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	NƒMND: DM
	Vem?: Marco Kuhlmann, Examinator, IDA
Jalal Maleki, Studierektor, IDA
	Kurs: TDDD01 Språkteknologi
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: Smärre redaktionella ändingar i kursplanen för att bättre återspegla kursens innehåll.
	Besked: 
	ÅR: 2015
	Detaljer: Kursplan TDDD01 Språkteknologi (6 hp)

Kursen ska ge kunskap om grundläggande metoder för analys och tolkning av ord, meningar och texter och färdigheter i deras tillämpning på konkreta språkteknologiska problem.
  
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

[Nuvarande:]

1. Förklara innebörden av morfologisk, syntaktisk och semantisk analys och redogöra för minst två vanliga tekniker att bygga system för dessa syften.

[Förslag:]

1. redogöra för grundläggande metoder och tekniker för automatisk analys och tolkning av ord och meningar,

[Motivering: 1. Den nya formuleringen undviker facktermerna "morfologisk, syntaktisk och semantisk analys", vilket gör texten lättare att förstå för studenter som inte redan är bekanta med dem. 2. Den nuvarande formuleringen är tvedtydig: Syftar "minst två vanliga tekniker" på två tekniker totalt (där var och en teknik kan vara antingen för morfologisk, syntaktisk och semantisk analys) eller på två tekniker var för morfologisk, syntaktisk och semantisk analys? Denna tvetydighet undviks i den nya formuleringen. 3. Fokus i kursen ligger på tekniker som *används* av system som kan analysera och tolka text, inte på tekniker för att *bygga* sådana system.]

[Nuvarande:]

2. Tillämpa reguljära uttryck, enkel och utvidgad kontextfri grammatik, ngrammodeller, och transformationsbaserade modeller på igenkänning och analys av ord och meningar i konkreta textmaterial.

[Förslag:]

3. tillämpa reguljära uttryck, formell grammatik och statistiska metoder för analys av ord och meningar i löpande text,

[Motivering: Utvidgad kontextfri grammatik och transformationsbaserade modeller har idag endast begränsad relevans för språkteknologin. Samtidigt känns det begränsande att endast ngrammodeller nämns bland alla statistiska metoder som numera är etablerade inom området; redan nu tar kursen upp bl.a. Naive Bayes och Hidden Markov-modeller. Den nya formuleringen är mer öppen vad gäller de statistiska modeller som kan behandlas på kursen.]

[Nuvarande:]

4. Redogöra för olika problem i samband med textförståelse och förklara principerna för de grundläggande algoritmer för igenkänning av sambandsled.

[Förslag:]

4. redogöra för delproblem och standardlösningar i samband med automatisk textförståelse,

[Motivering: Den nuvarande formuleringen sätter stor fokus på igenkänning av sambandsled, som är en ganska specialiserad uppgift som kommer ganska sent i den vanliga pipeline-arkitekturen av språkteknologiska system. Det är oklart varför denna uppgift lyfts fram i kursmålen.]

[Nuvarande:]

5. Utvärdera algoritmer och system med avseende på korrekthet, precision och recall.

[Förslag:]

4. utvärdera algoritmer och system med avseende på korrekthet, precision och recall,

[Motivering: Endast redaktionella ändringar.]

[Nuvarande:]

4. Redogöra för de vanligaste arkitekturerna för språkteknologiska tillämpningssystem som översättningssystem, frågebesvarande system, dialogsystem, informationsutvinningssystem och bedöma svårighetsgrad och görbarhet av sådana system för olika ämnesområden och diskurstyper.

[Förslag:]

5. redogöra för de vanligaste arkitekturerna i språkteknologiska tillämpningssystem,

6. värdera svårighetsgrad och görbarhet av olika språkteknologiska tillämpningar,

[Motivering: 1. Det är oklart om studenten ska kunna redogöra för alla dessa system eller bara några (i så fall: hur många?) av dem. 2. Exempel på språkteknologiska tillämpningssystem ges redan i kursinnehållet. 3. Kursmålet att värdera (tidigare: bedöma) svårighetsgrad och görbarhet av olika system ligger på en högre kunskapsnivå än kursmålet att redogöra för arkitekturerna och har därför gjorts till ett självständigt kursmål.]

Organisation

Kursen inleds med en serie föreläsningar som går igenom problemställningar och olika lösningstekniker, varav några övas i handledda laborationer. Kursen avslutas med ett större projekt som tränar studenternas analysförmåga och ger ytterligare möjlighet att tillämpa de metoder som omfattas i kursen.

Kursinnehåll

[Nuvarande:]

I kursens början anläggs ett helhetsperspektiv på språkkunnande och språkteknologi. Föreläsningarna därefter behandlar metoder för olika delproblem som ordanalys, lexikonorganisation, ordklassbestämning, syntaktisk parsning, semantisk analys, diskursanalys med användning av såväl regelbaserade metoder (formell grammatik och chart-parsning) som statistiska metoder (ngrammodeller). Parallellt diskuteras metoder för utvärdering och design av tillämpningssystem. I laborationskursen övas metoderna via implementerade system som ska anpassas eller utvidgas för att lösa konkreta problem. I det avslutande projektet fokuseras design och i viss mån implementering av ett större tillämpningssystem där frågor om delkomponenternas integration i en större helhet aktualiseras.

[Förslag:]

I kursens början anläggs ett helhetsperspektiv på språkkunnande och språkteknologi. Föreläsningarna därefter behandlar metoder för språkteknologiska delproblem som

- ordklassbestämning,
- syntaktisk parsning,
- semantisk kategorisering,
- textklassificering

med användning av såväl regelbaserade metoder (som reguljära uttryck och formell grammatik) som statistiska metoder (som ngrammodeller och Naive Bayes). Parallellt diskuteras metoder för design och utvärdering av tillämpningssystem. I laborationskursen övas metoderna via implementerade system som ska anpassas eller utvidgas för att lösa konkreta problem. I det avslutande projektet fokuseras design och i viss mån implementering av ett större tillämpningssystem där frågor om delkomponenternas integration i en större helhet aktualiseras.

[Motivering: Listan över de behandlade metoderna har aktualiserats.]


