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III. Obiectivele disciplinei
Prezentarea unuia dintre cele mai active domenii ale inteligentei artificiale, regasirea informatiei, cu aplicatii in prelucrarea limbajului natural. Cursul trece in revista atat abordari traditionale, precum si cateva  abordari in noul domeniu al regasirii inteligente a informatiei. Sunt prezentati algoritmi si modele folosite in IR (Information Retrieval).  Cautarea si regasirea informatiei este strans legata de organizarea si descrierea informatiei de regasit, motiv pentru care sunt prezentate tehnici de procesare a limbajului natural.


IV. Conţinutul disciplinei
1. Introducere in procesarea limbajului natural (NLP) si regasirea informatiei (IR).
2. Informatie in text: legatura intre informatia sintactica si semantica, informatie semantica (cu accent pe semantica lexicala). Modele de reprezentare a informatiei.
3. Proprietati ale textelor; procesarea textelor. Caracteristici statistice ale textelor, importanta termenilor, algoritmi de clasificare cu aplicatii la clasificarea textelor. 
4. Organizarea fisierelor pentru IR. 
5. Modele probabilistice in NLP si IR.	
6. Aplicatii practice ale tehnicilor IR in NLP.
7. Sisteme IR si WWW.


V. Bibliografie
1. J.ALLEN : Natural language understanding, Benjamin/Cummings Publ., 2nd ed., 1995. 
2. C.MANNING, P.RAGHAVAN, H.SCHÜTZE: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press. 2007. http://www-csli.stanford.edu/~schuetze/information-retrieval-book.html
3. D.JURAFSKY, J.MARTIN: Speech and language processing, Prentice Hall, 2000.
4. C.J. van RIJSBERGEN: Information Retrieval, 1979
5. D.TATAR:  Inteligenta artificiala. Aplicatii in prelucrarea limbajului natural, Ed. Albastra, Microinformatica, 2003


VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Sapt 1 
    Introducere in procesarea limbajului natural (NLP) si regasirea informatiei (IR).

Sapt 2 & 3 
    Informatie in text: legatura intre informatia sintactica si semantica, informatie semantica (cu accent pe semantica lexicala). 

Sapt 4
    Modele de reprezentare a informatiei.

Sapt 5 
    Caracteristici statistice ale textelor, importanta termenilor, 

Sapt 6 & 7
    Algoritmi de clasificare cu aplicatii la clasificarea textelor. 

Sapt 8
    Organizarea fisierelor pentru IR. 

Sapt 9
    Modele probabilistice in NLP si IR.	

Sapt 11 & 12
    Sisteme IR si WWW

Sapt 13 & 14
    Alte aplicatii practice ale tehnicilor IR in NLP


VII. Metode didactice folosite
Expunerea: descrierea, explicaţia
Conversaţia: dezbaterea, dialogul, conversaţii introductive, conversaţii de fixare 
Problematizarea: utilizarea întrebărilor-problemă, problemelor şi situaţiilor-problemă. 
Descoperirea: descoperirea inductivă, descoperirea deductivă, descoperirea prin documentare 
Alte metode: studiul de caz, studiul individual, exerciţiul.

VIII. Evaluare
Nota finala se va calcula astfel:
    examen final = 70%
    activitate practica = 30%
Activitatea practica va fi evaluata pe baza unor programe sau proiecte dezvoltate in timpul orelor de laborator.

Cerintele cursului sunt postate la: 
http://www.cs.ubbcluj.ro/~dana/IR/



IX. Bibliografie suplimentară
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