
  

Z punktu widzenia kognitywisty: 
język naturalny

Wykład XI:

Elementy lingwistyki 
obliczeniowej



  

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 objęcie 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

g r a m a t y k i kontekstowe [context-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



  

Gramatyki, przykład

S -> aSb

S -> ab

S -> aSb ->

-> aaSbb ->

-> aaabbb -> akbk



  

Proces komunikacji



  

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 P1,..., Pn

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

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


