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Språkteknologisk FoU 

Forskning och utveckling inom 
språkteknologi (VT 2012) 

Termer och begrepp 

CL 

(H)LT / (N)LE 

NLP 
? 

Datorlingvistisk forskning (CL) 

•  Studier av naturligt språk med koppling till 
datormodeller och datorsystem 

•  Exempel: 
– Naturliga språks syntaktiska komplexitet 
– Datormodeller av (mänsklig) språkinlärning 
– Datorstödd korpuslingvistik 

Datavetenskaplig forskning (NLP) 

•  Studier av datormodeller och datorsystem 
med koppling till naturligt språk 

•  Exempel: 
– Komplexitet för parsningsalgoritmer 
– Datormodeller av (maskinell) språkinlärning 
– Korpusbaserad utvärdering av 

språkteknologiska system 

Oförenliga perspektiv? 

•  Datorlingvistik (CL) och datavetenskap (NLP) 
–  studerar ofta samma fenomen (data), 
–  använder ofta samma metoder och verktyg, 
– men kan ha olika syften. 

•  Två extrema perspektiv: 
– Datorer som medel (verktyg) för att studera språk 
– Språk som medel (data) för att studera datorer 

•  Hur viktig är distinktionen? 

Språkteknologi ([H]LT/[N]LE) 

•  Tillämpning av forskning inom CL/NLP: 
–  Teknisk utveckling (från föreläsning 1): 

•  Systematiskt utnyttjande av ny kunskap och nya idéer för att 
åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller 
väsentliga förbättringar av redan existerande sådana 

–  Language Engineering (Cunningham): 
•  The discipline or act of engineering software systems that perform 

tasks involving processing human language. Both the construction 
process and its outputs are measurable and predictable. The 
literature of the field relates to both application of relevant 
scientific results and a body of practice. 

•  Forskning om tillämpningsprocessen (jfr SE) 
•  Språkteknologi som paraplybegrepp (CL+NLP+LE) 
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Språkteknologisk FoU 

•  Teoretiska studier av språk och/eller system 
•  Empiriska studier av språk och/eller system 
•  Design och implementation av resurser, 

algoritmer och system 
•  Utvärdering av resurser, algoritmer och 

system (ofta empirisk och experimentell) 

Teoretiska studier 

•  Exempel på frågeställningar: 
– Vilken uttryckskraft (komplexitet) har en viss 

lingvistisk formalism, t.ex. HPSG? 
– Vilken uttryckskraft behövs för att beskriva ett 

visst lingvistiskt fenomen, t.ex. 
böjningsmorfologi? 

•  Metodologi: 
– Företrädesvis formella metoder (formella 

definitioner, deduktiva bevis) 

Empiriska studier 

•  Exempel på frågeställningar: 
–  Vilka inom- och utomspråkliga faktorer påverkar 

tolkningen av ett visst språkligt fenomen, t.ex. 
diskursanaforer? 

–  Vilken är den genomsnittliga tids- och minnesåtgången 
för en viss parsningsalgoritm, t.ex. Earleys algoritm, 
med en typisk grammatik och representativa indata? 

•  Metodologi: 
–  Metoder för datainsamling 
–  Metoder för databearbetning och analys 
–  Induktiv eller hypotetisk-deduktiv ansats 

Konstruktion 

•  Exempel på konstruktionsprojekt: 
–  Utveckling av lingvistiska resurser, t.ex. korpusar, 

grammatiker eller lexikon.  
–  Utveckling av algoritmer för språkteknologiska 

problem, t.ex. parsning eller länkning.  
–  Utveckling av språkteknologiska system från resurser, 

algoritmer och programkomponenter. 
•  Metodologi: 

–  Lingvistiska analysmetoder 
–  Matematisk modellering 
–  Metoder för programutveckling och optimering  

Utvärdering 

•  Exempel på utvärderingsprojekt: 
–  Utvärdering av funktionalitet (kvalitet) hos 

språkteknologiska resurser, algoritmer och system 
–  Utvärdering av robusthet och effektivitet hos 

språkteknologiska algoritmer och system 
•  Metodologi: 

–  Metoder för utvärdering av programvarukvalitet 
–  Experimentella metoder för empirisk utvärdering 

(inklusive statistisk analys) 

Språkteknologiska metoder 

•  Tvärvetenskapligt område som kombinerar flera 
olika metodtraditioner: 
–  Formella metoder 
–  Metoder för datainsamling 
–  Metoder för databearbetning och analys 
–  Metoder för lingvistisk analys 
–  Metoder för programutveckling och optimering 
–  Metoder för utvärdering av programvarukvalitet 
–  Experimentella metoder (inkl. statistisk analys) 
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Metoder i språkteknologi 

•  Forskningsmetoder: 
–  Metoder för att systematiskt söka ny kunskap och 

berättiga vetenskapliga teorier 
•  Utvecklingsmetoder: 

–  Metoder för att tillämpa ny kunskap och vetenskapliga 
teorier i utvecklandet av språkteknologiska system 

•  Problem (begreppsligt): 
–  Dessa metoder går delvis in i varandra och används 

tillsammans i språkteknologisk forskning (och 
utveckling) 

Språkteknologiska problem 

•  Språkteknologi utvecklar datorsystem som 
hanterar naturligt språk. 

•  Exempel på språkteknologiska problem: 
–  Ordklasstaggning: Annotera meningar eller texter i 

naturligt språk med ordklasser. 
–  Textgenerering: Producera texter på naturligt språk från 

en (icke-språklig) kunskapsrepresentation. 
–  Maskinöversättning: Översätta meningar eller texter i 

ett (naturligt) källspråk till meningar eller texter i ett 
(naturligt) målspråk. 

Konkreta och abstrakta problem 

•  Problem (metodologiskt): 
–  Många konkreta språkteknologiska problem är alltför 

vagt definierade för att kunna lösas algoritmiskt. 
–  Vi använder därför matematiska modeller för att lösa 

abstrakta problem som är approximationer av de 
verkliga problemen. 

•  Exempel: 
–  Syntaktisk analys av text i ett naturligt språk L kan 

lösas genom att beräkna parsningsproblemet för en 
kontextfri grammatik G för ett formellt språk L(G) som 
approximerar L. 

Språkteknologiska system 

•  Ett system för problem P kan normalt delas upp i 
två komponenter: 
–  En matematisk modell M som definierar ett abstrakt 

problem Q som kan användas som en modell av P 
–  En algoritm A som effektivt beräknar Q 

•  Exempel: 
–  P = Syntaktisk analys  
–  M = Kontextfri grammatik 
–  Q = Parsningsproblemet för kontextfria grammatiker 
–  A = Parsningsalgoritm (t.ex. CKY) 

Problem, modeller och algoritmer 

Algoritm A 

Modell M 

Abstrakt problem Q 

Verkligt problem P 

Instanser  

I 

Lösningar 

S 

Instans i Lösning s 

Utveckling och utvärdering 

•  En utvecklingsmetod är en metod för att 
implementera ett språkteknologiskt system: 
– Utveckling/implementation av modeller 

(inklusive dataresurser)  
– Utveckling/implementation av algoritmer 

•  En utvärderingsmetod är en metod för att 
utvärdera ett språkteknologiskt system 
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Paradigm inom språkteknologi? 

•  Den ”empiriska revolutionen” inom 
språkteknologi: 
– Före 1990-talet dominerades området av 

rationalistiska (deduktiva, regelbaserade, 
symboliska) metoder. 

–  I dag domineras området snarare av empiriska 
(induktiva, datadrivna, statistiska) metoder? 

•  Paradigmskifte eller pendelsvängningar? 

Att diskutera 

•  Uppfyller språkteknologi kraven på 
vetenskapliga teorier? 
– Observationsbaserade? 
– Falsifierbara? 
– Uttryckta som generella lagar? 
– Nyttiga tillämpningar? 


