
INF2820 Datalingvistikk – V2011

Jan Tore Lønning & Stephan Oepen



til
• INF2820 Datalingvistikk
• Ole Johan Dahls hus

18. januar 2011 2

http://www.freshmess.com/wp-content/uploads/2010/10/DSC_3606_lo.jpg�


I dag:

0 Praktisk informasjon

1. Hvorfor datalingvistikk?
2. Hva er utfordringene?
3. Hvordan datalingvistikk?
4. Fagtradisjon

• OBS:
• Lov å stille spørsmål underveis



Forelesninger

• Jan Tore Lønning, jtl@ifi.uio.no,
• Mest første del av semesteret

• Stephan Oepen, oe@ifi.uio.no
• Mest andre del av semesteret

• Forelesninger:
• Tirsdag 10.15-12
• Sted: Pascal, 2452
• 16 uker
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Gruppeundervisning

• Lars-Erik Bruce
• Torsdag 10.15-12
• Assembler, 3417
• Første gang 27. jan
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The place to be:
• Rom 3467 Fortran

Programstue:
- Informatikk: språk og kommunikasjon
- IT: språk, logikk, psykologi



Obligatoriske oppgaver

• Tre sett, alle må bestås
• To delinnleveringer på hvert sett:

• Hver del gir poeng
• Mulig å få inntil 100 poeng på en del
• Må ha minst 100 poeng på de to delene til sammen

• Datoer:

18. januar 2011 6

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2820/v11/exercises.html�


Læremidler
• Bok: 

• Jurafsky og Martin, 
• Speech and Language Processing

• Kompendium, utdrag fra 
• Sag, Wasow, and Bender: 
• Syntactic Theory. A Formal Introduction 

(2nd Edition), 2003 
• Stanford, CA: CSLI Publications

• Noen artikler/web-sider/utdelt
materiale

• Div programpakker, systemer:
• JFLAP
• NLTK
• LKB
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• Computer science
• Artificial intelligence (AI)

• NLP

1. Computational
linguistics

The game of the name

• Navnene har litt forskjellig opphav og tradisjon, eks.
• I dag brukes navnene til dels om hverandre
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1. Datalingvistikk
2. Natural language

processing

3. (Human) Language
Technology

2.Språkprosessering
/ prosessering av 
naturlige språk

3. Språkteknologi



The name of the game

• Datalingvistikk
• Prosessering av naturlige språk
• Språkteknologi

• Språk:
• Norsk, arabisk, 

japansk, …
• Naturlige:

• Oppstått
• Ikke oppfunnet

• Data
• Prosessering
• Teknologi
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Introduksjon til datalingvistikk

1. Hvorfor datalingvistikk?
2. Hva er utfordringene?
3. Hvordan datalingvistikk?
4. Fagtradisjon



Hvorfor datalingvistikk?

• Visjonen om kunstig intelligens
• Nyttig, anvendelser
• Interessant for andre vitenskaper:

• Lingvistikk (språkvitenskap), psykologi



AI/Robot-visjonen

• Visjon:
• Intelligente maskiner
• Maskiner som 

forstår
• Roboter

• En slik maskin må:
• Kunne snakke
• og lytte



Turingtesten

• Kommunikasjon i naturlig språk



AI-visjonen

• Turingtesten, 1950
• Eliza, Weizenbaum, 1967
• SHRDLU, Winograd, 1971
• IBMs pågående Watsonprosjekt

• En videopresentasjon (youtube)
• En annen video
• Problemet er flertydighet

• Maskiner som kopierer/modellerer mennesker

http://www.cs.usfca.edu/www.AlanTuring.net/turing_archive/pages/Reference Articles/TheTuringTest.html�
http://cogsci.ucsd.edu/~asaygin/tt/ttest.html�
http://hci.stanford.edu/~winograd/shrdlu/�
http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/what-is-watson/the-next-grand-challenge.html�
http://www.youtube.com/watch?v=VjHMYuGkzlU&feature=player_embedded�
http://www.youtube.com/watch?v=FC3IryWr4c8&feature=channel�
http://www.youtube.com/watch?v=_429UIzN1JM&feature=channel�


Hvorfor datalingvistikk?

• Visjonen om kunstig intelligens
• Nyttig, anvendelser
• Interessant for andre vitenskaper:

• Lingvistikk (språkvitenskap), psykologi



Maskinoversettelse
• Forskningsområde siden ca 1950:

• 1949, Warren Weaver, 
• 1950 Y. Bar-Hillel

• Stort behov – voksende!
• Interessen og resultatene 

har variert i 60 år
• Store fremskritt siste tiår: 

• Eks Googletranslate
• Men ikke feilfritt
• Hjelpemiddel, om ikke helautomatisk

http://translate.google.com/�


Menneske-maskininteraksjon

• Kommunisere med 
datamaskinen som til et 
menneske:

• ”Kan du slette den fila jeg 
nettopp jobbet med?”

• ”Hvordan skal jeg gjøre 
dette?”

• Vs kommandospråk:
• delete…, forget…, del…, 

remove…, rem… 
• Huske nøyaktig formular • ”2001 en romodyssé”



Forblitt en visjon

• Svakheter med naturlige språk som 
grensesnitt:

• Flertydig
• Langsomt
• Vi mangler gode nok beskrivelser

• Et godt alternativ: GUI:
• Vinduer
• Menyer
• Multimodale



Nyttevisjonen: tale
• Dikteringssystemer
• Dialogsystemer
• Oversettelse
• (Inngår i språkteknologi, men 

regnes ikke som datalingvistikk)

• Bill Gates (m.fl.) ca 1997:
• Vi kan kaste tastaturet om 5-10 år

• I dag:
• Spesialiserte dikteringssystemer: legespesialiteter
• Hjelpemiddel, eks. synshemmede
• Håndholdte innretninger

• DEMO: sjekk selv i Windows 7!



Aktuell plass for NL i HCI

• Del av et grensesnitt:
• Navn på knapper og menyvalg
• Ferdige hjelpetekster
• Begrenset bruk av NL input

• Kommunikasjon med spesifikke 
systemer:

• Mobiltelefon
• Bil (radio og navigasjon)
• Kjøleskap?

• Dialogsystemer
• Telefonbaserte
• Eks: Nummeropplysning, 

billettreservasjon, 



Nytte: anvendelser
• Maskinoversettelse
• Menneske-maskininteraksjon
• Tale-til-tekst, tekst-til-tale
• Stave- og grammatikkontroll
• Språkgjenkjenning
• Søk i tekst (innholdsrelaterte)
• Tekstforståelse
• Spørsmål-svar systemer
• Roboter
• …



Hvorfor datalingvistikk?

• Nyttig, anvendelser
• Visjonen om kunstig intelligens
• Interessant for andre vitenskaper:

• Lingvistikk (språkvitenskap), psykologi



Verktøy i språkvitenskapen
• Korpus-lingvistikk = Store samlinger tekst (/tale)

• Belegg for eksempler
• Frekvens, hyppighet
• Teste modeller
• Maskinlæring

• Utprøving av store modeller
• Komplekse sammenhenger: 
• kan ikke sees manuelt
• muligheter for falsifikasjon

• Maskinlæring av sammenhenger:
• Semantiske distinksjoner
• Grammatikker
• Morfologi



Språkprosessering

• Hvordan prosesserer mennesker språk?
• Hvordan lærer de språk?
• Beregningsmessige modeller for dette

• Språkpsykologi
• Psykolingvistikk
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Introduksjon til datalingvistikk

1. Hvorfor datalingvistikk?
2. Hva er utfordringene?
3. Hvordan datalingvistikk?
4. Fagtradisjon
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Introduksjon til datalingvistikk

1. Hvorfor datalingvistikk?
2. Hva er utfordringene?
3. Hvordan datalingvistikk?
4. Fagtradisjon



Elementer som inngår 

• Typisk tre trinn
• Analyse (syntaktisk, semantisk, …)
• Utføring av oppgave (finn svar, transfer, …)
• Generer svar

• Rundt dette et større system: dialoghåndtering mm.

Syntaktisk og 
semantisk
analyse

Generering



Muntlig kommunikasjon

• Talegjenkjenning og –syntese (”speech”)
• Datalingvistikk

• Syntaks og semantikk
• Analyse og generering

• Dialoghåndtering
• Oppgaver utføres av maskinen

Talegjen-
kjenning

Syntaktisk og 
semantisk
analyse

GenereringTale-
syntese

språkteknologi



Fra NLTK



Hva skal vi gjøre i INF2820?

• Fokusere på grunnleggende teknikker:
• Språk: naturlige og formelle språk
• Endelige tilstandsteknikker for nat.spr.
• Kontekstfrie grammatikker
• Parsing av kontekstfrie grammatikker for naturlige 

språk
• Morfologisk analyse
• Grammatikker i typete trekksystem



Sammenhenger

• Formelle, deklarative modeller for:
• Morfologi
• Syntaks
• Semantikk
• (Pragmatikk)

• Prosesser som forholder seg til disse modellene:
• Analyse
• Generering



Formelle syntaksmodeller

• Endelige språk
• Regulære språk, endelige tilstandsspråk
• Kontekstfrie språk, BNF
• Forbi kontekstfrie språk:

• Unifikasjon
• Typete trekkstrukturer



Endelige språk
• Et språk som består av endelig mange setninger 

som kan listes opp.
• Ikke tilstrekkelig til å beskrive naturlige språk: 

• ”Kari kjente en mann som kom fra en by der det lå et 
hus med to dører hvor den ene hadde et vindu som 
var laget i en annen by …”

• Men kanskje tilstrekkelig med endelig mange 
setninger i noen systemer, f.eks. hjelpetekster.



Regulære språk

• Endelige tilstandsautomater (FSA)
• Beskriver det samme som regulære uttrykk:
• b a a a* !  
• (mange ulike notasjoner for regulære uttrykk)



Eksempler

• Velegnet for beskrivelse av ord i NL.
• Konstanter, variable o.l. i 

programmeringsspråk.
• En del uttrykk.



Kari kjente en mann

by
så

løpEt barn

som

fra

S  NP  VP
NP  DET  N
VP  IV
VP  TV NP
NP  NP som VP
NP  NP PP
PP  P NP
NP  kari | ola 
N  barn | by | mann

Kontekstfrie frasestruktur-grammatikker (CF P-SG)
På BNF (Backus-Naur Form)

S ::= NP  VP
NP ::= DET  N | NP som VP | NP 

PP | kari | ola
VP ::=  IV | TV NP
PP ::= P NP
N ::= barn | by | mann



Kontekstfrie grammatikker (BNF)

• Kan beskrive språk som ikke er regulære:
• Boka som jenta som gutten som hunden beit likte

leste var spennende.
• Gir mer hensiktsmessige beskrivelser.
• Brukes til å beskrive programmeringsspråk.
• I datalingvistikk er det også hensiktsmessig med 

mer kompakte språkformalismer for språk som 
ikke er kontekstfrie.



Naturlige vs formelle språk.

• Formelle språk, som programmeringsspråk: 
Grammatikken definerer språket.

• Naturlige språk: 
Grammatikken er et forsøk på å beskrive noe 
som finnes fra før.

• For analyse, parsing, brukes liknende algoritmer 
for naturlige språk og programmeringsspråk.



Introduksjon til datalingvistikk

1. Hvorfor datalingvistikk?
2. Hva er utfordringene?
3. Hvordan datalingvistikk?
4. Fagtradisjon



Datalingvistikk: historie
1. (1949:) Maskinoversettelse og andre applikasjoner som rent teknisk 

oppgave.
2. Behov for mer kunnskap om språket (1955 )

 Generative grammatikker (felles for programmeringsspråk  og naturlige 
språk),1955

 Parsingteori
 Delt seg i:

1. Transformasjonell grammatikk (Chomsky), uformell
2. Formelle modeller

3. Korpuslingvistikk fra 1960-tallet.  Motsetning til teoretisk lingvistikk.
4. AI: Eliza, SHRDLU (1967)
5. Formell basis (1980) 

1. Formell grammatikkteori, parsing (jfr. 1.2)
2. Formell semantikk, logikk

6. Statistiske metoder (jfr. 2), fra talegjenkjenning (1990)
7. Syntese mellom (5) og (6) (1995 )
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