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Zajmujemy się wieloczłonowymi jednostkami
leksykalnymi

Określamy zakres pracy pragmatycznie — za jednostki
wieloczłonowe uznajemy wszystkie spójne ciągi słów, które
z jakichś zależnych od zastosowania powodów powinny być
opisane (morfologicznie, syntaktycznie, semantycznie itd.)
i przetwarzane jako jednostka.



Morfeusz SGJP — generator

◮ W ostatnich miesiącach powstał prototyp modułu
generującego formy odmiany na podstawie SGJP.

◮ Ma on postać biblioteki dostępnej z języka C.

◮ Na razie odmienia rzeczowniki i przymiotniki — dalsze prace
w toku.



libmorfeusz-gen.so

typedef unsigned short ucs2;

typedef struct {

ucs2 *word;

ucs2 *tag;

} morfeusz_form;

morfeusz_form *morfeusz_generate(ucs2 *lemma,

char homonym,

ucs2 *pos,

int *numforms

);



Funkcja morfeusz generate

Wejście: forma hasłowa (lemat), numer homonimu, klasa
gramatyczna;

Wyjście: tablica wszystkich form leksemu w postaci par
〈słowo, znacznik〉 oraz liczba tych form (numforms).

numforms < 0 sygnalizuje nieznany leksem.



Przykład odmiany

lemma: "mózg" hom: 0 pos: "subst" -->

Liczba form: 14

1: "mózgi", "subst:pl:acc:m3"

2: "mózgom", "subst:pl:dat:m3"

3: "mózgów", "subst:pl:gen:m3"

4: "mózgami", "subst:pl:inst:m3"

5: "mózgach", "subst:pl:loc:m3"

6: "mózgi", "subst:pl:nom:m3"

7: "mózgi", "subst:pl:voc:m3"

8: "mózg", "subst:sg:acc:m3"

9: "mózgowi", "subst:sg:dat:m3"

10: "mózgu", "subst:sg:gen:m3"

11: "mózgiem", "subst:sg:inst:m3"

12: "mózgu", "subst:sg:loc:m3"

13: "mózg", "subst:sg:nom:m3"

14: "mózgu", "subst:sg:voc:m3"



Formalizm Multiflex - opis na poziomie języka
Polish
〈CATEGORIES〉
Nb : sg , pl
Case: nom, gen, dat, acc, inst, loc, voc
Gen: m1, m2, m3, f, n1, n2, p1, p2, p3
Pers: pri, sec, ter
Deg: pos, comp, sup
Asp: imperf, perf
Neg: aff, neg
. . .
〈CLASSES〉
subst: (Nb,〈var〉),(Case,〈var〉),(Gen,〈fixed〉)
depr: (Nb,〈fixed〉),(Case,〈var〉),(Gen,〈fixed〉)
num: (Nb,〈fixed〉),(Case,〈var〉),(Gen,〈var〉),(Accom,〈var〉)
numcol: (Nb,〈fixed〉),(Case,〈var〉),(Gen,〈fixed〉),(Accom,〈var〉)
adj: (Nb,〈var〉),(Case,〈var〉),(Gen,〈var〉),(Deg,〈var〉)
adja:
. . .



Przykład opisu - pranie mózgu

pranie 〈blank〉 mózgu

$1 $2 $3

leksem: pranie

klasa: subst

homonim: 0

liczba: sg

przypadek : nom

rodzaj: n1

leksem: mózg

klasa: subst

homonim: 0

liczba: sg

przypadek : gen

rodzaj: m3

⇒ code: NC NXN-gen-test

<$1:Gen==$g;Nb=$n1;Case=$c>

<Gen=$g;Nb=$n1;Case=$c>

<$2> <$3:Nb=$n2>

pranie mózgu
pranie mózgów
prania mózgu
prania mózgów



Przykład odmiany - pranie mózgu

pranie(pranie:subst:sg:acc:n2) 

mózgu(mózg:subst:sg:gen:m3),NC-NXNgen-test

pranie mózgu,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:nom

pranie mózgów,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:nom

prania mózgu,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:gen

prania mózgów,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:gen

praniu mózgu,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:dat

praniu mózgów,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:dat

pranie mózgu,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:acc

pranie mózgów,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:acc

praniem mózgu,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:inst

praniem mózgów,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:inst

praniu mózgu,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:loc

praniu mózgów,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:loc

pranie mózgu,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:voc

pranie mózgów,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:sg:voc

prania mózgu,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:pl:nom

prania mózgów,pranie mózgu.NC-NXNgen-test:n2:pl:nom



Multiflex - modularność/interfejs z jednoczłonowymi

◮ niezależność od formatu plików wejściowych i wyjściowych

◮ możliwość współpracy z różnymi odmieniaczami członów
pojedynczych (Unitex, Morfeusz,...)

◮ wymagane funkcje interfejsowe:
◮ “kartezjański” opis morfologii na poziomie języka
◮ rozpoznawanie granicy jednostek (e.g. Białystok,

Białegostoku)
◮ dla danego leksemu i opisu mor-

fologicznego generowanie form odpowiadających temu opisowi:

(mózg:subst:pl:gen:m3)→mózgów



Przykładowe nazwy - Plac Powstańców Warszawy

Plac 〈blank〉 Powstańców 〈blank〉 Warszawy

$1 $2 $3 $4 $5

leksem: plac

klasa: subst

homonim: 0

liczba: sg

przypadek : nom

rodzaj: m3

⇒ code: NC-C4X-plac

<$1:Gen==$g;Nb==$n;Case=$c>

<Gen=$g;Nb=$n;Case=$c>

<$2> <$3>

<$4> <$5>

placu Powstańców,Plac Powstańców Warszawy:subst:m3:sg:gen
placu Powstańców Warszawy,Plac Powstańców Warszawy:subst:m3:sg:gen
...
placu Powstańców,Plac Powstańców Śląskich:subst:m3:sg:gen



Przykładowe nazwy - Rondo Zgrupowania ”Radosław”

Rondo Zgrupowania “ Radosław ”
$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7

leksem: rondo

klasa: subst

homonim: 0

liczba: sg

przypadek : nom

rodzaj: n2

leksem: Radosław

klasa: subst

homonim: 0

liczba: sg

przypadek : nom

rodzaj: m1

⇒

<$1:Gen==$g;Nb=$n;Case=$c>

<Gen=$g;Nb=$n;Case=$c>

<$2> <$3> <$4> <$5> <$6> <$7>

<$6:Case=gen>

rondzie Zgrupowania ”Radosław”,
Rondo Zgrupowania ”Radosław”:subst:n2:sg:loc

rondzie Radosława,

Rondo Zgrupowania ”Radosław”:subst:n2:sg:loc



Przykładowe nazwy - Rondo Babka

Rondo Babka

$1 $2 $3

leksem: rondo

klasa: subst

homonim: 0

liczba: sg

przypadek : nom

rodzaj: n2

leksem: babka

klasa: subst

homonim: 0

liczba: sg

przypadek : nom

rodzaj: f

⇒ code: NC-CXC-10

<$1:Gen==$g;Nb==$n;Case=$c>

<Gen=$g;Nb=$n;Case=$c>

<$2>

<$3:Nb=$n;Case=$c>

<$3>

ronda Babka,Rondo Babka:subst:n2:sg:gen

ronda babki,Rondo Babka:subst:n2:sg:gen



Przykładowe nazwy - ulica Kazimierza Pułaskiego

ulica Kazimierza Pułaskiego

$1 $2 $3 $4 $5

leksem: ulica

klasa: subst

homonim: 0

liczba: sg

przypadek : nom

rodzaj: f

⇒ code: NC-C4X-ul

<$1:Gen=f;Nb=$n;Case=$c> <$2> <$3> <$4> <$5>

<Gen=f;Nb=$n;Case=$c>

ulica Kazimierza Pułaskiego,ulica Kazimierza Pułaskiego:subst:f :sg:inst

ulica Pułaskiego,ulica Kazimierza Pułaskiego:subst:f :sg:inst

Kazimierza Pułaskiego,ulica Kazimierza Pułaskiego:subst:f :sg:inst

Pułaskiego,ulica Kazimierza Pułaskiego:subst:f :sg:inst



Przykładowe problemy
◮ Derywacja: jak opisać, że Park “Łazienki” i Park

Łazienkowski to to samo.
◮ Synonimy: jak opisać, że Rondo Zgrupowania “Radosław” i

Rondo Babka to to samo.
◮ Elipsy:

Ulica Kazimierza Pułaskiego jest bardzo

zatłoczona.

Pułaskiego(:nom:f) jest bardzo zatłoczona.

◮ Wielkie litery: Plac vs. Pułaskiego (na razie generator życzy
sobie zapisanych tak jak w słowniku: plac i Pułaski).
Pisownia z wielkiej lub małej litery powinna być cechą
morfologiczną (jak l.poj., rodz. m1 itd.) ?

◮ Skrótowce (np. UE - Unia Europejska). Określona forma
skrótowca powinna być cechą morfologiczną?

◮ Potrzeba jednoznacznej identyfikacji wariantów, np. innymi

słowy, ale nie innymi słowami



Perspektywy

◮ Kompletny opis podzbioru nazw własnych, np. adresów w
Warszawie, ich wyszukiwanie w korpusie LUNY

◮ Ich integracja w PROLEX-ie ?

◮ Dodanie analizy złożeń do ŚWIGRY


