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Introducere

Lingvistica  este un domeniu plin de oportunităţi  pentru oricine este interesat,  întrucât 

diferitele  abordări  şi  poate  de  multe  ori  aduc  la  lumină  noi  moduri  de  înţelegere  a 

fenomenelor  lingvistice.  Lingvistica  Structurală  ne-a  făcut  un  mare  serviciu  prin 

încercarea de a descrie cu acurateţe aceste fenomene cu rezultate impresionante.

Cu toate acestea, aceste descrieri se bazează pe presupunerea că limba este un fenomen 

strict uman, şi astfel este folosit doar pentru comunicare inter-umană. Deşi este adevărat 

că limba a început să existe în interiorul minţii umane şi a fost utilizată pentru schimbul 

de conţinut pe durata cele mai mari părţi a istoriei umane, lucrurile au luat lent o cotitură 

într-o direcţie nouă, în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Odată cu apariţia maşinilor de calcul puternice, noua provocare a schimbului de conţinut 

dintre om si maşina a castigat tot mai mult  in greutate. Aici putem vedea cu uşurinţă 

mutaţie conceptuală de la a descrie fenomenele limbajului exclusiv limbajului uman la a 

descrie fenomene lingvistice artificiale, precum şi procesul de schimb de conţinut între 

cele două. Descriere a acestei nou create / nou acceptate relaţii arar putea depăşi limitele 

metodologice ale Lingvistica Structurale.

O  nouă  orientare  în  domeniul  lingvisticii  a  venit  lent  în  a  fi  la  pod  acest  decalaj. 

lingvistică  computaţională  este,  în  principiu  sunt  menite  sa  descrie  om -  maşină  de 

interacţiune într-un mod destul de inteligent. În loc de a descrie limbajul uman şi limba 

artificială a maşinilor separat, îl descrie pur şi simplu limbajul uman utilizând modele 

logice care sunt masini prietenoase. Masini sunt apoi necesare pentru a reproduce şi de a 

folosi aceste modele atunci când se angajează într-un dialog cu un interlocutor uman.

Succesul acestei achizitii limbă se măsoară în grad de înţelegere umană. Eşecul de a face 

sens sunt analizate şi limitările fizice ale interfeţe om a subliniat, astfel încât versiunile 

viitoare  poate  conţine  caracteristici  suplimentare  îmbunătăţind  astfel  dialogul.  Dar 

lingvistica computaţională boi clare de programare pe calculator.
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Prin urmare,  este important să subliniem faptul că  Lingvistica  Computaţională este în 

mod intrinsec orientată spre limbajul uman. Următoarele capitole vor fi o incercare de a 

demonstra această ultimă afirmaţie, arătând că Lingvistica Computaţională are o istorie 

proprie,  urmăreşte  nivelurile  de  limba  în  felul  său  unic  şi  este  în  măsură  să  descrie 

interacţiunea om-maşină în mod independent.

Odată  ce  nevoie  de  o  introducere  este  satisfăcută,  lectorulului  a  acestei  lucrări  i  se 

prezintă informaţiile într-o manieră care permite pentru un tur în adâncime al Lingvistici 

Computaţionale  şi  aplicaţiei  acesteia.  Înainte  de  a  citi  aceast  lucrare,  ar  trebui  să  se 

aştepte la o structură tradiţională de trei capitole urmate de concluzii.

Dupa ce lectura celor  trei  capitole,  cu toate  părţile  lor o vor fi  trase unele  concluzii. 

Această  parte  va  recapitula  informaţiile  prezentate  în  trei  capitole.  Apoi,  acesta  va 

reaminti  cititorului  lucrării  acesteia  lucru,  şi  anume  chestiunea  identităţii  Lingvisticii 

Computaţionale, şi-l va invita pe cititor să o ia în considerare în funcţie de informaţiile 

menţionate anterior.

Capitolul 1: O Scurtă Prezentare a Lingvisticii Computaţionale

Scopul acestui capitol este de a încerca să prezinte evolutia Lingvisticii Computaţionale 

în mod obiectiv, prin tentativa de a echilibra mai multe opinii legate de acest subiect. 

Acest capitol este deci o lucrare de sinteză.

Acest  capitol  încearcă  să  se  concentreze  pe  dezvoltarea  ştiinţei  numit  Lingvistică 

Computaţională,  deşi  revista  numita  Lingvistică  Computaţională  este,  fără  îndoială,  o 

parte importantă a acesteia din urmă, aşa cum a fost şi încă este una dintre cele mai 

importante  mijloace  de  a  răspândi  ştiri  despre  cele  mai  recente  realizări  din  acest 

domeniu.
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Există  două abordări  cronologice  ale  evoluţiei  de Lingvisticii  Computaţionale.  Aceste 

abordări încearcă să răspundă la întrebarea când a apărut Lingvistică Computaţională şi 

când sau dacă s-a încheiat evoluţia ei. Amândouă pornesc de la ideea că ştiinţa numită 

Lingvistica Computaţională este pănă la urmă produsul efortului general de a dezvolta 

sisteme de traducere  automată  în  anii  1950. Dar apoi cele  două dirverg cu privire  la 

momentul sau cazul în care Lingvistica Computaţională a încetat să mai fie un domeniu 

activ de cercetare.  Acest capitol  sugerează că Lingvistica  Computaţională,  a luat  într-

adevăr fiinţă în 1950 şi că de atunci progresează constant.

Această  istorie  propusă  este  menită  să  fie  ordonate  într-un  mod  logico-cronologic, 

deoarece este destul de uşor de văzut ca o secvenţă de teorii legate aflate în dezvoltare. 

Această istorie începe cu o descriere a ideilor care au dus imediat la apariţia Lingvisticii 

Computaţionale şi se termină cu tendinţele contemporane.

Acest prim capitol a fost menit să introdruducă cititorilor Lingvistica Computaţională. Se 

prezintă  noţiuni  de  bază  şi  idei  legate  de  acest  domeniu.  Naşterea  şi  dezvoltarea  de 

Lingvisticii  Computaţionale s-a dovedit  a fi strâns legată de dezvoltarea Technologiei 

Vocale. Dar, în timp ce Technologia Vocală a fost avansată prin procesarea limbajului 

natural,  un  câmp  referitor  la  Tehnologia  Informaţiei  şi  astfel  să  Programarea 

Calculatoarelor,  Lingvistica  Computaţională  a  fost  dezvoltat  în  spiritul  Lingvisticii. 

Primul capitol a arătat astfel că, pe parcursul dezvoltarii sale, Lingvistica Computaţională 

a dobândit o identitate proprie si a fost marcat de către o asociaţie şi chiar o publicaţie 

periodică, dar ceea ce este mai important de o metodologie unică.

Având în vedere faptul că tot ceea ce a fost scris atât de departe una poate merge un pas 

mai departe. Se poate încerca şi să abordeze întrebări care până în prezent au ramas fara 

raspuns.  În  capitolul  următor  cititorul  este  invitat  să  se  familiarizeze  cu metodologia 

menţionată.
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Capitolul 2: Abordări Computaţionale ale Nivelelor Limbii

Acest capitol constituie fundamentarea teoretică a lucrării de faţă, dar nu este o unitate de 

sine stătătoare.  Privire  de ansamblu  asupra Lingvistică  Computaţională  este  deficitară 

prin însăşi natura sa şi necesită dezvoltarea în continuare în ceea ce priveşte informaţiile 

de specialitate. S-ar părea că logica dictează că următoarea parte este menit să completeze 

un astfel de decalaj. Deloc surprinzător însă este însă faptul că povestea nu se termină 

aici. Teoria în sine nu este neapărat singurul argument celelalte atunci când dovedeşte o 

afirmaţie  cu  implicaţii  mai  extinse,  mai  ales  atunci  când  acest  afirmaţie  presupune 

acceptarea  Lingvisticii  Computaţională  ca  un  domeniu  în  cadrul  Lingvisticii.  Ca  o 

consecinţă a acestei probleme, este necesar ca cititorii se bucură de încă o parte, care este 

cel  de-al  treilea  capitol,  care  ar  trebui  să  prezinte  detaliile  de cel  puţin  o  aplicaţie  a 

Lingvisticii Computaţionale, care derivă într-o anumită măsură dintr-a doua.

Revenind însă la problemele actuale se pare corect ca cititorul să fie avertizat în legătură 

cu structura extraordinară şi, deci, cu dimensiunile şi natura, celui de-al doilea capitol în 

comparaţie cu celelalte două. În loc de secţiunile obişnuite care sunt comune pe parcursul 

celorlalte două capitole cititorul este obligat să parcurgă părţi mai mari, care, la rândul 

lor,  sunt compuse din secţiuni.  Acest aranjament  special  a fost considerat  necesară în 

vederea realizării unui câştig în înţelegere la preţul de rupere fluenţei imediate a textului.

În această lumină, se poate spune că al doilea capitol este alcătuită din cinci părţi aflate în 

contiguitate. Criteriul pentru acest aranjament a fost încercarea de a ordinea nivele limbii. 

Deşi  în  cursul  cercetării  pentru  aceasta  lucrare  s-au  descoperit  mai  multe  moduri  de 

ordonare a nivelelor limbii prin care se dispune, pentru o mai bună o înţelegere şi pentru 

a exclude riscul omisiunilor,  a fost  considerat  utilă  folosirea ordinii  tradiţionale.  Cele 

cinci  parţi  contigue  prezintă  prin  urmare  probleme  actuale  privind  Fonologia 

Computaţională,  Lexicologie  Computaţională,  Morfologia  Computaţională,  Sintaxa 

Computaţională şi Semantica Computaţională.
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Totuşi, aceste părţi, oricât de interesante ar părea, nu sunt decât nişte introduceri. Acestea 

conţin  atât  elemente  care  se  referă  la  Lingvistică Descriptive  cât  şi  la  Lingvistica 

Computaţională propriu-zisă.

2.1 Despre Phonologia Computaţională

Debutul  efectivă  al  capitolului  doi  înseamnă  o  introducere  în  primul  nivel  al  limbii, 

fonologia. Acesta nu poate părea neapărat o chestiune de mare importanţă. Dar, având în 

vedere perspectiva computaţională şi teza aceastei lucrare prezenţa sa şi plasarea acestei 

parţi sunt de fapt vitale.

Această primă parte a prezentat proprietăţi definitorii ale diferitelor tipuri de phonologie. 

Abordare a fost situat cu privire la evoluţiile actuale şi trecute în domeniul lingvisticii 

computaţionale şi fonologie.

În  următoarea  parte  a  acestui  capitol  accentul  se  va  muta  pe  nivelul  următor.  Este 

interesant  de  văzut  cum  aceeaşi  perspectivă  comutaţională  anunţă  noi  aplicaţii  ale 

lexicologiei.

2.2 Despre Lexicologia Computaţională

Această parte are menirea de a deschide un discurs pe tema Lexicologiei Computaţionale. 

Acesta  oferă  informaţii  generale  disponibile  pe  scară  largă.  Deşi  structurată,  această 

secţiune nu pătrunde adânc în subiect,  ci,  mai degrabă, prezintă câteva din conceptele 

elaborate  în  lucrare.  El  încearcă  să  ofere  o  perspectivă  a  disciplinei;  ea  sugerează  o 

definiţie  şi  încearcă  să  marcheze  relaţia  dintre  Lexicologia  Computaţională  şi 

Lexicografie.

Lectură celei de-a doua părţi a capitolului al doilea, poate părea un pic cam grea, dar cu 

un puţină de rabdare o va descoperi că nivelul deja generos al lexicologiei poate include 

si mai multe resurse.
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Se pune pe tapet vechea problemă a găsirii cuvintelor celor într-un mod organizat, bine-

descris. Sunt discutate diferite criterii diferite de ordonare a materialul lexical, cum ar fi 

texte în Corpusuri  de Texte,  copaci de dependenţă în Bănci de Copaci,  leme înrudite 

semantic  în  în  Reţele  de  Cuvinte  Lexico-Semantice  şi  materialul  online  a  Reţelei 

Mondiale de Hipertexte Interconectate.

Partea  despre  Lexicologie  Computaţională  este  însă  legată  de  următoarele  părţi. 

Lexicologie se oferă o perspectivă asupra cuvintelor, dar foloseste metode imprumutate 

din domeniile  care  studiază limbii  nivelele  superioare ale  limbii.  În următoarea parte, 

câmpul nostru vizual se va lărgi prin printr-o privire de ansamblu asupra Morfologiei 

Computaţionale.

2.3 Despre Morfologia Computaţională

Scopul  acestui  capitol  este  acela  de  a  obţine  o  imagine  din  interior  a  Mororfologiei 

Computaţionale  şi  a  aplicaţiilor  sale.  Prin  urmare,  pentru  o  mai  bună  înţelegere  a 

descrierii  aplicaţiilor  este  de dorit  şi  recomandat  şă se consolideze un fundal  teoretic 

puternic pentru o mai bună înţelegere a descrierii aplicaţiilor.

Prima  parte  a  acestui  capitol  este  dedicat  elementelor  fundamentale.  Aceasta  explică 

terminologia şi enumeră principalele probleme care sunt susceptibile de a fi întâlnite pe 

parcursul întregului capitol. Toate aceste probleme sunt aranjate în mod inclusiv, adică de 

la generale la specializate.

Capitolul doi partea a treia a fost menit să arate publicului corelaţia dintre descriptiv şi 

computaţional  în  morfologiei  pe  de  o  parte,  şi  metodologia  de  calcul  în  abordarea 

morfologiei pe de altă parte. Părţile cele mai lungi şi cele mai interesante au fost cele care 

descriu Modele din Lingvistica Generativă şi Reţele Fundamentale Implicite: DATR.
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Cu toate acestea, la sfârşitul acestei a treia părţi, rămânem cu o imagine interesantă, dar 

fragmentară a nivelelor limbii. Acestea este însă pe cale să schimbe pentru următoarea 

parte ne furnizează informaţii suplimentare de care avem nevoie cu privire la modul în 

care Lingvistica Computaţională studiază sintaxa.

2.4 Despre Sintaxa Computaţională

Scopul  acestei  părţi  este  acela  de  a  crea  o  imagine  a  Sintaxei  Computaţionale. 

Principalele probleme descutate aici sunt, desigur, distincţii, metodele şi istorie.

Sarcina  primei  părţi  este  aceea  de  a  găsi  graniţa  dintre  Morfologia  şi  Sintaxa 

Computaţională. A doua sarcină a acestei lucrări este de a prezenta o imagine a Sintaxei 

Computaţionale  atât  din  punct  de  vedere  un  istoric  cât  şi  dintr-o  perspectivă 

contemporană.  A treia sarcină este de a face un pas înainte şi a vorbi despre legătura 

dintre Sintaxa Computaţională şi analiza sintactică.

Partea  despre  Sintaxa  Computaţională  a  început  în  fapt  prin  explicarea  legaturilor  şi 

diferenţelor  dintre  aceasta  şi  Morfologia  Computaţională.  Apoi,  tratează  tot  felul  de 

probleme cum ar fi structuri sintactice, modele gramaticale şi analiza sintactică. Acestea 

au arătat, chiar dacă numai pe scurt, faptul că Sintaxa Computaţională este capabilă să 

descrie chiar şi structurile cele mai complicate în felul său.

În ceea ce ne priveşte, doilea capitol ar fi putut să se încheie aici, dar nu a s-a întâmplat 

aşa.  Motivul  este  că ar  fi  fost  nedrept  să  se ignore pur  şi  simplu  căutarea  sensurilor 

cuvintelor. Aceasta este sarcină primordială a parţii următoare.

2.5 Despre Semantica Computaţională

Ultima parte din capitolul doi se ocupa cu problema unităţilor de semantice. Perspectiva 

computaţională  asupra  semantică  este  recomandat  întrucât  acesta  deschide  noi 

posibilităţi.
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Această parte prezintă conceptele de bază şi probleme de semanticii computaţionale. În 

acest  context  se  vorbeste  despre relaţia  sintaxă-semantică,  reprezentările  şi  abordările 

semantice ale sintaxei.

Luând în considerare toate aceste lucruri este timpul să se încheie procedurile teoretice 

ale celui de-al doilea capitol şi să se treacă mai departe la un capitol trei mai pragmatic 

care are nimic mai mult şi nimic mai puţin decât menirea de a face o descriere a unei 

aplicaţii a Lingvisticii Computaţionale.

Capitolul 3: Despre Traducerea Automată

Al  treilea  şi  ultimul  capitol  este  menit  să  prezinte  o  aplicaţie  a  Lingvisticii 

Computaţionale. Nu a fost o alegere uşor între diferitele aplicaţii, fiecare având gradul 

său  de  importanţă.  Ar  fi  putut  fi  prezentate  Sistemele  de  Dialog  cu  uimitoare  lor 

complexitatea, cazul în care ar fi trebuit să se ţină seama de toate problemele referitoare 

la  fiecare  nivel  singură  limbă,  Corectoarele  Gramaticale  şi  Ortografice,  unde  este 

necesară  o  gramatică  şi  cunoştinţe  de  ortografie  foarte  solide,  sau  Dicţionarele 

Electronice, care permite discutarea unei serie de subiecte lexicografice, iar lista ar putea 

continua. Dar oricât ar fi de interesant ca acestea, nici una dintre ele nu a fost aleasă în 

final. În schimb, a fost considerată potrivită pentru disccuţia din capitolul final aplicaţia 

care de fapt ne-a oferit perspectiva computaţională asupra limbii.

Născută din ambiţiile anilor 1950, Traducerea Automată s-a dovedit a fi mai dificilă decât 

părea în timpul primelor încercări. Imposibilitatea de a produce traduceri automate la un 

avansată a determinat lingvişti să căute aspectze până atunci necunoscute ale limbajului 

uman sau natural,  pe motiv că, dacă acesta ar fi înţeles că se ivea posibilitatea de a-l 

reproduce.  Cu  toate  acestea,  având  în  vedere  volumul  mare  de  informaţii,  metodele 

clasice descriptive părea puţin probabil că vor atinge acest obiectiv. Soluţia la această 

problemă a fost să utilizeze metode de calcul. Totul părea perfect raţional, deoarece, în 

cazul  în  care  logica  a  limbii  era  fost  descrisă  într-un  mod  în  care  să  poate  fi  citită 
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automat, atunci, acestă descriere putea fi introdusă într-un dispozitiv de calcul care ar fi 

fost mai apoi capabil să genereze conţinut nou care ar fi fost inteligibil atât pentru masini 

si pentru utilizator.

Aceat  lucru  însă  nu  s-a  întâmplat  deşi  au  fost  realizate  progrese  destul  de  evidente. 

Motivul  pentru  acest  decalaj  este  că,  chiar  şi  cu  utilizarea  unor  metode  de  calcul 

înţelegerea  complexităţii  limbajului  uman avanseză într-un ritm foarte  lent.  Oricât  de 

uimitoare ar fi fost dezvoltarea Lingvisticii Computaţionale de la sfârşitul anilor 1950, 

aceasta a avut de înfruntat aceleaşi probleme ca toate celelalte tipuri de lingvisticiă şi nu 

era de aştepta să descrie absolut tot. Aşadar, chiar dacă maşinile de calcul au evoluat până 

la un punct unde se pot procesa informaţii suficient de rapid pentru orice nevoi, în acest 

caz pur şi simplu nu există suficiente informaţii de procesat. Deficienţele sistemului de 

traducere automată reflectă, prin urmare, deficienţele Lingvisticii Computaţionale.

Concluzii

Inainte de a citi această lucrare am fost conştienţi de existenţa unor domenii, cum ar fi 

istorie,  lingvistica  şi  informatica.  Păreau fel  de diferite  ca ziua şi  noaptea,  fiecare  cu 

puţină importanţă  pentru dezvoltarea celorlalte.  Prin urmare,  nimeni  nu se aşteaptă să 

câştige ceva semnificativ o într-unul dintre domeniile de căutarea prin perspectiva altuia.

Mai  mult  decât  atât,  în  timp  ce  era  de  aşteptat  ca  istoria  să  studieze  totul,  inclusiv 

lingvistica, fie şi din punct de vedere superficial, existau puţine speranţe de a găsi vreo 

legătură  între  Lingvistică  şi  Informatică.  Studiul  a  limbajului  uman,  a  limbajului 

calculatoarelor şi interacţiunea lor au fost considerate a fi sarcina exclusivă a inginerilor 

tehnologia informaţiei care se ocupă cu Procesarea Limbajului Natural (sau uman).

Lingvistică  Computaţională  a  fost  adesea  văzut  ca  un  termen  interschimbabil  cu 

Procesarea  Limbajului  Natural,  iar  realizările  Lingvisticii  Computaţionale  au  fost 

atribuite la Procesării Limbajului Natural. Din această cauză, majoritatea lingviştilor au 
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tins  să  fie  circumspecţi  faţă  de  Lingvistica  Computaţională,  privind-o  ca  o  ştiinţă 

experimentală, în cel mai bun caz.

Pentru a elimina astfel de idei preconcepute, este necesară prezentarea unor argumente 

convingătoare. Prin punerea aceste argumente împreună se speră că o nouă perspectivă în 

ceea ce priveşte identitatea Lingvisticii Computaţionale va prevala în cele din urmă. Prin 

urmare, acest lucrare a fost conceput în aşa fel încât să abordeze cele trei aspecte: istoria, 

suportul teoretic si aplicaţiile de Lingvistici Computaţionale.

Primul  capitol  al  acestei  lucrări  nu au făcut  nimic  altceva  decât  să  arăte  că  există  o 

noţiunea de Lingvistică Computaţională este destul de bine definită şi că are un moment 

de început şi o evoluţie constantă, în ciuda dezbaterilor pe această temă.

Capitolul al doilea, care a trebuit să fie, prin însăşi natura sa cel mai lung , a fost menit să 

demonstreze că Lingvistica Computaţională, departe de a fi o abordare experimentală a 

limbii, este, de fapt construită pe baze teoretice solide. În spiritul acestei declaraţii, acest 

capitol a fost împărţit în cinci părţi, una pentru fiecare nivel al limbii.

Capitolul al treilea este probabil cel mai interesant, deoarece se ocupă cu o aplicaţie a 

Lingvisticii Computaţionale. Cuvântul cheie de aici este Traducerea Automată. Aceasta 

este definită, tipurile de Traducerea Automată clasificate şi explicate. În acest proces se 

ajunge la o nouă înţelegere a problemelor legate de limbă.

În final,  după prezentarea celor  trei  argumente cu privire  la computaţională,  se poate 

spune că, deşi nu trebuie neapărat să îmbrăţişeze Lingvistică Computaţională cu toate 

teoriile  şi  aplicaţiile  sale,  ar  trebui  să  o  recunoaşte  ca  parte  cu  drepturi  depline  a 

domeniului Lingvisticii.
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