipsė

_Co (Atr_Co) – sujungiamieji dėm.

Pred_ (Pred_Obj) – šalutinių sak. 
pažymos



ALKSNIO pažymos ir sintaksinės funkcijos
Pažyma Sintaksinė funkcija Pavyzdys

Sub

Pred

Subjektas

Predikatas (arba pagalbinis žodis)

Jis (Sub) sakė

Jis ėjo (Pred)

PredN Daiktavardinė predikato dalis Buvo (Pred) patenkintas (PredN)

PredV

Obj

Atr

Adj

Aux

AuxC

AuxK

AuxL

AuxP

AuxZ

Coord

_Co (Sub_Co)

Par

ExD

Pred_ (Pred_Atr)

Veiksmažodinė predikato dalis

Objektas

Attributas (pažyminys)

Aplinkybės

Pagalbinė funkcija (e.g. kableliai ar kiti

simboliai)

Subordinacija (prijungiamieji sakiniai)

Sakinio pabaigos skyrybos ženklas

Pagalbinis leksinis vienetas (pvz., žodis 

užsienio kalba)

Prielinksnis

Dalelytė

Sujungimas

Sujungiamieji dėmenys (pvz., vienar. s.d.)

Įterpiniai, kreipiniai

Elipsė ar kiti praleidimai sakinyje

Prijungiamojo sakinio šalutinio dėmens 

tipas (žymima prie predikato)

Turi atsilyginti (PredV)

Laukiu svečio (Obj); reikia spręsti (Obj)

Vidurinė (Atr) mokykla; šalis narė (Atr)

Dabar (Adj) nuspręs; Partizanų gatvėje

(Adj)

Sakė, kad (AuxC)

JAV kompanija North (AuxL) American 

(AuxL)  Investment (AuxL)  Consulting

(AuxL)  Inc. (Atr)

Pereis į (AuxP) lygį

Kaip ir (AuxZ) visada

Gamintojų ir (Coord) pardavėjų

Gamintojų (Atr_Co) ir (Coord) pardavėjų 

(Atr_Co) 

Tiesą sakant (Par), atrodo

Moteris – (Pred_ExD) būtybė

Rašė, kad ypatybes lemia (Pred_Obj)



Ateities perspektyvos (1)

• Sintaksinių funkcijų tikslinimas, papildomų pažymų 
pridėjimas, anotavimo problemų sprendimas.

• Didinti sintaksiškai anotuotą tekstyną.

• Būtina pritaikyti universal dependency formatą 
(http://universaldependencies.org/).

• Sukurti statistiniu pagrindu veikiantį sintaksinį 
anotatorių.



Ateities perspektyvos (2)

• Sutvarkyti teminių rolių (vaidmenų) anotavimą.

• Sužymėti pastoviuosius junginius (angl. MWE).

• Anaforų rezoliucija.

• Tekstyno prieinamumas vartotojams.



Universal Dependency formatas



Anotavimo problemų sprendimas

• Baigti rengti Sintaksinio anotavimo gaires.

• Peržiūrėti probleminius anotavimo atvejus:

• Sudėtinių tarinių anotavimas

• Elipsė

• Bejungtukiai dėmenys ir aiškinimas

• Objekto ir aplinkybių skyrimas

• Tikslinamųjų aplinkybių skyrimas

• Kai kurių kalbos dalių statusas

• Patikrinti iš naujo kai kuriuos anotavimo atvejus baigtame 
tekstyne.



ALKSNIS                                saugykloje

ALKSNIS viešai prieinamas: 

http://hdl.handle.net/20.500.11821/10
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