
  

Z punktu widzenia kognitywisty: 
język naturalny

Wykład XII:

Przetwarzanie języka 
naturalnego



  

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



  

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 częścią *

Czy jest * * ?

Jak wiele * ma * ? (24 wzorce)

Każdy chłopak jest osobą. Rozumiem

Palec jest częścią dłoni. Rozumiem

Jak wiele palców ma Jan? Wypowiedź wieloznaczna.

Nie wiem, czy palce są częścią Jana

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



  

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



Reprezentacja wiedzy w NLP
przykłady prostych stanów:

Anna ZDROWIE (-10);  Anna jest nieżywa

Jan MENTALNY-STAN (+10);  Jan jest w ekstazie

Wazon FIZYCZNY-STAN (-10) ; Wazon jest stłuczony

Jan powiedział Annie, że Adam jest szczęśliwy:

Jan MTRANS (Adam MENTALNY-STAN(5)) TO Anna

reguły:
 działania mogą skutkować zmianą stanów

 stany mogą umożliwić działania
 stany mogą uniemożliwić działania
 stany (lub działania) mogą inicjować zdarzenia mentalne
 zdarzenia mentalne mogą być przyczynami lub działaniami

relacje pomiędzy pojęciami - zależności



Reprezentacja wiedzy w NLP

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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