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Samenvatting g 

Natuurlijkee taal is een erg complex fenomeen. Het lijdt geen twijfel dat de zinnen 
diee we uiten georganiseerd zijn volgens een verzameling regels of randvoorwaarden. 
Omm met anderen te kunnen communiceren dienen we ons tot op zekere hoogte aan 
dezee regels te houden. Deze verzameling regels, die taal afhankelijk is, is bekend bij 
allee sprekers van een gegeven taal, en het is deze gedeelde kennis die communicatie 
mogelijkk maakt. Iedere zin heeft een duidelijke organisatie: woorden in een uiting 
kunnenn samen gebruikt worden om complexe objecten en acties te beschrijven. Het is 
dezee verborgen structuur, de syntactische structuur, die door een parser ontdekt moet 
worden.. Een parser is een programma dat een zin als invoer neemt en probeert de 
syntactischee organisatie van die zin te vinden. Een parser zoekt naar de juiste structuur 
temiddenn van een verzameling van mogelijke analyses, die gedefinieerd wordt door 
eenn grammatica. Het taalmodel besluit wat de syntactische componenten van de zin 
zijn,, en hoe ze met elkaar verbonden zijn, afhankelijk van de gewenste mate van detail. 

Hett ontwerpen en bouwen van taalmodellen is verre van triviaal; de ontwerpcyclus 
bestaatt doorgaans uit het ontwerpen van een model van de syntax, het begrijpen van de 
onderliggendee wiskundige theorie, het definiëren van een waarschijnlijkheidsverdel-
ing,, en tenslotte, het implementeren van een parseeralgoritme. Het bouwen van een 
nieuww taalmodel dient elk van deze stappen te doorlopen, en elk van deze stappen is 
complex,, en een onderzoeksveld op zich. Om de intrinsieke complexiteit van deze 
cycluss te beheersen is een zeker niveau van abstractie vereist. 

Onss standpunt is dat het moderne natuurlijke taalmodellen aan abstractie ontbreekt. 
Hunn ontwerp is vaak ad hoc, en ze vermengen aspecten die uit elkaarr gehouden zouden 
moetenn worden, in ieder geval op een conceptueel niveau. In dit proefschrift onder-
zoekenn we nieuwe niveaus van abstractie voor natuurlijke taalmodellen. Op zoek naar 
karakteristiekee aspecten geven we een overzicht van probabilistische taalmodellen, en 
wee abstraheren van deze karakteristieke aspecten weg om tot een algemeen taalmodel 
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tee komen. We onderzoeken drie moderne taalmodellen en ontdekken dat ze één op-
merkelijkk aspect delen: de regels die zij gebruiken voor het bouwen van bomen worden 
onon the fly gecreëerd. Met andere woorden, deze regels staan niet a priori  vast. De for-
malismenn die wij bestuderen hebben twee niveaus van afleidingen, hoewel dit niet ex-
pliciett vermeld wordt. Eén niveau betreft het genereren van de verzameling van regels 
diee in de tweede stap gebruikt zullen worden, en de tweede stap betreft het bouwen 
vann de bomen die een gegeven zin karakteriseren. Ons formalisme, dat gebaseerd is op 
VanVan Wijngaardengrammatica's (W-grammatica's), maakt deze twee niveaus expliciet. 
Onss perspectief op parseren vindt zijn oorsprong in de formele talen: we identificeren 
aspectenn die door moderne taalmodellen gebruikt worden en nemen een bestaand for-
malismee dat we zó aanpassen, dat het de vereiste aspecten in zich opneemt. 

Vanuitt een theoretische gezichtspunt helpen algemene taalmodellen ons om duide-
lij kk te maken welke parameters een specifieke instantie heeft ingevuld en vastgelegd, 
enn om expliciet te maken welke aannames een specifieke instantie heeft gemaakt. Wan-
neerr we de voor parseren vereiste aspecten vanuit een formele talenperspectief willen 
bestuderen,, dan is duidelijk dat we voor alles waarschijnlijkheden en hun rol in het 
parserenn moeten bestuderen. In het proefschrift beantwoorden we een groot aantal vra-
genn betreffende de rol van waarschijnlijkheden in probabilistische context-vrije gram-
matica's,, die een centrale rol spelen in de formalismen die we bestuderen. 

Vanuitt een computationeel gezichtspunt kunnen algemene modellen waarvoor een 
duidelijkk parseeralgoritme en redelijke snelle implementaties gedefinieerd kunnen wor-
den,, leiden tot snelle en doorzichtige implementaties voor alle specifieke instanties. 

OpOp zich voegen algemene modellen niets toe. Hun belang ligt veeleer in de verza-
melingg instanties die ze kunnen beschrijven en de nieuwe onderzoeksrichtingen die ze 
kunnenn suggereren. We laten zien dat bilexicale grammatica's, Markoviaanse context-
vrijee grammatica's, en stochastische boomstubstitutiegrammatica's instanties zijn van 
onss algemene model. Ons model heeft duidelijke en goed begrepen consistentie-
eigenschappenn die we gebruiken om consistentie-eigenschappen af te leiden voor de 
genoemdee drie formalismen. De nieuwe onderzoeksrichtingen die ons algemene for-
malismee suggereert zijn een gevolg van het instantiëren van de parameters van het 
modell  of van herbezinning op de aannames die een specifieke instantie doet. We geven 
nuu een korte beschrijving van de richtingen die we in het proefschrift onderzoeken. 

Markov-modellenn worden veelvuldig gebruikt in parseermodellen, en ze kunnen 
vervangenn worden door, meer algemene, probabilistische reguliere talen. Omdat ons 
formalismee niet beperkt is tot Markov-modellen, kunnen we om het even welk algo-
ritmee gebruiken voor het induceren van probabilistische automaten. We onderzoeken 
ditt idee. We definiëren een soort van grammatica's die probabilistische automaten ge-
bruikenn voor het genereren van regels, en vergelijken twee klassen van grammatica's, 
diee verschillen in het soort van algoritme dat ze gebruiken voor het leren van proba-
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bilistischee automaten. De ene klasse is gebaseerd op n-grammen, en de ander op het 

minimalee divergentie algoritme (MDI) . We laten zien dat het MDI-algoritme leidt tot 

kleineree grammatica's die zich beter gedragen. 

Hett feit dat probabilistische automaten Markov-ketens vervangen in de definitie 

vann ons model stelt ons in staat een reguliere taal te zien als de vereniging van kleinere, 

meerr specifieke deel-talen. Een belangrijke intuïtie is dat de deel-talen eenvoudiger 

geïnduceerdd kunnen worden dan de gehele taal (in één keer), en dat hun combinatie 

dee gehele taal volledig vastlegt. We onderzoeken dit idee door het trainings materiaal 

tee splitsen voordat we de probabilistische automaten induceren. Vervolgens induceren 

wee één automaat per componenent, en tot slot combineren we deze tot één grammatica. 

Wee laten zien dat we op deze manier een maat op grammatica's kunnen definiëren die 

goedd correleert met het uiteindelijke parseergedrag. 

Onss algemene formalisme stelt ons in staat om specifieke aspecten van het parseren 

tee isoleren en bestuderen. Om een voorbeeld te noemen, de lineaire orde waarin de ar-

gumentenn in een parseerboom verschijnen is een wezenlijk aspect dat door taalmodel-

lenn gebruikt wordt. We onderzoeken welke reeksen van informatie bettere voorspellin-

genn geven over reeksen van afhankelijken in een parseerboom. We vergelijken reeksen 

vann labels van woordklassen met reeksen van niet-terminale labels, en we laten zien 

datt wooordklasse-labels betere voorspellers zijn. 
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