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Εισαγωγή

Γενικότερος στόχος: ανά¹τυξη και αξιολόγηση εφαρμογών
Ε¹εξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

εξαγωγή ¹ληροφορίας
μηχανική μετάφραση
αυτόματη ¹ερίληψη, συντόμευση κειμένου κ.α.

Προϋ¹όθεση: Ανά¹τυξη αυτόματων συντακτικών αναλυτών
(parsers) ¹ου

δέχονται αυτόματα ε¹ισημειωμένη είσοδο (στο ε¹ί¹εδο της
λέξης)
ανα¹αριστούν κάθε ¹ρόταση της εισόδου ως ένα συντακτικό
δέντρο
εκ¹αιδεύονται και αξιολογούνται σε χειρωνακτικά
ε¹ισημειωμένες δενδροτρά¹εζες (treebanks)
συχνά χρησιμο¹οιούν ανα¹αραστάσεις βασισμένες σε δένδρα
εξαρτήσεων (dependency trees)
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Λεκτικός αναλυτής και αναγνωριστής ¹ροτάσεων

Λεκτική ανάλυση κειμένου με γραμματική κανονικών
εκφράσεων και λίστες συντμήσεων
Έξοδος

όρια ¹αραγράφων και ¹ροτάσεων
όρια λεκτικών μονάδων
ε¹ισήμανση αρχικών, συντμήσεων, αρκτικόλεξων ...

.Παράδειγμα..

......

... του Κ.Κ.Ε. Η ¹αρούσα α¹όφαση εστιάζει στην ¹αρουσίαση ...

... συγκέντρωση της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νοτίων Προαστίων ...
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Μορφολογικός χαρακτηριστής

Χαρακτηρίζει κάθε λέξη ως ¹ρος το μέρος του λόγου στο ο¹οίο
ανήκει
Ανάλογα με το μέρος του λόγου, α¹οδίδει ε¹ίσης ¹ληροφορίες
υ¹οκατηγοριο¹οίησης, ό¹ως, ¹.χ.,

αριθμό, γένος και ¹τώση για τα ουσιαστικά
φωνή, χρόνο και ¹ρόσω¹ο για τα ρήματα

.Παράδειγμα..

......

λόγος → NoCmMaSgNm
No = ουσιαστικό, Cm = κοινό, Ma = αρσενικό, Sg = ενικός αριθμός,
Nm = ονομαστική
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Λημματο¹οιητής

Δέχεται ως είσοδο μια λέξη μαζί με την ¹ληροφορία α¹ό τον
μορφολογικό χαρακτηριστή
Με την υ¹οστήριξη λεξικών ε¹ιστρέφει το λήμμα

.Παράδειγμα..

......
(οι, τις) κρατήσεις/NoCmFePlNm, Ac] → κράτηση
(να) κρατήσεις/VbMnIdXx02SgXxPeAvXx → κρατάω

Περισσότερες ¹ληροφορίες: [PGP11]
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Ανα¹αραστάσεις με δένδρα εξαρτήσεων

Περισσότερο μια οικογένεια α¹ό ανα¹αραστάσεις, ¹αρά μια
αυστηρά κοινή θεώρηση
Βασική ¹αραδοχή: η συντακτική δομή α¹οτελείται α¹ό
λεκτικές μονάδες
Οι μονάδες αυτές συνδέονται με δυαδικές ασυμμετρικές
σχέσεις ¹ου ονομάζονται εξαρτήσεις (dependencies) α¹ό έναν
εξαρτώμενο κόμβο σε έναν κόμβο-κεφαλή
Σχέσεις γνωστές α¹ό την ¹αραδοσιακή γραμματική
(υ¹οκείμενο, αντικείμενο, κ.α.)
Α¹ουσία φραστικών κόμβων ό¹ως στα Δένδρα Φραστικής
Δομής
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Παράδειγμα ανα¹αραστάσεων με ΔΦΔ και ΔΕ
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Γιατί η ανάλυση με ΔΕ; Σε τι χρησιμεύει;

Τα δένδρα εξαρτήσεων
Είναι υ¹ολογιστικά α¹οδοτικός τρό¹ος ανα¹αράστασης:

Αριθμός κόμβων ίσος με αριθμό λέξεων
Α¹ουσία κενών κόμβων

Προσφέρουν μια κατάλληλη μοντελο¹οίηση για γλώσσες με
ελεύθερη σειρά όρων
Ένα βήμα ¹ιο μ¹ροστά σε σχέση με τη σημασιολογία

Μεγάλη ανά¹τυξη τα τελευταία χρόνια στην έρευνα για ΣΑ με
ΔΕ
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Διαφορές στις ανα¹αραστάσεις

Διαφορετικά σύνολα με ετικέτες για τις σχέσεις
Διαφορετικές κατηγορίες ετικετών

Συντακτικές κατηγορίες
Θεματικοί ρόλοι

Άλλες διαφορές. Π.χ. στη σύνδεση κατά ¹αράταξη, κεφαλή
μ¹ορεί να είναι

Ο ¹αρατακτικός σύνδεσμος
Ο ¹ρώτος όρος (με τον σύνδεσμο ως εξαρτώμενο κόμβο, και τον
δεύτερο όρο ως εξαρτώμενο κόμβο α¹ό το σύνδεσμο)
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Προβολικότητα
Προβολικό δένδρο: για κάθε ακμή α¹ό μία λέξη-κεφαλή w ¹ρος
μία άλλη λέξη u, ισχύει ότι η w είναι ¹ρόγονος κάθε λέξης ¹ου
μεσολαβεί μέσα στην ¹ρόταση ανάμεσα στην w και την u

....μυρί᾽ ..Ἀχαιοῖς ..ἄλγε᾽ ..ἔθηκε.

Obj

.

Atr

.

Obj

.

Atr_Co

....John ..saw ..a ..dog ..yesterday ..which ..was ..a ..Yorkshire ..Terrier....

Det

...

Subj

...

Μη-¹ροβολικά δένδρα σε ¹ολλές δενδροτρά¹εζες με ΔΕ 11 / 52



Prague Dependency Treebank 3.0

DT για τα Τσεχικά: http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.0/
Πολυε¹ί¹εδος σχολιασμός

Μορφολογικό ε¹ί¹εδο
Αναλυτικό ε¹ί¹εδο (28 βασικές ΣΕ)
Σημασιολογικοί ρόλοι, συναναφορά, κ.α.

2 M tokens α¹ό άρθρα σε εφημερίδες και ¹εριοδικά,
διορθωμένα στο ε¹ί¹εδο της μορφολογίας
> 1.5 M tokens (87K ¹ροτάσεις) στο αναλυτικό και ...
> 0.8 M tokens στο σημασιολογικό ε¹ί¹εδο
Ανά¹τυξη εργαλείων χειρωνακτικής ε¹ισημείωσης
Προβολικότητα

Μόνο το 1.81% των ακμών του PDT είναι μη-¹ροβολικές αλλά ...
το 23.15% των ¹ροτάσεων ¹εριέχει τουλάχιστον μία
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Στοιχεία για ορισμένα άλλα DTs
Γλώσσα Προτάσεις Λέξεις Μέσο

μήκ.
¹ρότ.

Nproj

Arabic 3.043 116.793 38.38 0.37
Basque 11.226 151.604 13.50 1.27
Danish 5.512 100.238 18.19 0.99
GDT 2007 2.902 70.223 24.20 1.17
Greek Anc. 21.160 308.882 14.60 19.58
Russian 34.985 497.465 14.26 0.83
Turkish 5.935 69.695 11.74 5.33
English 40.613 991.535 24.41 0.39
German 38.020 680.710 17.90 2.33
Spanish 15.984 477.810 29.89 0.00

Πηγή: [Zem+12]

Πρόσφατες ¹ροσ¹άθειες για την ομογενο¹οίηση αυτών των
¹όρων ([Zem+12], [McD+13])
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Βασικά στοιχεία για το Greek Dependency Treebank

Χειρωνακτική ε¹ισημείωση στα συντακτικό ε¹ί¹εδο με δέντρα
εξαρτήσεων
Χειρωνακτική ε¹ισημείωση στα ε¹ί¹εδα της μορφολογίας και
του λήμματος
Ε¹ισημειωτές: κυρίως ερευνητές του ΙΕΛ, μετα¹τυχιακές/οί του
ΜΠΣ Τεχνογλωσσία, τελειόφοιτες/οι του Τμήματος
Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ
Συνεχής ¹ροσ¹άθεια για αύξηση του υλικού μέχρι σήμερα, στα
¹λαίσια ερευνητικών ¹ρογραμμάτων
21827 μοναδικοί τύ¹οι, 11005 λήμματα

Προτάσεις Λέξεις Tokens Μέσ. μήκος Κείμενα
5676 116662 130903 23.07 249
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Προέλευση των κειμένων του GDT

Χρονολογία % ¹ροτάσ.
1993-99 22.97
2000-09 71.19
2010-σήμερα 5.83

Πηγή % ¹ροτάσ.
Ειδησεογραφικά sites 50.11
Ομιλίες α¹ό το ευρωκοινοβούλιο 22.92
Τουριστικές εκ¹ομ¹ές 16.95
Ελληνικά wikipedia & wikinews 10.02
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Σχήμα ε¹ισημείωσης

Οδηγίες βασισμένες στο σχήμα του PDT, ¹ροσαρμοσμένες στη
ΝΕ
18 βασικές σχέσεις με ¹αραλλαγές για τις ¹ερι¹τώσεις της
σύνδεσης κατά ¹αράταξης, της ¹αράθεσης κ.α.
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Είδη εξαρτήσεων στο GDT (I)

Afun Περιγραφή
AuxS Η ρίζα κάθε ¹ροτασιακού δέντρου
Pred Το κατηγόρημα της κύριας ¹ρότασης μιας ¹εριόδου
Sb Υ¹οκείμενο
Obj Άμεσο Αντικείμενο
IObj Έμμεσο Αντικείμενο

Pnom Κόμβος ¹ου εξαρτάται α¹ό το ρήμα και έχει ρόλο κα-
τηγορούμενου του υ¹οκειμένου ή του αντικειμένου του
ρήματος

Atr Προσδιορισμοί του Ονόματος
AuxP Πρόθεση
AuxC Υ¹οτακτικός σύνδεσμος
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Είδη εξαρτήσεων στο GDT (II)
Afun Περιγραφή
Coord Κόμβος ¹ου κυβερνά κόμβους σε ¹αρατακτική σύνδεση
Apos Κόμβος ¹ου κυβερνά κόμβους σε ¹αράθεση
*_Co Η σχέση ενός στοιχείου της ¹αρατακτικής σύνδεσης (¹.χ.

Sb_Co, Obj_Co κ.λ¹.) με τον κόμβο ¹ου κυβερνά τον κόμβο
Coord

*_Ap Η σχέση ενός στοιχείου της ¹αράθεσης (¹.χ. Sb_Ap,
Obj_Ap κ.λ¹.) με τον κόμβο ¹ου κυβερνά τον κόμβο Apos

*_Pa Η σχέση της κεφαλής μιας ¹αρενθετικής δομής (¹.χ.
Adv_Pa, Atr_Pa κ.λ¹.) με τον κόμβο ¹ου την κυβερνά

AuxΧ Κόμμα
AuxK Τερματικά σημεία στίξης
AuxG Άλλα, μη τερματικά, σημεία στίξης
ExD Α¹οδίδεται στις λέξεις των ο¹οίων ο κυβερνών κόμβος

ελλεί¹ει (Externally-Dependent)
AuxY Άλλα βοηθητικά στοιχεία της ¹ρότασης
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Διαδικασία ε¹ισημείωσης σχέσεων εξάρτησης

Η ρίζα του δέντρου είναι ένας τεχνητός κόμβος με την τιμή
AuxS.
Σε μια ¹ρόταση με ¹ρωτοτυ¹ική δομή, το κατηγόρημα (Pred)
της κύριας ¹ρότασης εξαρτάται α¹ό τη ρίζα του δέντρου
(AuxS).
Σε μια ¹ρόταση ό¹ου τα κατηγορήματα συνδέονται
¹αρατακτικά, α¹ό τη ρίζα του δέντρου εξαρτάται ο κύριος
κόμβος της ¹αρατακτικής σύνδεσης (Coord).
Για να αναλύσουμε τις εξαρτήσεις της ¹ρότασης:

εντο¹ίζουμε το υ¹οκείμενο και το ¹ροσαρτούμε α¹ό το ρήμα
της κύριας, α¹οδίδοντάς του το χαρακτηρισμό Sb.
συνεχίζουμε με τα υ¹όλοι¹α συμ¹ληρώματα του ρήματος (Obj,
IObj, κ.λ¹),
χαρακτηρίζουμε τα στοιχεία ¹ου ¹ροσδιορίζουν ή τρο¹ο¹οιούν
τα ονόματα και τα ρήματα (Atr, Adv, κ.λ¹.) Προσαρτούμε όλες
τις υ¹όλοι¹ες λέξεις και σημεία στίξης.
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Κατηγόρημα - Υ¹οκείμενο

Ξέχασε ¹ότε έφυγε. Ξέχασε ¹οιος ε¹ισκέ¹της έφυγε.
Ότι νοιάζεται για την εταιρεία μας
αρκεί.
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Αντικείμενο - Βοηθητικοί κόμβοι

Ποιος χορήγησε τα δεδομένα αυτά
στην Ε¹ιτρο¹ή;

Ο ομιλητής αναφέρθηκε στην
ανεργία.
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Διαδικασία ε¹ισημείωσης σχέσεων εξάρτησης

Τα ¹ροβλήματα της ¹αρατακτικής σύνδεσης και της ¹αράθεσης
ε¹ιλύονται τεχνικά με την ε¹ιλογή ενός «κύριου» κόμβου (ενός
¹αρατακτικού συνδέσμου ή ενός κόμματος). Τα μέλη των
δομών αυτών εξαρτώνται α¹ό αυτό τον κόμβο και
χαρακτηρίζονται με ένα ιδιαίτερο ε¹ίθημα (*_Co ή *_Ap).
Σε ¹ερι¹τώσεις έλλειψης και όταν α¹ουσιάζει η κεφαλή ενός
κόμβου, α¹οδίδουμε στον τελευταίο την ειδική τιμή ExD.
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Παράταξη

Υ¹οσχέθηκε ότι θα λάβει υ¹οσχέσεις και θα
θεσ¹ίσει μέτρα.

Η ισχύουσα ¹ολιτική είναι ενιαία αλλά οι συνθήκες
των ε¹αγγελματιών ¹οικίλλουν.
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Παράθεση - Έλλειψη

Πετύχατε τον βασικό στόχο της Ευρω¹αϊκής
Κεντρικής Τρά¹εζας: τη διατήρηση της
σταθερότητας των τιμών.

Ο ¹ρόεδρος ¹ροσκόμισε τα δικαιολογητικά και ο
γραμματέας τις άδειες.
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Συντακτικοί αναλυτές με ΔΕ

Είσοδος: λέξεις, μορφολογική ¹ληροφορία και λήμματα
Έξοδος: δένδρα εξαρτήσεων στα ο¹οία έχει αναγνωριστεί για
κάθε λέξη η λέξη-κεφαλή της και η σχέση με την κεφαλή
Μετρικές αξιολόγησης

Labeled Attachment Score (LAS) = το ¹οσοστό των λέξεων για
τις ο¹οίες αναγνωρίζεται η σωστή κεφαλή και η σωστή σχέση
εξάρτησης
Unlabeled Attachment Score (UAS) = το ¹οσοστό των λέξεων για
τις ο¹οίες αναγνωρίζεται η σωστή κεφαλή
Label Accuracy (LACC) = το ¹οσοστό των λέξεων για τις ο¹οίες
αναγνωρίζεται η σωστή σχέση εξάρτησης
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ΣΑ βασισμένοι στις μεταβάσεις

Transition-based parsers
Διατρέχουν την είσοδο α¹ό αριστερά ¹ρος τα δεξιά
Δομές δεδομένων: στοίβα με εξετασθείσες λέξεις, ουρά με την
υ¹ολει¹όμενη είσοδο
Στόχος η εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων α¹ό την αρχική
κατάσταση της ανάλυσης σε μια τελική κατάσταση:

[ROOT]S [Ήρθε, ¹ολύς, κόσμος, χτες]Q

....ROOT ..Ήρθε ..¹ολύς ..κόσμος ..χτες
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ΣΑ βασισμένοι στις μεταβάσεις

Transition-based parsers
Διατρέχουν την είσοδο α¹ό αριστερά ¹ρος τα δεξιά
Δομές δεδομένων: στοίβα με εξετασθείσες λέξεις, ουρά με την
υ¹ολει¹όμενη είσοδο
Στόχος η εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων α¹ό την αρχική
κατάσταση της ανάλυσης σε μια τελική κατάσταση:

[ROOT, Ήρθε]S [¹ολύς, κόσμος, χτες]Q SHIFT

....ROOT ..Ήρθε ..¹ολύς ..κόσμος ..χτες
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ΣΑ βασισμένοι στις μεταβάσεις

Transition-based parsers
Διατρέχουν την είσοδο α¹ό αριστερά ¹ρος τα δεξιά
Δομές δεδομένων: στοίβα με εξετασθείσες λέξεις, ουρά με την
υ¹ολει¹όμενη είσοδο
Στόχος η εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων α¹ό την αρχική
κατάσταση της ανάλυσης σε μια τελική κατάσταση:

[ROOT, Ήρθε, ¹ολύς]S [κόσμος, χτες]Q SHIFT

....ROOT ..Ήρθε ..¹ολύς ..κόσμος ..χτες
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ΣΑ βασισμένοι στις μεταβάσεις

Transition-based parsers
Διατρέχουν την είσοδο α¹ό αριστερά ¹ρος τα δεξιά
Δομές δεδομένων: στοίβα με εξετασθείσες λέξεις, ουρά με την
υ¹ολει¹όμενη είσοδο
Στόχος η εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων α¹ό την αρχική
κατάσταση της ανάλυσης σε μια τελική κατάσταση:

[ROOT, Ήρθε, ¹ολύς, κόσμος]S [χτες]Q SHIFT

....ROOT ..Ήρθε ..¹ολύς ..κόσμος ..χτες
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ΣΑ βασισμένοι στις μεταβάσεις

Transition-based parsers
Διατρέχουν την είσοδο α¹ό αριστερά ¹ρος τα δεξιά
Δομές δεδομένων: στοίβα με εξετασθείσες λέξεις, ουρά με την
υ¹ολει¹όμενη είσοδο
Στόχος η εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων α¹ό την αρχική
κατάσταση της ανάλυσης σε μια τελική κατάσταση:

[ROOT, Ήρθε, κόσμος]S [χτες]Q LEFT_ARC

....ROOT ..Ήρθε ..¹ολύς ..κόσμος ..χτες.

Atr

32 / 52



ΣΑ βασισμένοι στις μεταβάσεις

Transition-based parsers
Διατρέχουν την είσοδο α¹ό αριστερά ¹ρος τα δεξιά
Δομές δεδομένων: στοίβα με εξετασθείσες λέξεις, ουρά με την
υ¹ολει¹όμενη είσοδο
Στόχος η εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων α¹ό την αρχική
κατάσταση της ανάλυσης σε μια τελική κατάσταση:

[ROOT, Ήρθε]S [χτες]Q RIGHT_ARC

....ROOT ..Ήρθε ..¹ολύς ..κόσμος ..χτες.

Atr

.

Sb
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ΣΑ βασισμένοι στις μεταβάσεις

Transition-based parsers
Διατρέχουν την είσοδο α¹ό αριστερά ¹ρος τα δεξιά
Δομές δεδομένων: στοίβα με εξετασθείσες λέξεις, ουρά με την
υ¹ολει¹όμενη είσοδο
Στόχος η εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων α¹ό την αρχική
κατάσταση της ανάλυσης σε μια τελική κατάσταση:

[ROOT, Ήρθε, χτες]S []Q SHIFT

....ROOT ..Ήρθε ..¹ολύς ..κόσμος ..χτες.

Atr

.

Sb
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ΣΑ βασισμένοι στις μεταβάσεις

Transition-based parsers
Διατρέχουν την είσοδο α¹ό αριστερά ¹ρος τα δεξιά
Δομές δεδομένων: στοίβα με εξετασθείσες λέξεις, ουρά με την
υ¹ολει¹όμενη είσοδο
Στόχος η εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων α¹ό την αρχική
κατάσταση της ανάλυσης σε μια τελική κατάσταση:

[ROOT, Ήρθε]S []Q RIGHT_ARC

....ROOT ..Ήρθε ..¹ολύς ..κόσμος ..χτες.

Atr

.

Adv

.

Sb
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ΣΑ βασισμένοι στις μεταβάσεις

Transition-based parsers
Διατρέχουν την είσοδο α¹ό αριστερά ¹ρος τα δεξιά
Δομές δεδομένων: στοίβα με εξετασθείσες λέξεις, ουρά με την
υ¹ολει¹όμενη είσοδο
Στόχος η εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων α¹ό την αρχική
κατάσταση της ανάλυσης σε μια τελική κατάσταση:

[ROOT]S []Q RIGHT_ARC

....ROOT ..Ήρθε ..¹ολύς ..κόσμος ..χτες.

Atr

.

Adv

.

Sb

.

Pred

36 / 52



Χαρακτηριστικά

Οι α¹οφάσεις αυτών των αναλυτών ε¹ηρεάζονται α¹ό το¹ικά
χαρακτηριστικά ό¹ως, ¹.χ. ...
... οι ίδιες οι λέξεις στην κορυφή της στοίβας και στην αρχή της
λίστας (S.LEX, Q.LEX)
το μέρος του λόγου (S.POS, Q.POS)
το μέρος του λόγου των ε¹όμενων τριών λέξεων στην είσοδο,
και
εφόσον είναι διαθέσιμες,

η σχέση του S ¹ρος τον αριστερότερο και δεξιότερο εξαρτώμενο
κόμβο του (SL.DEP, SR.DEP), μαζί
με τα αντίστοιχα μέρη του λόγου (SL.POS, SR.POS) κ.α.
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Χαρακτηριστικά α¹οτελέσματα αξιολόγησης για
διάφορες γλώσσες

CoNLL shared task 2007 [Niv+07]:
84 ≤ LAS ≤ 90: Catalan, Chinese, English, Italian
76 ≤ LAS ≤ 80: Arabic, Basque, Czech, Greek, Hungarian, Turkish

Οι γλώσσες με ελεύθερη σειρά όρων και ¹λουσιότερη
μορφολογία μοιάζει να ¹αρουσιάζουν χαμηλότερα
α¹οτελέσματα
Σήμερα, το LAS για τα Αγγλικά ≈ 90%
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Α¹οτελέσματα α¹ό την εκ¹αίδευση ΣΑ για την ΝΕ

Σώμα εκ¹αίδευσης/αξιολόγησης: 90/10% των ¹ροτάσεων του
GDT

MPL APL APML MPAL
LAS 79.74 76.29 76.40 79.68
UAS 85.83 83.57 83.69 85.77

LACC 87.94 85.67 85.72 87.91
Πίνακας: Results from parsing GDT: MPL refers to training and testing on
manually validated POS, morphological features and lemmas; APL is
evaluation on automatic POS, features and lemmas; APML is evaluation on
automatic morphology and gold lemmas; MPAL on gold morphology and
automatic lemmas.
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Ε¹ίδραση της αυτόματης αναγνώρισης του μέρους
του λόγου

....Υ¹οθέτω ..ότι ..θα ..ε¹ιβεβαιώσει ..¹ροφορικά ..αυτή ..τη ..δέσμευση
..VbMn ..CjSb ..PtFu ..VbMn ..Aj ..PnDm ..AtDf ..NoCm

.

Pred

.

AuxC

.

AuxV

.

Obj

.

Atr

.

Atr

.

Det

.

Obj

41 / 52



Ε¹ίδραση του μήκους της ¹ρότασης
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Ε¹ίδραση της α¹όστασης κόμβου/κεφαλής
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Ε¹ίδραση του μέρους του λόγου
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Ε¹ίδραση του είδους της σχέσης
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Μείωση μήκους / α¹λο¹οίηση κειμένου

Μείωση μήκους για την ¹αραγωγή υ¹οτίτλων κ.α.
Α¹λο¹οίηση για ΑΜΕΑ

.

......

While there are a variety of language problems associated with
aphasia, depending on the extent and location of brain damage and
the level of pre-aphasia literacy amongst other things, aphasics in
general have trouble with long sentences, infrequent words and
complicated grammatical constructs including embedded clauses and
passive voice [Sid06].

Υ¹οβοήθηση συστημάτων μηχανικής μετάφρασης και
¹αραγωγής ¹εριλήψεων κ.α.

47 / 52



Κανόνες διαγραφής

Στόχος η α¹αλοιφή υ¹οδένδρων στα δένδρα εξάρτησης
τα ο¹οία μεταφέρουν δευτερεύουσα σημασιολογική ¹ληροφορία
και
η α¹ουσία τους δεν αναμένεται να έχει σημαντικές ε¹ι¹τώσεις
στη γραμματική ορθότητα και τη σημασιολογική α¹οδεκτότητα
της ¹ρότασης

Χρήση κανόνων ¹ου διατρέχουν αναδρομικά τους κόμβους του
δένδρου, ελέγχοντας αν συγκεκριμένοι μορφοσυντακτικοί
¹εριορισμοί ισχύουν για κάθε κόμβο
Τα ¹ρος διαγραφή υ¹οδένδρα ταξινομούνται με βάση το
άθροισμα των συχνοτήτων των λέξεων του υ¹οδένδρου
Διαγραφή ¹ρώτα των ¹ιο υψίσυχνων (και άρα λιγότερο
σημαντικών) συνδυασμών λέξεων
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Παράδειγμα εξόδου
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Ε¹έκταση: Κανόνες δομικής α¹λο¹οίησης

Μετατρο¹ή αναφορικών ¹ροτάσεων σε κύριες
.
......
Η ε¹ιτρο¹ή καταψήφισε τον νόμο ¹ου αφορά την α¹ελευθέρωση του ωραρίου. →
Η ε¹ιτρο¹ή καταψήφισε τον νόμο. Ο νόμος αφορά την α¹ελευθέρωση του ωραρίου.

Μετατρο¹ή των ενεργητικών ε¹ιρρηματικών μετοχών σε
ρήματα ¹ου α¹οτελούν κεφαλές κύριων ¹ροτάσεων

.

......
Έχοντας ανάγκη α¹ό χρήματα, ο ληστής διέρρηξε την ¹ολυτελή οικία. →
Ο ληστής είχε ανάγκη α¹ό χρήματα. Ο ληστής διέρρηξε την ¹ολυτελή οικία.

Χωρισμός ¹ροτάσεων οι ο¹οίες συνδέονται ¹αρατακτικά σε
δύο κύριες

.

......
Η ¹ρόταση θεωρήθηκε ανε¹αρκής και α¹ορρίφθηκε α¹ό την ε¹ιτρο¹ή →
Η ¹ρόταση θεωρήθηκε ανε¹αρκής. Η ¹ρόταση α¹ορρίφθηκε α¹ό την ε¹ιτρο¹ή.
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Συμ¹εράσματα

GDT: ένας ¹ολυε¹ί¹εδα ε¹ισημειωμένος ¹όρος για τη ΝΕ
http://gdt.ilsp.gr/
Χρήση στην εκ¹αίδευση ενός ΣΑ για εφαρμογές ΕΦΓ
Ο ΣΑ είναι διαθέσιμος ως web service α¹ό το
http://nlp.ilsp.gr/ws/ μαζί με άλλα εργαλεία ΕΦΓ με
εστίαση στη ΝΕ

Ε¹εκτάσεις:
Προσθήκη νέων κειμένων ...
... αλλά και ¹ροτάσεων ¹ου ικανο¹οιούν συγκεκριμένα κριτήρια
Προσθήκη υλικού α¹ό διαφορετικά κειμενικά είδη
Ε¹ισημείωση και σε άλλα ε¹ί¹εδα ό¹ως η συναναφορά
(ε¹όμενο μάθημα)
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