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Zadanie
Naprogramujte asistenta pro zkou²ení sloví£ek v cizím jazyce. Slovní zásoba se
bude tvo°it inkrementáln¥. Program musí umoº¬ovat p°idávat nové sloví£ka z
p°íkazové °ádky i dávkov¥ ze souboru ve vámi denovaném formátu. Evidujte
alespo¬ základní gramatické kategorie jako podstatné jméno, sloveso, p°edloºka a pod. Program na vyzvání zkou²í v poºadovaném sm¥ru, kategorii a pod.
Umoºn¥te poskytováni nápov¥dy - nap°. první písmeno, vymyslete dal²í pom·cky. Evidujte taky úsp¥²nost a p°idejte moºnost prozkou²ení problematických
sloví£ek.

Rie²enie
Úlohu sme na za£iatku rozdelili na tri samostatné £asti:
1. Slovník
2. Editor testov
3. Asistent pri skú²aní

Slovník
Slovník poskytuje prostriedky na £o najjednoduch²iu manipuláciu so slovnou
zásobou. Spú²´a sa predikátom dict. Umoº¬uje ju prezera´, jednoducho v nej
vyh©adáva´ a upravova´ ju. Okrem samotného sloví£ka a prekladu sa eviduje
aj slovný druh, pouºitie vo vete a zoznam ²tíkov, ktoré umoº¬ujú jednoduchú
kategorizáciu.
V programe sú jednotlivé sloví£ka reprezentované vo formáte:
word(cuzie_slovo,preklad,slovny_druh,pouzitie,[stitky]).

Tento formát ve©mi jednoducho komunikuje s grackým rozhraním, no pre niektoré funcie, ako vyh©adávanie pod©a prexu, alebo ulkadanie do súboru, je
výhodnej²ie miesto atómov pouºíva´ textové re´azce. Preto sme vyvorili predikáty encaps a decaps, ktoré skonvertujú term word do formátu:

pack(cuzie_slovo,preklad,slovny_druh,pouzitie,[stitky]).
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Obrázok 1: Gracké rozhranie slovníka
V tomto formáte sútieº ukladané do súboru. Hlavný súbor so slovnou zásobou
sa volá default.dict.
Interná databáza sa upravuje ²tandardnými predikátmi assert, retract a
retractall.

Editor testov
Editor testov umoº¬uje vytváranie testovacích sád a ich ukladanie do súborov.
Spú²´a sa predikátom testedit. Slovnú zásobu £erpá zo slovníka, umoº¬uje
v nej vyh©adáva´ pod©a sovného druhu a ²títkov, pridáva´ jednotlivé sloví£ka a
celé skupiny do testovacej sady. Sloví£ka, ktoré majú by´ zaradené do testu, sú v
internej databáze opatrené zna£kou - termom mark. Na zna£kovanie samotných
sloví£ok slúºia predikáty insmark, unmark, markall a unmarkall.

Asistent pri skú²aní
Posledná £as´ projektu umoº¬uje preskú²anie slovnej zásoby. Spú²´a sa príkazom examine(testovacia_sada). Asistent sa postupne pýta na sloví£ka z
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Obrázok 2: Gracké rozhranie editora testov
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Obrázok 3: Gracké rozhranie asistenta

Obrázok 4: Po skon£ení testu
testovacej sady. V prípade potreby ponúkne pomoc vo forme prvého pímena
zo slova. Obsahuje tieº jednoduchú ochranu proti preklepom. Úspechy a neúspechy zaznamenáva a zobrazuje v jednoduchej a preh©adnej tabu©ke e²te v
£ase odpovedania. Okrem toho zle zodpovedané sloví£ka zaznamenáva do novej
testovacej sady, ktorú po skon£ení testu dovolí vyskú²a´.

Gracké rozhranie
Gracké rozhranie je vytvorené pomocou kniºnice Tck/Tk. Aj ke¤ je jednoduché, jeho pre²tudovanie a naviazanie na Prolog zabralo prekvapivo ve©a £asu.
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