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 Dziedzina zajmująca się analizą, 
rozumieniem oraz generowaniem języka 
naturalnego 

 Celem jest umożliwienie komputerom 
posługiwanie się ludzkim językiem 

 

 



Tokenizacja - rozdzielenie tekstu na określone 
fragmenty mowy (słowa, zdania, frazy), czyli 
tokeny. 

Problemy: „Mr. Brown” : „Mr.”, „Brown” 



Rozpoznawanie części mowy – przypisywanie 
oznaczeń części mowy do słów 



Lematyzacja - sprowadzenie słowa do formy 
podstawowej: 

 Czasownik – bezokolicznik 

 Rzeczownik – mianownik liczby pojedynczej 



Rdzeniowanie - obcięcie przedrostków i 
przyrostków w celu uzyskania „rdzenia słowa”. 
Uzyskany „rdzeń” nie musi być poprawnym 
wyrazem. 

Problemy: 

 Understemming – jumped, jumps = jump; 
jumpiness = jumpi 

 Overstemming – general = gener; generate = 
gener 



Fragmentyzacja – wydobywanie znaczących 
fraz z tekstu. 





Reprezentacja tekstu jako słownik, w którym 
kluczem jest słowo (efekt wstępnego 
przetwarzania) a kluczem ilość wystąpień w 
tekście (zdaniu, fragmencie). 



Model dzielący zdanie na grupy o długości n 

} Obliczanie prawdpodobieństwa wystąpienia     
grupy 

} Obliczanie prawdopodobieństwa wystąpienia 
zdania 
 



Modyfikacja modelu N-gram szukająca grup o 
długości n oraz odległości k 

} Odkrywanie kontekstu 

 

 





Word embedding – proces mapowania słów do 
wektora liczb. Umożliwia to wyrażenie słów w 
formie, w której słowa o podobnym znaczeniu 
mają podobną reprezentację. 





Model, którego zadaniem jest uzyskiwanie 
postaci Word Embeddings. Bazuje on na 
dwuwarstwowej sieci neuronowej.  

Dla każdego słowa tworzony jest wektor, który 
je reprezentuje. 

 

Twórca: Google 







Tworzony wektor to suma n-gramów 
reprezentujących znaki  

} Przykład: „apple” - “<ap”, “app”, ”appl”, ”apple”, 
”apple>”, “ppl”, “pple”, ”pple>”, “ple”, ”ple>”, ”le>” 





https://nlp.stanford.edu/projects/glove/ 
 Wikipedia 2014 + Gigaword 5 (6B tokens, 400K vocab, uncased, 50d, 100d, 200d, 

& 300d vectors, 822 MB download): glove.6B.zip 
 Common Crawl (42B tokens, 1.9M vocab, uncased, 300d vectors, 1.75 GB 

download): glove.42B.300d.zip 
 Common Crawl (840B tokens, 2.2M vocab, cased, 300d vectors, 2.03 GB 

download): glove.840B.300d.zip 
 Twitter (2B tweets, 27B tokens, 1.2M vocab, uncased, 25d, 50d, 100d, & 200d 

vectors, 1.42 GB download): glove.twitter.27B.zip 
 

https://nlp.stanford.edu/projects/glove/
https://nlp.stanford.edu/projects/glove/
http://nlp.stanford.edu/data/glove.6B.zip
http://nlp.stanford.edu/data/glove.42B.300d.zip
http://nlp.stanford.edu/data/glove.840B.300d.zip
http://nlp.stanford.edu/data/glove.twitter.27B.zip

