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Οι διαφάνειες αυτού του μαθήματος βασίζονται 
 στα κεφάλαια 2 και 3 του βιβλίου: 

 
«Speech and Language Processing» 

 των D. Jurafsky και J.H. Martin, 2η έκδοση, Pearson, 2009 
 

Το βιβλίο δεν απαιτείται για το μάθημα αυτό. 
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Αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων 

• Finite State Automata (FSA) 

– Αναπαριστάνεται σαν γράφος 

• ενός συνόλου καταστάσεων 

• κατευθυνόμενων μεταβάσεων 
– που αντιστοιχούν σε σύμβολα ενός αλφαβήτου 

– Μια κατάσταση ορίζεται σαν αρχική 

– Μερικές καταστάσεις ορίζονται σαν τελικές 
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baa+! 
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Αναγνώριση με FSA (1) 

• Είσοδος: μια «ταινία» με «κελιά». Κάθε κελί 
περιέχει ένα σύμβολο από την είσοδο 

• Η μηχανή ξεκινά από την αρχική κατάσταση: 
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Αναγνώριση με FSA (2) 

• Σε κάθε κατάσταση, ελέγχεται ο επόμενος 
χαρακτήρας εισόδου 

– Αν υπάρχει μετάβαση για αυτόν τον χαρακτήρα, 
γίνεται η μετάβαση και η είσοδος μετακινείται 1 κελί 

– Αν δεν υπάρχει μετάβαση, η είσοδος δεν είναι 
αποδεκτή 

• Αν τελειώσουν τα κελιά εισόδου: 

– Αν η τρέχουσα κατάσταση είναι τελική, η είσοδος 
είναι αποδεκτή 
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Μορφολογία (1) 

• Εφαρμόζεται σε επίπεδο λέξης 

• Εξετάζει τη μορφή των λέξεων 

• Επηρεάζει/εται (από) τη φωνολογία 

 

• Είναι το επίπεδο ανάλυσης που συσχετίζει: 

– Αλεπού, αλεπούδες, αλεπουδάκι 

– Είμαι, ήμουν 

– Έρχομαι, ήρθα 

– … 
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Μορφολογία (2) 

• Δύο ειδών κανόνες: 

– Ορθογραφικοί κανόνες 

• Ο πληθυντικός αγγλικών λέξεων σε –y σχηματίζεται με 
την μετατροπή του –y σε –i, και την προσθήκη –es 

 

– Μορφολογικοί κανόνες 

• Μας λένε ότι οι λέξεις fish, deer, beer δεν έχουν 
πληθυντικό 

• Ο πληθυντικός την λέξης goose γίνεται με αλλαγή του 
φωνήεντος (geese) 
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Μορφολογική ανάλυση 

• Το πρόβλημα της: 

– αναγνώρισης ότι μια λέξη (όπως αλεπούδες) 
αποσυντίθεται σε μορφήματα (αλεπ + ούδες), και 

– η δημιουργία μιας δομημένης αναπαράστασης για 
αυτό το γεγονός, 

• ονομάζεται μορφολογική ανάλυση (morphological parsing) 

 
• Parsing: η διαδικασία της παραγωγής κάποιας μορφής γλωσσικής 

πληροφορίας για κάποια είσοδο 
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Υπολογιστική μορφολογία 

• Η αυτόματη (μέσω μηχανής) αντιστοίχηση 
μιας λέξης με τις μορφολογικές πληροφορίες 
που την χαρακτηρίζουν 

– Μορφολογική ανάλυση (parsing) 

• Αλεπούδες: αλεπού + ονομαστική + πληθυντικός 

– Μορφολογική παραγωγή (generation) 

• Αλεπού + ονομαστική + πληθυντικός: αλεπούδες 
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Αλγόριθμοι και εργασίες 

• Μορφολογική ανάλυση 
– Finite state transducers 

– Μορφολογικά λεξικά (ηλεκτρονικά) 

• Μορφολογική παραγωγή 
– Μορφολογικά λεξικά (ηλεκτρονικά) 

– Συστήματα κανόνων 

• Συχνές εργασίες 
– Εύρεση θέματος (stemming) 

– Λημματοποίηση: εύρεση λήμματος (lemmatization) 

– Αναγνώριση μερών του λόγου (POS tagging) 

– Αναγνώριση λέξεων/προτάσεων 
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Μορφολογική ανάλυση 

Είσοδος Έξοδος 

αλεπούδες αλεπού +N +Pl 

άνθρωποι άνθρωπος +N +Pl 

cats cat +N +Pl γάτες 

geese goose +N +Pl χήνες 

gooses goose +V +1P +Sg 

canto cantar +V +PInd +1P +Sg τραγουδώ 

canto canto +N +Masc +Sg τραγούδι 
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• Στόχος: 

– Μορφολογική πληροφορία για την είσοδο 
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Μορφολογικός αναλυτής 

• Για την κατασκευή ενός μορφολογικού αναλυτή 
χρειαζόμαστε: 

– Λεξικό: λίστα από θέματα και προσφύματα, μαζί με 
βασική πληροφορία για αυτά (π.χ. μέρος του λόγου) 

– Μορφοτακτικοί κανόνες (morphotactics): το μοντέλο 
της οργάνωσης των μορφημάτων 

• ποιοι τύποι μορφημάτων μπορούν να ακολουθούν άλλα 
μορφήματα μέσα σε μια λέξη 

– Ορθογραφικοί κανόνες: περιγράφουν τις αλλαγές 
που συμβαίνουν όταν συνδυάζονται μορφήματα 

• city + s cities (και όχι citys) 
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Προσεγγίσεις 

• Προσεγγίσεις για την κατασκευή μορφολογικών 
αναλυτών: 

– Αποκλειστική χρήση λεξικού 

 

– Χρήση λεξικού και κανόνων 

• Finite state transducers 

• Finite state automata 

 

– Αποκλειστική χρήση κανόνων 
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Χρήση λεξικού 

• Το λεξικό απαριθμεί όλες τις λέξεις και τις 
πληροφορίες που την χαρακτηρίζουν 

• Δεν υπάρχουν κανόνες …? 

• Εύκολη ανάλυση/παραγωγή 

• Μεγάλο μέγεθος (αγγλικά) 

– Ελληνικά, Γαλλικά; 

– Αραβικά, Τούρκικα; 

– Κινέζικα; 
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acclaim         acclaim $N$ 

acclaim         acclaim $V+0$ 

acclaimed       acclaim $V+ed$ 

acclaimed       acclaim $V+en$ 

acclaiming      acclaim $V+ing$ 

acclaims        acclaim $N+s$ 

acclaims        acclaim $V+s$ 

acclamation     acclamation     $N$ 

acclamations    acclamation     $N+s$ 

acclimate       acclimate       $V+0$ 

acclimated      acclimate       $V+ed$ 

acclimated      acclimate       $V+en$ 

acclimates      acclimate       $V+s$ 

acclimating     acclimate       $V+ing$ 
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Προσεγγίσεις 

• Προσεγγίσεις για την κατασκευή μορφολογικών 
αναλυτών: 

– Αποκλειστική χρήση λεξικού 

 

– Χρήση λεξικού και κανόνων 

• Finite state transducers 

• Finite state automata 

 

– Αποκλειστική χρήση κανόνων 
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Λεξικό + κανόνες (1) 

• Λεξικό: 

 

 

• Κανόνες: 
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reg-noun irreg-pl-noun irreg-sg-noun plural 

fox geese goose -s 

cat sheep sheep 

dog mice mouse 
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Λεξικό + κανόνες (2) 

reg-verb-stem irreg-verb-stem irreg-past-verb past past-part pres-part 3sg 

walk 
fry 
talk 
impeach 

cut 
speak 
spoken 
sing 

sang 

caught 
ate 
eaten 

-ed -ed -ing -s 
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Μορφολογικός αναγνωριστής 

• Μια συμβολοσειρά από χαρακτήρες, είναι 
έγκυρη λέξη; 

• Ενσωμάτωση των «υπο-λεξικών» στο FSA των 
κανόνων: 
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Μορφολογική ανάλυση 

• Αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων (FSA) 

– Αναγνώριση 

– Μορφολογία ενός επιπέδου 

 

• Finite state transducers (FST) 

– Μορφολογία δύο επιπέδων 

– Παράγουν έξοδο, ανάλογα με την είσοδο 
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Μορφολογία δύο επιπέδων 

• Επιφανειακή (surface) μορφή: λέξη όπως 
απαντάται στο κείμενο 

• Λεξιλογική (lexical) μορφή: η ακολουθία των 
μορφολογικών χαρακτηριστικών 

• Μορφολογία δύο επιπέδων: αντιστοίχιση 
μεταξύ επιφανειακού/λεξιλογικού επιπέδου 
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Λεξιλογικό επίπεδο 
 
Επιφανειακό επίπεδο 
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FST: λεξικό και κανόνες 

• Όπως και στην περίπτωση των FSA, τόσο το 
λεξικό όσο και οι μορφοτακτικοί κανόνες 
μπορούν να αναπαρασταθούν από FSTs 

• Και φυσικά να συνδυαστούν (σειριακά) σε 
ένα FST: 
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Ορθογραφικοί κανόνες (1) 

• Οι μέθοδοι που περιγράφηκαν αναγνωρίζουν 
λέξεις όπως «fox» και «goose» 

• Όμως η απλή συνένωση μορφημάτων δεν 
λειτουργεί όταν απαιτούνται ορθογραφικές 
προσθήκες 

– foxs: αποδεκτό, foxes: απορριπτέο 
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• Μπορούν να ειδωθούν σαν μετασχηματισμός: 

– Δέχεται μια συνένωση μορφημάτων (ενδιάμεσο 
επίπεδο) 

– Παράγει την επιφανειακή μορφή της λέξης 

Ορθογραφικοί κανόνες (2) 
Name Rule Description Example 

Consonant Doubling 1-letter consonant doubled before -ing/-ed  beg/begging 

E-deletion Silent e dropped before -ing and -ed make/making 

E-insertion e added after s,z,x,ch,sh before s watch/watches 

Y-replacement -y changes to -ie before -s, -i before -ed try/tries 

K-insertion verbs ending with vowel + -c add -k panic/panicked 
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Ορθογραφικοί κανόνες (3) 

• Μπορούν να ειδωθούν σαν μετασχηματισμός: 

– Δέχεται μια συνένωση μορφημάτων (ενδιάμεσο 
επίπεδο) 

– Παράγει την επιφανειακή μορφή της λέξης 
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Λεξιλογικό επίπεδο 
 
Ενδιάμεσο επίπεδο 
 
Επιφανειακό επίπεδο 
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Ορθογραφικοί κανόνες (4) 

• «Εισαγωγή ενός e στην ταινία επιφανειακού 
επιπέδου, όταν η ταινία του λεξιλογικού 
επιπέδου έχει ένα μόρφημα που τελειώνει σε x 
(ή z) και το επόμενο μόρφημα είναι το -s» 

 

• Chomsky and Halle (1968) notation: 
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Ορθογραφικοί κανόνες (5) 

• Αναπαράσταση του ορθογραφικού κανόνα 
σαν FST: 
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Ορθογραφικοί κανόνες (6) 

• Πίνακας μεταβάσεων: 

Γλωσσική Τεχνολογία, Μάθημα 3ο, Μορφολογία 26 16:24 



< > 16:24 

Συνδυάζοντας λεξικό και κανόνες (1) 

• Το FST λεξικού αντιστοιχίζει το λεξιλογικό 
επίπεδο στο ενδιάμεσο επίπεδο, που 
αναπαριστά απλές συνενώσεις μορφημάτων 

• Ένα σύνολο από FST κανόνων τρέχουν 
παράλληλα/σειριακά αντιστοιχίζοντας το 
ενδιάμεσο στο επιφανειακό επίπεδο 

• Ο FST λεξικού και οι FST των ορθογραφικών 
κανόνων σχηματίζουν μια αλληλουχία (cascade)  
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Συνδυάζοντας λεξικό και κανόνες (2) 
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Συνδυάζοντας λεξικό και κανόνες (3) 
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Λεξιλογικό επίπεδο 
 

𝑻𝒍𝒆𝒙 
 
 
Ενδιάμεσο επίπεδο 
 
 

𝑻𝒆 −𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 
 
Επιφανειακό επίπεδο 
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FSTs και ασάφεια 

• Η ανάλυση είναι δυσκολότερη της παραγωγής 

– Λόγω ασάφειας: π.χ. foxes 

• fox +V +3Sg 

• fox +N +PL 

• Η αποσαφήνιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τα 
συμφραζόμενα 

– Ο FST πρέπει να δημιουργήσει και τις δύο αναλύσεις 

• Ασάφεια μπορεί να προκληθεί και εξαιτίας 
πολλαπλών πιθανών μονοπατιών, ή λόγω 
μεταβάσεων 𝜖 
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Αναγνώριση θέματος 

• Stemming: η εύρεση της ρίζας/θέματος μιας 
λέξης 

• Συνήθως δεν χρησιμοποιείται λεξικό 

• Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ανάκτησης 
πληροφορίας και ταξινόμησης κειμένων 

• Η βελτίωση που επιφέρει στην ανάκτηση 
πληροφορίας δεν είναι πάντα αξιόλογη 

• Χρησιμοποιείται στην μείωση 
διαστατικότητας, όταν εφαρμόζεται μηχανική 
μάθηση 
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Porter stemmer (1980) 
• http://www.tartarus.org/~martin/PorterStemmer/ 

• Ευρέως διαδεδομένος stemmer (Αγγλικά) 

• Βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων, που 
εφαρμόζονται σειριακά 

– ATIONAL  ATE (relational  relate) 

– ING  𝜖 if stem contains vowel (motoring  motor) 

• Παραδείγματα λαθών: 

– organization  organ, doing  doe 

• Παραδείγματα παραλείψεων: 

– matrices  matrix, explain  explanation 

Γλωσσική Τεχνολογία, Μάθημα 3ο, Μορφολογία 32 16:24 


