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Przetwarzanie języka naturalnego

Natural Language Processing, NLP
... to formułowanie i testowanie obliczeniowo efektywnych 
mechanizmów umożliwiających komunikację pomiędzy 
podmiotami (agentami) w języku naturalnym.
Lingwistyka [obliczeniowa]: przedstawia formalne modele 
umożliwiające objecie jak najszerszego spektrum zjawisk 
językowych oraz formułowanie lingwistycznych regularności.
Kognitywistyka: interesują modele użycia języka wykazujące 
pewne psychologiczne prawdopodobieństwo
Zdolności językowe:
 (a) proces rozumienia języka naturalnego
 (b) proces generowania
(a)+(b) kompetencja językowa (Rapaport)



Komunikacja

 intencjonalna wymiana informacji realizowana dzięki 
percepcji oraz produkcji znaków zaczerpniętych z pewnego 
systemu znaków konwencjonalnych
zadania komunikacji:
 informowanie o zbadanym fragmencie świata
 odpytywanie agentów o określone aspekty świata
 odpowiedzi na pytania
 prośby lub polecenia wykonania określonych działań
 obietnice realizacji działań lub propozycje układów
 uznanie próśb i propozycji
 dzielenie się odczuciami i doświadczeniami z innymi
kiedy posłużyć się aktem mowy
który z aktów mowy będzie odpowiedni



Język – podstawowe pojęcia

 język formalny  – zbiór łańcuchów (ciągów symboli 
zaczerpniętych ze zbioru symboli terminalnych)
problem – wielość gramatyk
gramatyka – zbiór zasad kombinacji elementów leksykonu
liczne gramatyki posługują się pojęciem frazy:
 ułatwiającej powiązanie semantyki
 ułatwiającej opis dopuszczalnych ciągów symboli
(wybrane) gramatyki w SI:
 struktur frazowych
 transformacyjne
 gramatyki oparte o sieci przejść (np. ATN)
 gramatyki semantyczne (np. gramatyka przypadków, case 
grammar, Fillmore)
badania w Polsce: Leonard Bolc



Hierarchia gramatyk (Chomsky)

 gramatyki rekurencyjnie przeliczalne [recursively 
enumerable]: wykorzystują reguły pozbawione ograniczeń; 
obydwie strony reguł przepisywania mogą mieć dowolną 
liczbę symboli nieterminalnych i terminalnych
gramatyki kontekstowe  [centext-sensitive]: prawa strona 
reguł przepisywania musi zawierać przynajmniej tyle samo 
symboli co strona lewa: ASB → AXB
gramatyki bezkontekstowe [context-free]: lewa strona 
reguły przyjmuje postać pojedynczego symbolu 
nieterminalnego
gramatyki regularne: każda reguła ma pojedynczy 
nieterminalny symbol po stronie lewej oraz symbol 
terminalny (ewentualnie po nim symbol nieterminalny) po 
stronie prawej



Hierarchia gramatyk (Chomsky)

 



Proces komunikacji

 Elementy składowe, gdy S (mówiący) chce przekazać 
słuchającemu (H) informację P wykorzystując  słowa W
[mówiący]:
(1) intencja: S chce, by H żywił przekonanie P
(2) generowanie: (S dobiera słowa W)
(3) synteza: S wypowiada wybrane słowa W
[słuchający]:
(4) percepcja: H odbiera słowa W' (idealnie W'=W)
(5) analiza: H wnioskuje, że W' ma możliwe znaczenia P

1
,..., P

n

(6) ujednoznacznianie: H wnioskuje, iż S chciał mu 
przekazać P

i
 (idealnie P

i
=P)

(7) wcielanie: H decyduje się uznać sąd P
i
 (lub go odrzucić)



Proces komunikacji

 



Elementy procesu komunikacji

Analiza:
 analiza syntaktyczna
 interpretacja semantyczna (oraz pragmatyczna)

Parser (moduł/program analizy gramatycznej) – program 
przypisujący kategorię syntaktyczną (N, V, Adj) każdemu ze 
słów w zdaniu i zestawiający te słowa w grupy zwane frazami
Efekty działania parserów często można przedstawić w 
postaci drzewa rozkładu: drzewa, w którym wewnętrzne 
węzły reprezentują frazy, powiązania reprezentują 
zastosowane reguły gramatyki, zaś węzły-liście reprezentują 
słowa.



Elementy procesu komunikacji



Elementy procesu komunikacji, cd.

interpretacja semantyczna: proces odzyskiwania z 
wypowiedzi w języku naturalnym znaczenia i wyrażenia go w 
pewnym języku reprezentacji wiedzy; wyrażenia z kilkoma 
możliwymi interpretacjami: wyrażenia wieloznaczne.
interpretacja pragmatyczna: część interpretacji semantycznej 
biorąca pod uwagę bieżącą sytuację
Agent może posługiwać się językiem, gdy

 interlokutor używa/rozumie publiczny język 
komunikacji

 agenci współdzielą kontekst stanowiący bazę 
konwersacji

 interlokutor jest przynajmniej w pewnym stopniu 
racjonalny



Schemat systemu NLP



Gramatyki

Projekt parsera:
 specyfikacja wykorzystywanej gramatyki
 metoda wykorzystania tej gramatyki
Gramatyka systemiczna (Halliday, 1961)
odnosi strukturę lingwistyczną do funkcji (użycia) języka
3 funkcje języka:
 ideacyjna – służy wyrażaniu treści
 interpersonalna – odnosi się do celu wypowiedzi
 tekstualna – wiąże się z koherencją w posługiwaniu się 
językiem
Cztery pierwotne kategorie GS: jednostki języka, struktura 
jednostek, klasyfikacja jednostek oraz system.



Gramatyki

Gramatyka przypadków [case grammar] (Fillmore 1968, 
1977)
 idea „głębokich” przypadków – sąd ujęty w prostym zdaniu 
to czasownik wraz z jedną lub kilkoma frazami 
rzeczownikowymi
 semantycznie istotne relacje syntaktyczne – przypadki

Jan otworzył drzwi kluczem:
AGENT – Jan
OBIEKT – drzwi
INSTRUMENT – klucz
ograniczona liczba przypadków: AGENT, KONTRAGENT, 
OBIEKT, REZULTAT, INSTRUMENT,  RÓDŁO, CEL, Ź
DO WIADCZAJ CYŚ Ą



Gramatyki

czasowniki są klasyfikowane według przypadków 
pojawiających się z nimi (rama przypadku), np.:
otworzyć: [OBIEKT (INSTRUMENT) (AGENT)] –
 co umożliwia analiza:
 kilka fraz rzeczownikowych – przypadki są uporządkowane
 Odmiennych przypadków nie można łączyć:

Mother is baking, The pie is baking
 kupować – sprzedawać, nauczać – uczyć się: to samo 
podstawowe znaczenie, odmienne ramy przypadków
implementacja: sieci semantyczne



Techniki analizy syntaktycznej

1. dopasowywanie do wzorca: wypowiedzi porównywane 
z wzorcami (schematami), zmienne z wzorców wiązane z 
wyrażeniami z danych wejściowych
SIR [Semantic Information Retrieval] (Raphael 1968)
* jest *
* jest cz ci  *ęś ą
Czy jest * * ?
Jak wiele * ma * ?
(24 wzorce)
Ka dy chłopak jest osobż ą. Rozumiem
Palec jest cz ci  dłonięś ą . Rozumiem
Jak wiele palców ma Jan? Wypowied  wieloznaczna.ź
Nie wiem, czy palce s  cz ci  Janaą ęś ą
STUDENT (Bobrow, 1968), ELIZA (Weizenbaum, 1966)



Techniki analizy syntaktycznej

2. parsery gramatyk semantycznych: modyfikacja 
gramatyk transformacyjnych, polegająca na zastąpieniu 
tradycyjnych kategorii (N, V,...) kategoriami motywowanym 
pojęciami z omawianej dziedziny: Cel, Lot, Czas-lotu
LIFER (Hendrix 1977)
<L.T.G>   Jaki jest <ATRYBUT> <OSOBY>→
<L.T.G.>   Jaki <ATRYBUT> ma <OSOBA>→
Jaki jest wiek siostry Anny?
Jaki wzrost ma Jan?
Reguły przepisywania wykorzystywane przez parser opisują 
frazy i zdania za pomocą semantycznych kategorii
SOPHIE, LADDER



Techniki analizy syntaktycznej

3. gramatyki ATN [augmented transition networks] (Woods 
1970) to rozszerzenia RTN, na które składają się:
 węzły reprezentujące stany
 łuki  związane z warunkami i działaniami:

 sterujące analizą (PUSH, TO)
 testujące (CAT)
 pomocnicze
 wirtualne

 bufor wejścia (stos reprezentujący wyrażenie wejściowe)
 rejestry (odpowiedniki zmiennych),  zwł. rejestr *



Techniki analizy syntaktycznej

3. gramatyki ATN [augmented transition networks] 



Reprezentacja wiedzy w NLP
Teoria zależności pojęciowej [Conceptual Dependency] (Schank 
1973) – reprezentacja znaczenia fraz i zdań
1. Dowolne dwa zdania mające to samo znaczenie winny mieć 
jedną reprezentację znaczenia w TZP
2. reprezentacje konstruowane są z ograniczonej liczby 
pierwotnych jednostek semantycznych: prostych działań i 
prostych stanów:
PTRANS (fizyczne przemieszczenie kłaść, iść)
PROPEL (zastosowanie siły fizycznej
ATRANS (przekazanie relacji abstrakcyjnej)
MTRANS (przekaz mentalny – informacji np.)
MBUILD (konstrukcja nowej informacji ze starej)
relacje pomiędzy pojęciami - zależności



Teoria Zależności Pojęciowej

przykłady prostych stanów:
Anna ZDROWIE (10) Anna jest nieżywa
Jan MENTALNYSTAN (+10) Jan jest w ekstazie
Wazon FIZYCZNYSTAN (10) Wazon jest stłuczony

Jan powiedział Annie, że Adam jest szczęśliwy:
Jan MTRANS (Adam by  MENTALNYSTAN(5)) do ć
Anna
reguły:
➔ działania mogą skutkować zmiana stanów
➔ stany mogą umożliwić działania
➔ stany mogą uniemożliwić działania
➔ stany (lub działania) mogą inicjować zdarzenia mentalne
➔ zdarzenia mentalne mogą być przyczynami lub działaniami



Teoria Zależności Pojęciowej, cd

3. Dowolna informacja, która jest ukryta (domyślna) w zdaniu, 
musi zostać wyraźnie sformułowana w reprezentacji 
znaczenia tego zdania – podstawa zdolności inferencyjnych 
systemu
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