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Увод

Актуалност на изследването
Около 20% от общо 329-те доклада, приети за представяне на провелата се в София 51-а
среща на Асоциацията по компютърна лингвистика, бяха на тема машинен превод.
Повече от половината от представените разработки бяха посветени на статистическите
методи за машинен превод. Предвид това ниво на интерес от страна на научната
общност не би било преувеличение да кажем, че машинният превод изживява
своеобразен втори период на възход. Сред разработките обаче се откроява една ясна
тенденция — технологиите за машинен превод се доминират и до днес от „големите“
езици в геополитически и геоикономически план: английски, китайски, арабски.
Тази тенденция логично следва от факта, че поначало разработките в областта на
машинния превод са приоритет на корпоративни гиганти от ранга на IBM, Microso,
Google, Baidu. Въпросът за машинния превод между „по-малки“ езици е застъпен
по-слабо и нерядко се представя като второстепенен. Наред с това възможността за
превод онлайн между все по-голям брой езици също дава представата, че основната
задача за превод между всички езици е решена. Разработките на водещите български
изследователи в областта (по-голямата част от които работят в чужбина) също следват
подобна тенденция. Ето защо с поставяне на проблемите на машинния превод на
български език в контекста на глобалното развитие на технологиите за машинен
превод имам за цел да запълня един своеобразен вакуум в българската научна
литература.

Предмет на изследване
Премет на настоящата работа е машинният превод на български език, осъществяван
по метода, който доминира съвременните изследвания в областта — фразов
статистически машинен превод. Поради големия интерес сред научната общност, от
една страна, технологията е добре документирана, а от друга — има разработени и
[7]

се предлагат свободно редица програмни инструменти с отворен код за построяване
на такава система. Друго предимство на използването на технология за фразов
статистически машинен превод е възможността за еднозначно интерпретиране
на резултатите при необходимост от сравнение с резултати, представени в други
научни разработки. Освен това технологията е позната на масовия потребител от
опита с популярни услуги за машинен превод в интернет като Google Translate, а това
разширява потенциалния кръг потребители на изследването.
Поради конкретната цел на изследването избирам да работя с шведски като изходен
език и да изследвам предизвикателствата, които поставя пред успешното прилагане
на методи за статистически машинен превод. Измежду представените за сравнение
във втора глава езици от германското езиково семейство шведският притежава
определени типологически характеристики, които едновременно го „отдалечават“
от доминиращия изследванията в областта на машинния превод език, английския
(и нямат отношение към машинния превод от английски език), и го „приближават“
към европейски езици от германското и славянското езиково семейство, за които не
е добре изучен проблемът за машинния превод и в частност за машинния превод на
български език.
Конкретните езикови явления, разглеждани в контекста на машинния превод
в трета глава, в различна степен са характерни и за други германски езици от
представените за сравнение във втора глава. Така например морфологията на
именната група на шведски е съпоставима с тази на именната група на датски
език, словообразувателният модел на композицията е силно продуктивен и на
немски, и на датски език, а спецификата на словореда на немски език също води
до системни затруднения в контекста на фразовия статистически машинен превод.
За разлика от немския език обаче шведският е „малък“ език и не може да се очаква
появата на големи масиви от паралелни текстове за езиковата двойка, ето защо
има смисъл да се търсят неколичествени решения тъкмо за такъв език. Освен
това представените експерименти не биха били възможни без богатите езикови
ресурси, които традиционно се разработват за шведски език и се предоставят за
свободно ползване за академични цели. Последният аргумент е в подкрепа на
избора на шведския език като обект на изследване пред останалите „малки“ езици от
представените за сравнение във втора глава.
Тези наблюдения, съчетани с проблема за лексикалното разнообразие в изходната
част на тренировъчните данни, изтъкнат в края на втора глава, правят шведския
език обект на изследване от първостепенно значение в контекста на разрешаването
на задачата за МП между „малки“ езици. Работата с конкретната двойка езици е и
в духа на резултатите от изследването, осъществено от META-NET по въпроса за
равнището на развитие на езиковите технологии за 30 европейски езика, където
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езиковите технологии за машинен превод между шведски и български се определят
като слабо/неразвити (Благоева и др., 2012, с. 37).

Цел на изследването
Подготвителният етап на изследването има за цел да постави предмета на изследване
в необходимия контекст в исторически и в научно-приложен план. Резултатите
от него служат и за основа при избора на конкретната архитектура за МП за
експерименталната работа на следващите етапи. На този етап е необходимо
експерименталната работа да се насочи в онази посока, която да може да доведе
до резултати, съпоставими с обема на дисертационния труд, тъй като в търсене на
работеща система за машинен превод между езиците, обект на изследване, се налага
да се отхвърлят вариантите, за които не е известно дали ще могат да доведат до такава.
Първият етап от изследването има за цел да се построи работеща система за
статистически машинен превод между езици с относително богата степен на
морфологично разнообразие в условията на ограничени паралелни езикови ресурси.
Построява се система за фразов статистически машинен превод от шведски на
български език на базата на наличните паралелни езикови ресурси за езиковата
двойка, както и множество референтни системи за машинен превод между други
германски езици и български на базата на сходни езикови ресурси, за да се изтъкнат
евентуални разлики в оценката на превод между отделните двойки езици, за които е
възможно да се дължат на определени типологически особености.
Целта на втория етап от изследването е с оглед на конкретни типологически
характеристики на изследваната езикова двойка да се потърсят езиково зависими
начини за оптимизиране на построената система за превод от шведски на български
език (т.нар. базова система). При това се спазва принцип на изолираност от външни
източници на паралелни данни, като на различни експериментални етапи системата
се обогатява с лингвистична информация от свободно достъпни едноезикови ресурси.
На втория етап от изследването се търси отговор на въпроса дали е възможно при
описаните условия да се постигне подобрение на качеството на преводния резултат.

Принос на изследването
Научният принос на изследването може да се обобщи в три основни направления,
които отговарят на организацията на работата по глави. Първа глава от работата
има изцяло теоретичен принос. Тя съдържа синтезиран исторически преглед на
развитието на дисциплината от 1940-те години до наши дни. На първо място един
такъв исторически преглед допринася за изграждането на критична позиция по
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изследвания въпрос, който неведнъж се е представял като решен. Наред с това той
проследява пряката взаимовръзка, която съществува между водещите технологии
за машинен превод и трансферните, интерлингвалните и емпиричните тенденции,
характерни за периода още от самото зараждане на дисциплината. Най-ясно това
се вижда от прегледа на съвременните системи за машинен превод в края на първа
глава, където освен че присъства система, водеща началото си още от първите
експерименти на Джорджтаунския университет, от теоретична гледна точка всички
решения представляват продължение или разширение на първоначално възприетите
подходи.
Изложението се спира на ключови разработки и решения, които са представители
на различни основни „поколения“ системи или „школи“ на научната мисъл в
областта на машинния превод, и представлява своеобразен каталог на ранните
системи за машинен превод. Изтъкват се, от една страна, строго приложни
решения (като например итеративното построяване на системата по проекта на
РАНД Корпорейшън, или преводът по аналогия на пиджин в разработките на
Кеймбриджката група), които биха могли да подлежат на формализация в условията
на съвременни самообучаващи се и хибридни технологични рамки. От друга страна,
в представянето се обръща внимание на важни теоретични разработки, подтикнати
отчасти от усилията за разрешаване на проблемите на машинния превод, каквито
са например граматиката на зависимостите, заложени в работата по проекта на
РАНД Корпорейшън, и синтактичните теории, свързани с работата по проекта на
Масачузетския технологичен институт.
Наред с това се прави подробен преглед на принципните критики срещу машинния
превод, формулирани в доклада на комисията ALPAC и в докладите на Бар-Хилел. В
условията на мащабно нарастване на изследванията в областта в световен план днес
не можем да пренебрегнем основните икономически и практически аспекти на тази
критика, довела в крайна сметка до почти пълното отричане на машинния превод в
края на 1960-те години.
Втора глава от работата има теоретично-приложен принос. От една страна, тя
представя математическите модели, залегнали в основата на съвременните системи
за статистически машинен превод. С малки изключения (напр. (Наков, 2009), (Ризов,
2009)) в съвременната българска научна литература не се разглежда приложението
на основните вероятностни модели в обработката на естествен език, каквито са
например моделът на комуникационния канал с шум и скритите марковски модели.
Макар и български имена да намират място сред най-изтъкнатите изследователи
в областта, поради естеството на изследванията на водещите научни центрове
техните разработки остават встрани от конкретните проблеми, свързани с превода
от европейски езици на български. В този смисъл втора глава изпълнява ролята
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на свързващо звено между водещите постижения в областта и евентуални бъдещи
мултидисциплинарни разработки у нас.
От друга страна, тя може да служи и като своеобразен наръчник за построяването и
оценката на базова система за фразов статистически машинен превод на български
език — от събирането и подготовката на паралелните ресурси за обучението на
системата до окончателното ѝ тестване и интерпретиране на резултатите. Системата
Moses е сложна съвкупност от компоненти, по-голямата част от които позволяват
използване във вид на своеобразна „черна кутия“ — т.е. без да е нужно познаване
в детайли на моделите, по които абстрактната човешка дейност „превод“ получава
конкретно формално изражение. В този смисъл изложението във втора глава има
важен принос за разбирането както на възможностите, които предлага технологичната
рамка, така и на нейните присъщи ограничения, наложени от редица формални
допускания и от големия размер на пространството за търсене.
Трета глава от работата има теоретично-приложен принос. На първо място тя
допринася за описанието от езиково-съпоставителна гледна точка на веригата
от процеси, които представлява фразовият статистически машинен превод. За
целите на експериментите, описани там, се построяват множество паралелни
корпуси: шведско-български, немско-български, датско-български, нидерландскобългарски, които служат за обучение на базовата система Moses. Езиковите ресурси се
извличат като сечение на наличния българско-английски и съответните x-английски
паралелни корпуси по проекта Europarl и до голяма степен биха улеснили бъдеща
експериментална работа и изследвания както в конкретната приложна област, така и
в областта на теорията на превода и съпоставителното езикознание.
За целите на експериментите за автоматично съотнасяне на паралелни данни по
изречения е построен и проверен ръчно паралелен датско-български корпус-еталон.
Освен че с него става възможна оценката на методи за автоматично съотнасяне по
изречения, той позволява и бъдещи експерименти в машинния превод от датски на
български език с оглед на специфичната тематична област.
Събрани са множество езикови ресурси и инструменти за обработка на шведски
и български език, предимно предлагани за свободна употреба за академични
цели. На тази база се представят конкретните езиково зависими мерки, които се
предприемат с оглед типологическите особености на изследваната езикова двойка
предвид наличните средства за анализа и пораждането им в контекста на фразовия
статистически машинен превод. Важна част от приноса на трета глава се състои
в адаптирането на тези езикови инструменти и ресурси и прилагането им за
разрешаването на конкретни проблеми на превода от шведски на български език.
В съчетание помежду си и като допълнение към базовата система част от описаните
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експериментални процеси, реализирани във вид на множество външни програмни
модули, могат да се разглеждат като многомашинна хибридна реализация на система
за МП, включваща компоненти за предварителна обработка на изходния текст
за превод (перифразиране и/или пренареждане на словореда) и/или последваща
обработка на резултата (нормализиране).
Друг важен принос на трета глава е нормализиращият модул за български език,
построен със средствата на граматическия формализъм Grammatical Framework. Сам
по себе си той може да се разглежда като прототип на императивен инструмент за
плитка граматична корекция на български език.

Организация на работата
Представянето в първа глава се разделя на 4 етапа на развитие на машинния превод
в хронологична последователност. За всеки от етапите представяме характерни
системи и съответния подход, който се следва при построяването им. За целта
във възможно най-голяма степен се работи с оригиналните източници, в които са
описани първоначално съответните системи. Специално внимание се обръща на
приноса на Александър Людсканов за развитието на машинния превод в България.
Историческият преглед завършва с описание на съвременни системи, представители
на основните направления в машинния превод.
Втора глава следва логическата последователност при построяване на системата за
фразов статистически машинен превод Moses от съотнасянето на тренировъчните
данни по изречения до оценката на резултата при превода по автоматична метрика.
Описват се математическите модели, залегнали в основата на всеки от етапите на
построяване на системата, като за улеснение на читателя и за приемственост за
основните понятия, които са въведени на български език, се дават и съответните
общоприети английски термини. Доколкото е възможно, математическите модели се
илюстрират и с примери на шведски и български език от паралелните данни.
Трета глава има за отправна точка системното описание на етапите на построяване на
системата за превод от втора глава. За отделни етапи се предлагат езиково зависими
решения със съответната теоретична обосновка. С необходимите за целите на
съответното решение подробности се описват и използваните езикови ресурси. Всяко
от предложените решения се съпътства от експеримент(и) и оценка на резултата
по автоматична метрика. Описанието на решенията, за които се въвеждат правила
за автоматичен анализ/пораждане на езикови конструкции, съдържа и анализ на
грешките от прилагането на съответните правила.
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1 Машинен превод — кратък
исторически обзор

Макар и чисто теоретично, идеи за превода с механични средства в Европа се явяват
още през XVII в. с постепенното отпадане на латинския като универсално средство
за научна комуникация. Самата научна и приложна дисциплина „машинен превод“
води началото си едва от XX в. Това се обуславя от достигането на необходимото ниво
на технологично развитие и появата на първите изчислителни машини. Машинният
превод (МП) всъщност е едно от първите нечислови приложения на изчислителните
машини (Хътчинс, 1986).
Историческото развитие на дисциплината през XX в. може условно да се подраздели
на 4 етапа. В различна степен определящи за насоката в разработките по МП са научни,
технически, политически и икономически фактори на всеки един от тях.

1.1 До 1949 г.
В отсъствието на електронни изчислителни машини демонстрираните до към края на
Втората световна война резултати имат по-скоро пожелателен, отколкото приложен
характер. Първи достоверни сведения за усилия в тази насока имаме от 20-те и 30те години на миналия век. В 1924 г. естонският в. „Vaba maa“ публикува съобщение
за пишеща машина-преводач, демонстрирана от изобретателя А. Вахер (Переводная
машина в Таллине, 1962). В 1933 г. са издадени независимо един от друг патенти за
преводачески машини на Пьотр Троянский (Хътчинс и Ловцкий, 2000) в Русия и на
Жорж Арцруни (Корбе, 1960) във Франция.
Практически опит, разбира се, липсва и задачата на МП, а именно превод между
естествени езици с помощта на автоматизирани (механични) средства, на този ранен
етап често се отъждествява с механизирането на речниковото търсене — задача от
първостепенно значение, която в съвременния свят се приема за добре изучена и
решена. Такъв е случаят с изобретението на Арцруни. Но в патента на Троянский
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откриваме модела на трансферна система за автоматичен превод, който е сред
доминиращите изследванията в областта чак до 90-те години на XX в. Троянский
обаче не среща разбиране сред научните среди в СССР и неговото предложение бива
забравено.
За сметка на това тридесетте и четиридесетте години са периодът, в който работят
Тюринг и Шенън и възниква „теорията на информацията“, залегнала в основата
на декодиращите алгоритми, които се прилагат в съвременните статистически
системи за МП. Истински тласък на изследванията в областта на МП дава развитието
на изчислителните машини в периода на Втората световна война и работата по
проектите за разбиване на кодовете, използвани от нацистка Германия. Самият
Тюринг предлага като възможно приложение на компютъра „езиковия превод“
(Хътчинс, 1997). Днес за основоположник на дисциплината се смята Уорън Уивър,
който в своя манифест от 1949 г., озаглавен просто „Translation“ (Уивър, 1955),
дефинира задачите и проблемите на автоматичния превод, голяма част от които
остават нерешени и до днес, поне що се отнася до езици, различни от английски.

1.2 1949 г. – 1966 г.
1.2.1 Манифестът на Уивър
В „Translation“ се излагат четири фундаментални теоретични хипотези. Първата от тях
отнася до разрешаването на многозначности. Уивър предлага този проблем да бъде
решен чрез отчитане на непосредствения контекст, в който се намира разглежданата
дума.
Ако разгледаме думите в една книга една по една през непрозрачна
маска с пролука, широка една дума, то очевидно е невъзможно да се определи
значението на думите всяка една по отделно. […] Но ако увеличим пролуката
в непрозрачната маска, така че да виждаме не само централната дума,
която ни интересува, а също и, да кажем, N на брой думи от всяка страна,
то ако N е достатъчно голямо число, можем недвусмислено да решим кое е
значението (Уивър, 1955)
Втората хипотеза се отнася до логическите фундаменти на езика. Уивър приема, че
писмената реч е проявление на логическото естество на езика, ето защо спрямо нея
са приложими математически методи за извеждане на логически доказателства въз
основа на краен брой предпоставки. Твърди се, че това е пътят, по който формално
може да бъде разрешен проблемът за превода.
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Третата хипотеза е свързана с приложимостта на криптографски методи за решаване
на проблема за превода. Тя е резултат от работата в областта на теорията на
информацията на Клод Шенън (Шенън, 1948), разглеждаща статистическите свойства
на комуникацията и в частност „честотите, с които се срещат букви, комбинации
от букви и интервали между букви и комбинации от букви, които са относително
независими от езика“ (Уивър, 1955) и въздействието на шума в телекомуникационни
канали. Въпреки че моделът на шумния телекомуникационен канал е залегнал
в основата на декодирането — един от основните етапи в работата на система
за статистически МП, — изказаните от Уивър предположения не почиват на
практически резултати и самият той признава, че е трудно да се оцени валидността
на криптографския подход към превода.
Много изкушаващо е да кажем, че една книга, написана на китайски език,
е просто книга, написана на английски език, която е била кодирана на
„китайския код.“ Щом като разполагаме с полезни методи за разрешаване на
почти всяка криптографска задача, дали няма да се окаже, че при правилна
интерпретация ние вече разполагаме с полезни методи за превод? (Уивър,
1955)
Четвъртата хипотеза, изказана от Уивър, се отнася до убеждението, че съществуват
определени логически и езикови универсали, обуславящи статистическите
закономерности в езика, т.е. че е възможно да се достигне до скрит „универсален
език“, който да улесни превода между естествените езици, или както метафорично се
изразява той:
Нека си представим по аналогия хора, които живеят във високи затворени
кули, наредени една до друга, всичките изградени върху общ фундамент.
Когато се опитват да комуникират помежду си, те си крещят, всеки от
своята си затворена кула. Звукът трудно прониква дори и до най-близките
кули и комуникацията се осъществява много слабо на практика. Когато,
обаче, някой слезе от върха на кулата си, той се озовава в голямо мазе без
стени, което е общо за всички кули. Тук той установява лесна и полезна
комуникация с хората, които също са слезли от кулите си. (Уивър, 1955)

1.2.2 Обществен интерес
В първите години на Студената война новата дисциплина предизвиква интерес на
държавно ниво в САЩ, където се обособяват редица изследователски центрове. Като
доказателство за приложимостта на изчислителните машини за целите на превод се
изтъкват представените в началото на 1954 г. на публична демонстрация резултати
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в МП от руски на английски език в Джорджтаунския университет (Достерт, 1955).
Експериментът се състои в превод на внимателно подбрани изречения с помощта
на система, разработена съвместно от IBM и от изследователи от Джорджтаунския
университет, от речник от 250 думи и шест граматически правила. Демонстрацията
предизвиква голям ентусиазъм и в крайна сметка това води до отпускане на
значителни държавни средства в САЩ за финансиране на разработки по МП
и по-специално превод от руски език. По-късно така демонстрираната система
предизвиква интерес и у руски учени, което дава тласък на изследователската
работа по проблемите на МП и в СССР (Хътчинс, 2004). В своя обзорен критически
преглед на развитието на разработките в областта на МП Бар-Хилел (Бар-Хилел, 1960)
посочва, че за периода от 1956 г. до 1960 г. автоматичният превод се е превърнал
в „многомилионен бизнес в щатски долари“ и че в САЩ за този период заетите в
изследвания по МП са близо 150, а в СССР — близо 300, с общи бюджети от порядъка
на 1,5 милиона долара във всяка от страните.
До 60-те години на XX в. усилията са предимно в съставянето на механични речници,
използвани в преки методи за превод (т.нар. direct approach). Синтаксисът се смята
за второстепенен, а групирането по фрази се разглежда като проблем, разрешим
от речника. Някъде около 1960 г. настъпва промяна в насоката на изследванията в
посока трансферни методи (т. нар. transfer approach) и синтаксисът заема все по-важно
място в тях. Напредък бележи разработката на автоматични средства за синтактичен
анализ (парсери). Тези две насоки обуславят и противопоставянето на приложната
работа по системи с практическо приложение (т. нар. production systems), основаващи
се на преки методи за превод и разчитащи на частични решения, които да бъдат
усъвършенствани емпирично, и фундаменталните изследвания, съсредоточени
върху синтактичния анализ и трансферните методи за превод, целящи постигане на
висококачествен, изцяло автоматизиран превод (Хътчинс, 1986, с. 110).
В следващите подзаглавия се представят някои центрове и школи, активни в
този период в САЩ, СССР и Европа, за да се илюстрират проблемите, които имат
пряко отношение към разработките и експериментите, представени по-натам в
дисертацията, без да се търси изчерпателност.

1.2.3 Някои емпирични и теоретични направления в САЩ
1.2.3.1 Georgetown
На разработките по МП по проекта на Джорджтаунския университет (Заречняк и
Браун, 1961) обръщаме специално внимание, тъй като създадените в крайна сметка
системи там са сред първите, които биват инсталирани за работа в реални условия.
Проектът на Джорджтаунския университет се причислява към т.нар. преки или
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речникови методи, тъй като процесът на МП не се подразделя на аналитична и
синтетична част, а проблемите на превода се разрешават ad hoc — т.е. специфично за
всеки реално установен проблем в изучавания текст. Така, от друга страна, проектът е
показателен и за т.нар. емпирично направление в МП, тъй като правилата за превод
първоначално се извеждат чрез анализ на реални текстови данни и постепенно
усъвършенстване в хода на експериментите.
В Джорджтаунския университет от 1956 до 1962 г. са разработени две експериментални
системи с практически резултати. Първата, изградена по метода на „общия анализ“
(general analysis), е известна като GAT (Georgetown Automatic Translation) и е
предназначена за превод от руски на английски език, като разчита на три нива на
анализ, а именно:
1. Морфемен анализ. Анализ на индивидуалната дума, като евентуални
многозначности се разрешават с проверка на граматичния клас, числото и
падежа на околните думи. След като на думата е зададен граматичен клас и
тя е причислена към конкретен подклас (т.е. за нея са определени категориите
падеж, число, одушевеност, лице, наклонение, време), се пристъпва към второто
ниво на анализ.
2. Синтагматичен анализ. На това ниво определена последователност от класове
думи се причислява към един от три възможни типа комбинация (съгласуваност,
управление, апозиция).
3. Синтактичен анализ. Определя изречението като конкорданс от субект и неговия
предикат, като всички останали синтагматични групи, установени на второто
ниво на анализ, се третират като част или от именната група, или от глаголната
група. (Заречняк, 1961)
Описаната по-горе стратификация на анализа не отразява точно начина на работа на
системата, която по-скоро по пътя на многократни циклични прочитания на входящия
текст установява определени взаимовръзки на базата на ad hoc правила (Хътчинс, 1986,
с. 49).
Втората експериментална система в Джорджтаунския университет е система за
превод от френски на английски език, изградена по метода „изречение по изречение“
(sentence-by-sentence) на А.Ф.Р.Браун. В свой доклад (Браун, 1958) описва този
емпиричен подход, като твърди, че за 110 часа труд е съставил правила за превод на
220 последователни изречения от френски журнал по химия и очаква, че ще бъде
„възможно системата и речникът доста бързо да се разраснат до нещо, което ще
превежда повечето френскоезична литература по химия с, да кажем, 90 процента
ефективност“. Отбелязва се, че речниковото търсене все още не е автоматизирано
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и лексикалните преводни еквиваленти се задават ръчно във вид на кодове от
речниковата таблица. И тук подходът е цикличен: извеждат се правила за превод
на първото изречение, след което се разглежда второто изречение от корпуса, вече
изведените правила се преработват и допълват така, че да позволят превод на второто
изречение и т.н. до 220. На всяко от правилата за превод се задава приоритет, въз
основа на който се определя поредността на прилагането им.
Компютърната реализация на метода се развива като самостоятелна програмна
система от инструменти за различни лингвистични и МП операции под контрола
на лингвиста, която не е ограничена до конкретна езикова двойка, под името SLC
(Simulated Linguistic Computer). Така методът GAT в последствие е реализиран с
програмиране на SLC и в този си вид системата по проекта на Джорджтаунския
университет е инсталирана за работа в реални условия в Ispra през 1963 г. и в Oak
Ridge National Laboratory през 1964 г., където остава в експлоатация до замяната си със
Systran.
1.2.3.2 RAND Corporation
Изследователите в РАНД Корпорейшън са обединени от виждането си за значението
на статистическите анализи на граматичните данни (Хътчинс, 1986, с. 50). Възприет е
ясно дефиниран подход за изследване на МП посредством обединяване на резултатите
от последователни усъвършенствания на системата при превода от руски на английски
език. Философията на този подход е емпирична: статистически данни се събират от
внимателно направени преводи на оригинален руски текст, а теоретичните езикови
положения като цяло се пренебрегват — т.е. не се правят опити за изграждане на пълна
езикова теория, преди да бъде разгледан конкретният текст. Всеки етап протича на
четири стъпки, както следва.
1. Подготовка на изходния корпус на руски език за машинна обработка. Етап на
предредакция на оригиналния текст.
2. Извличане на глосар от текста. Машинно се извлича пълен списък на всички
различни словоформи от руския текст. Лингвистът добавя граматична и
семантична информация за съответната словоформа — граматичен клас, падеж,
число, род, време, лице, степен и т.н.; указва уникален идентификатор за „дума“
— т.е. лема; по своя преценка добавя три условни английски съответствия, ако
формата не може да се отнесе към „дума“, която вече присъства в глосара.
3. Превод. С помощта на програма се прави груб превод на руския текст. След
това преводът преминава постредакция. Постредакторът добавя анотация,
която след това се използва за усъвършенстване на глосара и програмата за
превод. Конкретно постредакторът избира правилно преводно съответствие,
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задава ново такова или сигнализира за идиоматична конструкция; променя
флективни форми, вмъква предлози и променя словореда, така че крайният
резултат да бъде граматично правилно изречение на английски език. Освен това
задава изчерпателно всички зависимости в структурата на руското изречение:
прилагателните зависят от поясняваните от тях съществителни; съществителни
в позиция на рекция на предлог зависят от предлога; съществителни в позиция
на субект или обект зависят от глагола; и думи, свързани със съюз, зависят от
съюза. На първия цикъл „преводът“ представлява единствено транслитерация на
руския текст. На всеки следващ цикъл алгоритъмът за превод се усъвършенства
все повече.
4. Анализ. Постредактираният текст се изучава с цел подобряване на глосара
и програмата за МП. Преброяват се срещанията на всяко алтернативно
съответствие, предпочетено от постредактора, и алтернативите в глосара се
пренареждат по тези честотни признаци. Отбелязва се контекстът, в който се
предпочитат различните алтернативи, с цел разрешаване на многозначности
на следващи цикли. На следващия цикъл се подготвя нов корпус, от който се
извлича нов глосар и се обединява с подобрения глосар от предишния цикъл.
На първите цикли глосарът нараства с много големи темпове, постепенно
те се забавят, но нарастването никога не спира. Програмата за превод се
състои от подпрограми за определяне на структурата на руското изречение и
построяване на английски изречения с еквивалентна структура. На ранните
цикли тези задачи се осъществяват от постредактора; целта на анализа е да
се отнесат действията на постредактора спрямо подлежащите на наблюдение
характеристики на руските изречения, за да може компютърът да се програмира
така, че да предприема подобни действия при сходни обстоятелства (Едмундсън
и Хейс, 1958).
Проектът на РАНД Корпорейшън няма за цел реализация на напълно функционална
система за МП. За сметка на това той задава важни насоки за развитието на теорията
на граматиката на зависимостите в контекста на компютърната лингвистика (Хейс,
1960) и поставя на дневен ред въпроса за значението на наблюдаваните емпирично
езикови явления за ефективността на така построената граматика в конкретна, ясно
дефинирана област на приложение, т.е. значението на граматики на подмножества на
езика, както и специфични тематични глосари — „същински идеоглосари, основаващи
се на реално, а не толкова на потенциално поведение“ (Харпър, 1956).
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1.2.3.3 MIT
Изследователската работа по МП в Масачузетския технологичен институт (MIT) през
този период се свързва с редица фундаментални разработки, които се простират
далеч извън рамките на полето на МП. След демонстрацията на Джорджтаунския
експеримент през 1954 г. MIT е първият институт в САЩ, който назначава
изследовател на МП — израелския математик Йехошуа Бар-Хилел (Хътчинс, 1998),
станал впоследствие и един от най-отявлените критици на битуващите представи за
МП като цяло.
Работата на екипа на MIT може да се отнесе към т.нар. перфекционистко течение
в МП, което отрича „инженерните“ (engineering) (Хътчинс, 1986, с. 33) методи,
използвани в системите за директен превод от типа на джорджтаунската. Търси
се обобщаваща теоретична рамка, а не временни, частични решения на конкретни
проблеми, които впоследствие се налага да се преразглеждат с еволюирането на
системата. Целта е постигане на напълно самостоятелен МП, съпоставим по качество
с превода, направен от човек (Ингве, 1960, с. 2), като в тази връзка се осъзнава нуждата
от фундаментални изследвания в областта на синтаксиса на естествените езици.
Ръководител на екипа е Виктор Ингве, а сред привлечените изследователи е Ноам
Чомски, чиято трансформационна граматика е сред основните насоки в изследванията
(Бар-Хилел, 1960, с. 9). Паралелно с това се разработват програмни инструменти за
лингвистични изследвания, които да позволят на лингвистите да пишат собствен
код, а не да разчитат на специално обучени програмисти за съставяне на програми
на асемблиращ език. В MIT се създава езикът за програмиране COMIT (Ингве, 1958),
предназначен за обработка на символни низове и предшестващ с близо две години
първата цялостна реализация на LISP. Синтактичната насока на изследванията по МП
в MIT личи от средствата, които езикът COMIT осигурява на лингвиста-програмист:
анализ на непосредствена конституентна структура, конституенти с прекъсната
структура, координация, субординация, трансформации и премествания, промяна
в броя на изреченията или простите изречения в състава на сложното при превод,
съгласуване, управление, селективни ограничения, рекурсивни правила и т.н. (Ингве,
1958, с. 2).
Ингве поставя синтактичния трансфер в центъра на своя модел за МП. Самият превод
се разглежда като тристъпков процес. Първата стъпка е разпознаване на структурата
на входящия текст, втората стъпка е избор на структура за изходния текст, която
ще доведе до най-доброто възможно преводно съответствие, а третата стъпка е
съставянето на същинския изходен текст въз основа на така зададената структура.
Изтъква се, че репрезентациите на структурата съответно на изходния и целевия език
не се разглеждат като езици-посредници или универсални езици, а на кодировки на
„съобщението“, които съдържат всичката необходима информация за извършване
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на превода. За сметка на това методът споделя някои от преимуществата на превода
чрез „универсален език“: процедурите за разпознаване могат да бъдат общи за всички
програми, които превеждат от съответния език; процедурите за съставяне на изходния
текст могат да бъдат общи за всички програми, които превеждат на съответния език.
А само средната, „трансферна“ стъпка трябва да бъде специфична за всяка двойка
езици и за всяка от двете посоки, в които се извършва превод между двойката езици
(Ингве, 1958, с. 3). За разлика от преобладаващите насоки в МП в САЩ в разглеждания
период, в MIT основно внимание се отделя на немски и английски език, а не се работи
с руски.
Въпреки неоспоримия принос на проекта в MIT за изграждане на теоретичните
фундаменти на МП и лингвистичната теория като цяло, интензивното изследване
на синтактично-центричните методи води до осъзнаване на техните ограничения.
Самият Ингве (Ингве, 1964) заявява, че „работата в превода с механични средства се
сблъска с онова, което ще наричаме семантичната бариера […] Изправени сме пред
факта, че ще можем да постигнем адекватни преводи с механични средства едва
когато машината ще може да „разбира“ превежданото, а това ще бъде една наистина
много трудна задача.“ Впоследствие неговите изследвания възприемат нов обрат и в
своето обръщение от 1982 г. към Годишното събрание на Асоциацията по компютърна
лингвистика (Ингве, 1982), чиито първи председател става той през 1962 г., очертава
тази нова насока, както следва.
Съвременното научно езикознание от началото си преди век и половина се
характеризира с три централни цели (1) да изучава езика, (2) да бъде научно
и (3) да търси обяснения от гледна точка на хората. Оказва се, че тези цели
си противоречат и са несъвместими една с друга, и това е основната причина
за най-сериозните недостатъци на лингвистичната теория. […]
[…] Не можем да продължаваме по старому и да се опитваме да постигаме и
едните, и другите цели. Най-вече това се дължи на факта, че науката изучава
реални обекти, които са дадени предварително, докато граматиката изучава
обекти, които са създадени единствено от гледната точка, както осъзнава
Сосюр. (Ингве, 1982)
Като цяло, периодът до средата на 60-те години на XX в. се характеризира с голям
ентусиазъм сред научните среди и безкритично очакване за бърз напредък и
скорошно постигане на качествен МП в САЩ. През 1960 г. в отговор на доклади от
финансиращите органи ЦРУ, ВВС на САЩ, Армията на САЩ и ВМС на САЩ Камарата
на представителите на САЩ официално обявява автоматичния превод за приоритет
във „всеобщите разузнавателни и научни усилия на нацията“. В 1962 г. е учредена
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Асоциацията по компютърна лингвистика (днес ACL) под името Association for Machine
Translation and Computational Linguistics.

1.2.4 Някои емпирични и теоретични направления в СССР
Качествено методите и насоките в изследванията по МП в СССР в разглеждания
период не се различават от тези в САЩ. Количествено обаче (Бар-Хилел, 1960) може да
се изтъкне, че докато изследванията в САЩ са предимно насочени към МП с целеви
език английски и изходни езици руски, френски и немски с някои малки изключения,
в СССР се работи със значително по-голям брой езици и руският се разглежда и
като изходен, и като целеви език. Това, от своя страна, води до почти повсеместното
посвещаване на изследванията на езици-посредници.
1.2.4.1 МИАН
Изследователската работа в Математическия институт „Стеклов“ към АН на СССР
(МИАН) започва с емпиричен проект за френско-руски МП, разработван от Олга С.
Кулагина в сътрудничество с Игор А. Мелчук от Института по езикознание. Тестовете
на системата продължават от 1956 до 1959 г. Преводаческият алгоритъм е съставен
емпирично — първо въз основата на готови преводи на френски математически
текстове, направени от човек-преводач, а след това с допълване на първоначално
зададените правила с консултиране на допълнителни текстове и дескриптивни
граматики на френски език; съставен е глосар от корпуса, от който в речника на
системата са включени 1 200 от общо 2 300 типа (20 500 прояви) и 250 израза (Пап, 1966).
Преводът се извършва фраза по фраза (Кулагина, 1960) на следните стъпки:
1. Търсене на думата в речника и замяна с информация за основата и окончанията.
2. Търсене на идиоматични изрази и замяна на информацията за отделните думи
в състава на израза с информация за целия израз.
3. Морфологически анализ, при който окончанията на думите се търсят в таблици
и данните от таблицата се отнасят в информацията за конкретната дума.
4. Снемане на омонимия — анализират се всички думи, които могат да бъдат
различни части на речта, и се определя част на речта в зависимост от контекста.
5. Анализ на френската фраза по части на речта (първо глаголи, след това предлози,
съществителни, местоимения, причастия, ако не са част от сложна форма на
глагол, и прилагателни), извличане на сведения за формата и мястото на
преводните съответствия на руски език.
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6. Синтез на руската фраза въз основа на данните от анализа — т.е. пораждане на
необходимите форми на руските думи и поставянето им на съответното място в
словореда.
Не винаги се решава въпросът за най-подходящото преводно съответствие на руски
език; ако има повече от едно преводно съответствие за една и съща част на речта, в
изхода се посочват всички възможности.
Усъвършенствани версии на алгоритъма стават част от системата за МП от английски
на руски език, разработвана по-късно в МИАН под ръководството на Т.Н. Молошная
(Хътчинс, 1986, с. 93). В основата на алгоритъма е залегнал синтактичният анализ
на английския математически текст, който се изразява в разделяне на текста на
елементарни граматични конфигурации от предварително зададен пълен набор
възможни граматични конфигурации — елементарни дву- и тричленни съчетания, в
които един от членовете подчинява останалите. При анализа за изречението се търси
възможна верига от конфигурации, която да съответства на всички думи в състава
му, след което конфигурациите се редуцират до своите главни членове в строго
определена последователност до получаване на две групи: група на подлога и група
на сказуемото (Молошная, 1960). Така например „думите thick book в изречението the
thick book lies on the table могат да се редуцират до елемента book или да се заменят с
елемента thing или елемента it“ (Розенцвайг, 1958). Синтезът протича под формата
на разписване на руските граматични конфигурации до получаване на схемата на
руското изречение.
1.2.4.2 ЕЛМП
В проекта на Експерименталната лаборатория по машинен превод (ЕЛМП) към
Ленинградския университет под ръководството на Николай Д. Андреев се работи
основно върху разработването на теоретична база за интерлингвален МП — т.е.
превод, извършван с помощта на език-посредник — отсъстват бинарни алгоритми,
предназначени за превод между конкретни двойки езици, а се търсят алгоритми
за независим анализ и независим синтез. Входящият текст се превежда на езикпосредник (ЕП), без да се има предвид никой конкретен целеви език, а преводът от ЕП
на целевия език се осъществява, без да е известно кой изходен език е породил текста
на ЕП (Андреев, 1961).
Андреев (Пап, 1966) отстоява становището, че е нужен изкуствен език-посредник,
притежаващ всички свойства на естествените езици, със свой речник, морфология
и синтаксис — един вид „Есперанто“ за машини, който се оптимизира въз основа
на количествените характеристики на „полето“ — множеството от езици, между
които се превежда. Андреев и Фитиалов (Андреев и Фитиалов, 1959) разглеждат
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шест различни подхода към построяването на език-посредник за МП: генетически
(за групи сродни езици), корелационен (сбор на множествата от характеристиките
на всички входящи езици), опростяващ (опростяване на някой от входящите
езици до степен, в която той става пригоден да влезе в качеството на езикпосредник), логически (който изисква анализ на входящия текст със средствата
на математическата логика), минималистичен (за езика-посредник се приема
множество от граматически елементи, образувано като сечение на всички множества
от граматически елементи от езиците в полето), синтетичен (езикът-посредник се
съставя с оглед на максимизиране на стойността на т.нар. мезофункция, израз на
относителното тегло на конгруентните, т.е. общите за дадена двойка езици, елементи).
В подкрепа на предложения синтетичен език-посредник Андреев привежда конкретни
математически изчисления, отхвърляйки останалите като неефективни от гледна
точка на степента, до която биха постигнали целта си в МП (Пап, 1966).
В проекта на ЕЛМП към 1961 г. са заети повече от 100 изследователи, като се съобщава,
че се работи върху 21 независими алгоритми за анализ на руски, китайски, чешки,
немски, румънски, виетнамски, сърбо-хърватски, английски, френски, испански,
норвежки, арабски, хинди-урду, японски, индонезийски, бирмански, турски, суахили.
Независим синтез се разработва само за руски (Андреев, 1961).

1.2.5 Някои емпирични и теоретични направления в Европа
1.2.5.1 Кеймбриджка група
Главната цел на CLRU е да се изследват методите, които в по-дългосрочен план
биха довели до висококачествен напълно автоматизиран идиоматичен превод.
Като основен проблем за МП се определя полисемията, множеството от значения.
Изследвания се провеждат в четири главни направления: метода на тезаурусите,
концепцията за език-посредник, преводи на пиджин език и теория на решетките
(Хътчинс, 1986, с. 77).
В тезауруса речниковите понятия се подразделят на групи от синоними, близки по
значение, но не синонимни думи и асоциирани думи и фрази (Мастърман, 1957,
с. 1), обединени от краен брой речникови статии, като всяка конкретна дума може
да се явява под повече от една речникова статия, т.е. в повече от един контекст.
Така дефинирана, структурата на тезауруса може да се интерпретира като решетка в
множествено теоретичен аспект; за CLRU едно такова формално представяне не се
ограничава само със семантиката, а се разширява и в областта на синтаксиса, който
ще притежава евентуално езикът-посредник (Мастърман, 1957, с. 6).
В една от насоките на изследванията тезаурусът се използва като средство за
усъвършенстване на пословния МП от съществуващи системи. Приема се, че
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изходът от такава система подлежи на „ретранслация“ с помощта на тезауруса, който
предлага достъп до богато разнообразие от синоними и идиоматични употреби,
отсъстващи от двуезиковия речник, от който може да се изведе само грубо, пиджин
преводно съответствие. Така преводната процедура се състои не в избора измежду
предварително зададен краен брой преводни варианти, а в извеждането от тезауруса
по механичен способ на краен брой списъци от синоними на дадена дума, след
което на две стъпки въз основа на синонимните множества, към които принадлежат
думите в непосредственото обкръжение, първо се избира съответният списък, а след
това и конкретната дума от така избрания списък като сечение на двете синонимни
множества (Мастърман, 1957, с. 2).
Изходът от системите за пословен МП винаги се разглежда като несъвършен, пиджин
език, който или подлежи на постредакция, или се определя като „МП на ниско ниво“
или „груб МП“, или се приема за краен продукт с оглед на конкретните поставени
цели (Мастърман и Кей, 1960). В хода на експериментите в CLRU е установено, че
наличните „аналитични“ програми за МП трудно могат да подобрят резултатите,
постигнати с контролен речник, където целевият език е във вид на пиджин —
специален език с английски речник и структура, напомняща тази на китайския
език. Това стимулира интереса към реализацията на МП във вид на речников превод
направо на пиджин, тъй като формално погледнато всички програми за МП използват
такъв речник: специализирано подмножество на езика се използва за превод на текст
на ограничена тематика; променливи на пиджин присъстват в текста на целевия език;
и някои по-трудни граматично-синтактични особености на изходния език нарочно
не се пораждат от програмата. За съставяне на такъв речник се прилагат следните
принципи:
1. Речниковите статии за фрази се предпочитат пред тези за думи.
2. Речникът се съставя за специализирано подмножество на езика, като се
предполага, че изборът на конкретен речник се задава в конкретния текст за
превод.
3. Използват се специално построени символи, наречени променливи на пиджин
(pidgin variables): „думи“ с много широка интерпретация, които читателят
интуитивно прецизира самостоятелно в зависимост от контекста.
4. Изпускат се граматични и синтактични признаци на изходния език, които
програмата за пословен МП не може да прехвърля на целевия език.
Специфичните изисквания към механичния речник на пиджин са следните:
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1. Речникът не бива да допуска алтернативни преводни варианти в изхода, между
които читателят сам да трябва да избира. Читателят се обърква по-малко от текст,
който съдържа на места преводни съответствия с неясен смисъл, отколкото от
такъв, в който присъстват всички възможни преводни съответствия на всяка
дума.
2. Програмата не трябва да предвижда промяна на словореда на изходния текст с
цел запазване на първоначалната последователност на идеите.
3. Пиджинът трябва да се разглежда и изучава като хомогенен език със свои
собствени свойства, без оглед на различните изходни езици, от които са
изведени те (Мастърман и Кей, 1960).
1.2.5.2 Карловия университет
В разглеждания период група от лингвисти от Карловия университет в Прага работи
върху английско-чешки МП на техническа литература. Теоретично описаните
експерименти се основават на т.нар. стратификационен подход (Хътчинс, 1986, с. 97).
Анализът на английския текст следва метода, описан от (Молошная, 1960), а синтезът
на чешкия текст следва генеративния модел, разработен основно от Сгал (Сгал, 1965).
Пражката група разглежда езиковата система на отделни равнища, като градивните
единици на всеки две съседни равнища, които могат да бъдат елементарни или
комплексни, са свързани с релацията „форма-функция“ или „репрезентация“. За
целите на МП на печатен текст се обособяват четири отделни равнища, L1 ..L4 , както
следва (Конечна и др., 1966).
1. L1 е графемично¹ равнище с елементарна градивна единица азбучната буква и
комплексна градивна единица морф, буквен низ.
2. L2 е семично равнище, на което елементарните градивни единици са категориите
падеж, време, род и т.н. или основата на думата като тази на английския глагол
go, която е налице и в претеритните му форми, а комплексните градивни
единици са комбинации от семи (елементарните градивни единици се
наричат семи). Комплексни градивни единици са елементите на декартовото
произведение S1 × S2 × S3 ... × Sn от n непресичащи се подмножества на
множеството на семите. Една такава комбинация е морфемата, представена
от морфи (напр. руската морфема Nom. Pl. Subst. Masc. е представена от –и,
–ый или –а; лексикалните морфеми се разглеждат като комбинации от един
елемент — елементи на декартовото произведение S1 × S2 × S3 ... × Sn , където
n = 1; напр. английската морфема go се представя от морфите go и went). Друга
¹Номерация и примери по (Конечна и др., 1966). Терминология на български по (Людсканов, 1967).

[ 26 ]

комбинация от семи е формемата. Руската формема, съставена от семите на и
Acc., представлява обекта в падежната конструкция смотрю на него; в повечето
случаи формемата е комбинация само от един елемент.
3. L3 е синтактично равнище, чиято комплексна градивна единица е изречението,
съставено от три различни елементарни градивни единици:
a) семоглифи, представени от основите на думите на L2 (напр. семоглифите,
съответстващи на английския глагол go — които съответстват от своя страна на
немския gehen, fahren и т.н. — са представени от основата, която на свой ред е
представена от някой от двата морфа go и went на L1 );
б) синтактични маркери или части на изречението като субект, обект, адюнкт и
т.н., представени на L2 от формеми;
в) суфикси като „сегашно продължително“, „сегашно просто“, „множествено
число“, „изявително наклонение“, представени на L2 във вид на морфологични
семи.
4. L4 е предназначено за изразяване в известен смисъл на семантичната структура
на изречението; на това равнище вместо синтактични маркери има градивни
единици като Агенс (Актор) и Пациенс, Действие, Детерминант; като единиците
от останалите видове (подточка а) и в) са същите като на равнище L3 — т.е
между градивните единици на двете равнища има симетрична релация на
репрезентация), само че граматичните класове на това равнище са различни
от тези на L3 . Така на L3 „синтактична деривация“ се разглежда като релация
между различни граматични класове (например на руски рассмотрение е
съществително на L3 , рассмотревший е прилагателно, красиво е наречие и т.н.,
докато на L4 първите две форми се причисляват към глаголните форми (на
глагола рассмотреть), а красиво се причислява към прилагателните форми.
Разликата между деятелен и страдателен залог и между номинални и причастни
конструкции и прости изречения в състава на сложното на равнище L4 в
повечето случаи отпада. Ето защо двойката изречения
(а) Mouton published Brown’s book и
(б) Brown’s book was published by Mouton,
които могат да се разглеждат като перифрази на синонимни изречения, на това
равнище имат една и съща форма.
Прави се допускането, че различията между естествените езици намаляват с изкачване
от по-ниските към по-високите равнища — от L1 към L4 . За европейските езици се
изказва хипотезата, че е възможно анализът на входящия текст да се направи във
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възходящ ред от L1 към L4 , а от там в обратен ред да се достигне до синтеза на
изходящия текст на L1 — графемичното ниво на друг език. За тази цел равнище L4
трябва да бъде едно и също за различните езици и да служи като език-посредник.
Много конкретни конструкции на европейските езици се различават както на L4 , така
и на по-ниските нива, но за целите на МП е възможно „извънредните“ конструкции
да се обработват по начин, подобен на идиоматичните конструкции на по-ниските
нива — т.е. на нивото на двуезиковия речник.

1.2.6 Критики: Бар-Хилел
Резултатите след няколко години на мащабно подпомагане на проектите по МП
в САЩ са ограничени и не отговарят на оптимистичните прогнози от средата на
50-те години. През 1961 г. Бар-Хилел излиза с обстоен преглед на резултатите от
разработките по МП до момента и изказва негативни критики по отношение на
повечето аспекти на МП така, както се третира проблемът от научната общност.
Част от критиките на Бар-Хилел (Бар-Хилел, 1960) са обусловени от обективни
технически ограничения, отразяващи нивото на развитие на изчислителната техника
и капацитета и скоростта на достъп до информация в паметта на изчислителните
машини. Друга част от критиките, които могат да се отнесат до по-широк обхват от
проблеми, актуални и до днес, се обобщава от твърдението, че е неоснователно да се
цели постигане на напълно автоматизиран висококачествен превод (Fully Automatic
High ality Translation или FAHQT) в обозримото бъдеще. Поради тази причина
следва усилията да се насочат в едно от две алтернативни направления: да се жертва
качеството и да се търси приложение на несъвършените резултати от МП или да
се намали степента на независимост на машината — т.е. на машината да се гледа
не като на механичен преводач, а като на помощно средство за човека-преводач.
Не се изключва възможността за постигане на комерсиален частично механизиран
висококачествен превод в близко бъдеще.
Бар-Хилел предупреждава за тенденцията да се търси компромис в погрешна насока
в подхода на много групи, работещи в областта на МП. След като изследователите
са осъзнали, че 100% автоматизиран висококачествен превод не е постижим, някои
решават, че ще могат да се задоволят с машинен резултат, който е изчерпателен и
еднозначен — текст, какъвто би произвел и човек-преводач, но който е с по-малко от
100% възможност да бъде точен превод. За целта се приема изразът „95%“ и се очертават
две възможни процедури за постигането на такъв резултат: при невъзможност за
разрешаване на многозначността на дадена дума на изходния език за превода да се
избере най-често срещаното преводно съответствие на думата на целевия език, което
налага мащабни статистически проучвания на честотата на срещания на преводните
съответствия на повечето, а може би и на всички думи на изходния език. От друга
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страна, може да се приеме да се работи със синтактични и семантични правила на
анализ със степен на валидност не повече от 95%, стига това да може да гарантира
еднозначност и гладкост на преводния текст. За Бар-Хилел този подход е „погрешен и
дори опасен“, тъй като привидната правилност на преводния текст, ако изобщо такъв
може да се постигне, би могла да заблуди читателя и да прикрие грешния превод.
Не се отрича обаче и фактът, че става дума за хипотетична идеализирана ситуация,
тъй като човек-преводач също би могъл да допуска грешки, дори такива, каквито
несъвършена машина с лекота избягва.
Според Бар-Хилел статистическата информация от паралелни текстове и т.нар.
„емпиричен подход“ се надценяват в резултат от тенденцията да се приема, че
„статистическата теория на комуникацията би решила много от проблемите на
комуникацията, ако не и всички“ и да се отхвърлят напълно нормативните граматики
като неприложими за анализиране на реални ситуации в езика. Към този момент
статистически данни за преводните съответствия и характеристиките на езиците
(граматични правила, по които следва да се анализира изходния език, и глосари
от преводни текстове, каквито се извеждат в разработките на групи като РАНД
Корпорейшън в САЩ) се съставят ръчно и Бар-Хилел може би има основание да смята
подобни мащабни усилия за разхищение на време и ресурси. Бар-Хилел отбелязва,
че няма основание да се смята, че така съставени граматики и речници биха били
по-ефективни от нормативни такива, които впоследствие се разширяват с описание
на наблюдаваните емпирично явления.
В приложение към своя обзорен преглед (Some Linguistic Obstacles) Бар-Хилел изтъква
недостатъците на анализа на непосредствените конституенти на изреченията като
недостатъчен за установяване на синтактичната им структура и се застъпва за
теорията на трансформациите на Чомски (Чомски, 1957) като допълнение към
контекстно-свободния анализ като правилна насока в теоретичната разработка
на автоматичния анализ. Изтъква се, обаче, че формализирането на подхода и
изчерпателното описание на който и да е естествен език с изразните средства на
трансформациите в генеративната теория би било изключително трудно.
На последно място в приложението, озаглавено Why FAHQT is Impossible, Бар-Хилел
се спира на проблемите, които води непълното разрешаване на многозначности при
МП и в частност на т.нар. „заблуда на 80-те процента“ (Бул и др., 1955). Бар-Хилел
твърди, че се подценяват ограниченията при разрешаването на многозначности
по предложения от Уивър метод на непосредственото обкръжение, тъй като част
от случаите на полисемия (грубо казано 20%) не биха могли да бъдат разрешени
по този начин. Все пак изследователите се заблуждават, че разрешените „на
80%“ многозначности могат да се смятат за достатъчен успех, тъй като погрешно
приемат, че за разрешаването на останалите „20%“ ще са необходими около 14 от вече
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положените усилия, докато на практика ще е необходимо много повече, като известна
част, от порядъка на няколко процента, ще остава винаги недостъпна за формално
разрешаване.

1.2.7 Комисията ALPAC
С цел изясняване на ефективността на изследванията в областта на обработката на
естествените езици (която до този момент се отъждествява с МП) финансиращите
органи в САЩ (Министерството на отбраната, Националната научна фондация
и Централното разузнавателно управление) сформират Обединената група по
автоматична обработка на езика (Joint Automatic Language Processing Group, JALPG),
която от своя страна назначава Консултативната комисия по автоматична обработка
на езика (Automatic Language Processing Advisory Commiee, ALPAC) през 1964 г. 2 години
по-късно ALPAC публикува доклад (ALPAC, 1966), който е достатъчно критичен, за
да спре по-голямата част от финансирането за проекти по МП в САЩ и да доведе до
силно отдръпване от дисциплината като цяло с ефект дори извън пределите на САЩ.
Това слага край и на т.нар. романтична ера на МП в СССР, където тя е последвана от
т.нар. прозаичен период (Пиотровска и др., 2001).
Показателен за настроенията е фактът, че разочаровани от песимистичните изгледи за
развитието на МП, в състава на ALPAC влизат някои от най-активните разработчици
на МП в предишните години (Хътчинс, 1996). Докладът се съсредоточава в по-голямата
си част върху проблемите на руско-английския превод, и то върху икономическата
страна на въпроса, като повсеместно се налага изводът, че няма недостиг на
преводни текстове и преводачи (от руски език) и че МП не може да бъде оправдан от
икономическа гледна точка. В главата, посветена на МП, се приема дефиницията на
МП като „средство, което по алгоритмичен способ преминава от изходен текст във
вид за машинно четене към полезен целеви текст, без да се прибягва към превод
или редакция от човек“ и се заключава, че „в този контекст няма направен машинен
превод на научен текст на обща тематика и няма непосредствени изгледи, че такъв
ще може да се направи […] Нередактираният машинен изход може да бъде разгадан
в по-голямата си част, но на места е подвеждащ и на места — грешен (като същото
се отнася в по-малка степен и до постредактираната версия), и се чете бавно и
мъчително.“
В подкрепа на общото песимистично виждане за МП се привежда отговорът от
Виктор Ингве, който гласи, че „понастоящем от [МП] няма полза без постредакция,
а с постредакция цялостният процес е бавен и вероятно неикономичен“ и се
цитира неговото виждане за „семантичната бариера“. Комисията се съгласява, че
изследванията трябва да продължат „в името на науката, но очакването за подобрение
на практическия превод в обозримото бъдеще не може да бъде разумен мотив за това.
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Вероятно отношението ни би било друго, ако беше налице спешна нужда от МП, но
такава не намираме.“
Докладът на ALPAC се отнася до превода от руски на английски, и то за целите на
държавните органи на САЩ. В този момент в Европа има по-силна мотивация за
развитие на МП (в Европейската общност има представени 6 езика с равен юридически
статут, 4 от които пораждат значителен обем преводи), отколкото в САЩ (с един език
с господстващо положение в научните и техническите публикации, което поражда
крайно ограничено количество преводи). Освен това въпросът относно потенциала на
автоматичния превод в Европа е от политическо естество заради възможния принос
на технологиите за преодоляване на езиковите бариери, а не основно като въпрос от
техническо естество — т.е. постигане на резултати на същото ниво с тези от превода,
осъществен от човек (Ван Слайп, 1979).
Като положителен резултат от работата по МП (и компютърна лингвистика) се изтъква
значителният принос за развитието на компютърния софтуер (програмни техники
и системи). Но най-важният резултат от работата по МП е нейният ефект върху
лингвистиката. Авторите на доклада са единодушни с Мелчук (Ахманова и др., 1963,
с. 46), че
МП представлява едновременно работилница, в която методите на точните
езикови изследвания се усъвършенстват независимо от конкретната сфера
на приложение на тези методи, и опитно поле, където резултатите се
потвърждават емпирично.

1.2.8 Архитектура на ранните системи за МП
В най-широк смисъл се възприемат три вида обща стратегия в системите за МП.
Системите за директен превод, към които се числят повечето от разработваните в
разглеждания период и първите пуснати в експлоатация, се изграждат стриктно
за целите на (еднопосочен) превод между конкретна двойка езици. Централно
място в една такава система заема двуезиковият речник, който се използва и
за разрешаване на многозначности по линеен способ, без да се търси цялостна
синтактична или семантична структура на изречението. Първите експерименти за
директен превод са всъщност двуезикови речници за пословен превод. В следващите
(като джорджтаунската) речникът се разширява със средства за морфологичен анализ
и елементи на синтактичен анализ на изходния език, но без ясно разграничаване на
аналитичен и синтетичен модул, което прави и усъвършенстването на една такава
система почти невъзможно. В следващите поколения системи за директен превод
(като Systran) модулната архитектура се превръща в норма.
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Текст на изходния език

Текст на целевия език

Двуезикови речници и граматики за
изходния език и целевия език

Фигура 1.1: Директна система (Адаптирана от (Хътчинс, 1986, с. 31))

Интерлингвалният подход се основава на допускането, че изходният език позволява
превръщане в семантично-синтактична репрезентация — език-посредник или
интерлингва, — обща за множество езици. Така преводът се извършва на два етапа:
на първия етап с езиково зависими процедури се анализира изходният език до
нивото на интерлингвална репрезентация; на втория етап с езиково зависими
процедури се синтезира целевият език от нивото на интерлингвална репрезентация.
Разликите между отделните интерлингвални разработки се състоят в подхода към
езика-посредник и онова, което се приема за най-подходящата форма на такъв език,
било то някой естествен или изкуствен език, логическа репрезентация, семантични
примитиви и т.н., както и в съответно семантичното (търсене на интерлингвална
лексика) или синтактично (търсене на интерлингвален синтаксис) разбиране за
езика-посредник.

Текст на изходния
език

Анализ

Речници и граматики за
изходния език

Интерлингвална
репрезентация

Двуезиков речник
изходен-целеви език

Синтез

Текст на целевия
език

Речници и граматики за
целевия език

Фигура 1.2: Интерлингвална система (Адаптирана от (Хътчинс, 1986, с. 32))
Възприема се и трансферен подход, при който преводът се осъществява на три етапа:
на първия етап текстът на изходния език се превръща в трансферна репрезентация,
конкретна за изходния език; на втория етап тази трансферна репрезентация се
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превръща в трансферна репрезентация на целевия език с процедури, специфични
за конкретната езикова двойка и конкретната посока, в която се превежда; на третия
етап трансферната репрезентация на целевия език се превръща в окончателната
текстова форма на целевия език. Трансферните методи се различават по дълбочината
на анализа и абстракцията на трансферните репрезентации на изходния и целевия
език, като най-ранните трансферни системи анализират повърхнинни синтактични
структури и трансферът става на съответното ниво.

Текст на изходния език

Анализ

Репрезентация на
ниво изходен език

Речници и граматики
за изходния език

Трансфер

Двуезиков речник:
изходен-целеви език
Правила за трансфер

Репрезентация на
ниво целеви език

Синтез

Текст на целевия език

Речници и граматики
за целевия език

Фигура 1.3: Трансферна система (Адаптирана от (Хътчинс, 1986, с. 32))
В зависимост от поставените цели се налага разграничението между т.нар. „95%“
и „100%“ подход (Ахманова и др., 1963; Людсканов, 1967, с. 138). То засяга не само
качеството на преводния текст — при първия подход се цели изграждане в найкратки срокове и с най-икономични средства на система, която да дава текст,
който в по-голямата си част е разбираем за специалист, а при втория се цели текст,
сравним по качество с превода от човек. При възприемане на „95%“ подход се
отрича необходимостта от пълен синтактичен анализ, а структурата на текста не
представлява интерес за изследователя; процедурите за превод се изграждат на базата
на наблюдения в съществуващи текстове и те се усъвършенстват и разширяват при
срещане на нови проблемни случаи — така правилата може да не отразяват изобщо
закономерности на езика, а в някои случаи дори да им противоречат. В „100%“ подход
се търсят обобщаващи структурни закономерности на езика, които стоят в основата на
конкретните преводни примери, а правилата за превод се формулират по отношение
на такива закономерности. Самата реализация на МП се възприема като средство
за „разбиране“ на структурата на езика, което се налага от възгледа, че МП не е
самоцелен, а представлява първата стъпка от разрешаване на един по-общ проблем,
а именно как да се „научат“ машините да използват речта. (Ахманова и др., 1963, сс.
47–48).

1.3 1966 г. — около 1990 г.
Така очертаните подходи продължават да се разработват и на по-късен етап, макар
и с по-реалистични очаквания за резултатите. Още директни системи за превод
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получават комерсиална реализация, като най-известната от тях, активна и до днес,
е Systran. Постепенно амбициозният интерлингвален подход отстъпва място на
„по-предпазливите“ трансферни техники. Появяват се действащи системи, които
оперират върху подезици за конкретна тематична област. Обособява се едно ново
направление в изследователската работа в МП, съсредоточено върху анализа на
семантични отношения отделно от анализа на синтактичната структура и върху
семантичния анализ на структурата на изречението, обединено под общото понятие
„изкуствен интелект в МП“.
В следващите подзаглавия се представят някои реализации и проекти, илюстриращи
насоките в разработките в този период, без да се търси изчерпателност.

1.3.1 Комерсиална система за директен превод — Systran
Systran¹ е пряк наследник на системата SERNA (компютърна реализация на метода
GAT по проекта на Джорджтаунския университет (Хътчинс, 1986, с. 47)), определяна
отчасти като „първо поколение“ система за МП поради директните методи и
отчасти като „трето поколение“ (Хътчинс, 1986, с. 249), тъй като включва елементи
на семантичен анализ (под „второ поколение“ се имат предвид системи за МП със
синтактичен трансфер). В своето описание на системата Тома (Тома, 1977) споменава
300 семантични класа за изходния език, разработени емпирично.
Системата се състои от програмна част и набор от двуезикови речници, съставени
от лексикографи или кодьори — квалифицирани преводачи или лингвисти. Всяка
речникова статия съдържа:
• Основата на думата на изходния и целевия език
• Морфологична информация: част на речта, род, число и т.н.
• Синтактична информация: възможни предлози, части на речта и комплементи
• Семантична информация за елиминиране на двусмислия, т.е. уточняване на част
на речта в случай на омонимия, посочване на различните значения на целевия
език в случай на полисемия или фразеологични изрази (Ван Слайп, 1979)
Освен код на асемблиращ език, програмната част на системата включва специфичен
за конкретната езикова двойка код, написан на специален „макро-език“ от лингвисти
на разработчика или на ползвателя; с други думи, преводната процедура притежава
емпирични характеристики, тъй като се приспособява за целите на конкретен проект.
Преводната процедура протича по следния начин:
¹hp://systran.co.uk
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1. Автоматично търсене в речниците за извличане на данните за всяка дума или
израз в изходния текст.
2. Анализ на изходния текст, както следва. Разпознаване на фразеология,
разрешаване на омонимия, отделяне на прости изречения в състава на
сложното, установяване на именни и глаголни групи, разпознаване на случаи
на изброяване (групи, разделени от съчинителни съюзи „и“ или „или“), търсене
на подлог и сказуемо.
3. Синтез на целевия текст, както следва. Превод на предлози между управляващи
и управлявани думи, разрешаване на полисемия, генериране на необходимите
словоформи, адаптиране на словореда към синтаксиса на целевия език.
Основен компонент на системата са двуезиковите речници, които съдържат не
само лексикални съответствия, но също и граматична и семантична информация,
използвана за анализ и синтез. Така структурата на речниците се усложнява
значително и евентуалното им разширяване и опитите за усъвършенстване на
процедурите във вече въведени в експлоатация системи водят до грешки в други
части на системата, които дотогава не са се проявявали — с други думи, напредъкът не
е линеен. В руско-английската система на ВВС на САЩ, която текущо се обновява от
инсталирането си през 1970 г., например, се установява съотношение подобрения:спад
в качеството средно от 7:3 (Бостад, 1982).

1.3.2 Насоки в проекта на Гренобълската група — GETA
В много отношения системата ARIANE¹, разработвана от Изследователската група
по автоматичен превод (Groupe d’Etudes pour la Traduction Automatique, GETA) към
Гренобълския университет е най-напредналата система за МП в разглеждания период
(Хътчинс, 1986, с. 181) и може да се разглежда като еталонна система за трансферен
МП. Анализът става независимо от целевия език, като колкото „по-дълбок“ е той,
толкова повече се съкращава разстоянието между структурните репрезентации,
между които се осъществява трансфер. В идеалния случай може да се достигне до
„осово“ (pivot language) (Вокуа, 1976) равнище, на което те са едни и същи. Не винаги
е възможно или желателно да се достига едно такова абстрактно равнище, ето защо
групата възприема метод без ограничение за нивото, на което става трансферът — т.е.
различни нива на анализ се включват в една и съща дървовидна структура от данни,
която на нивото на трансфер може да представлява смесица от синтактични класове
(прилагателно, съществително, NP, VP), граматични функции (субект, обект и т.н.) и
логико-семантични отношения (предикати и аргументи). Това позволява анализът да
¹hp://www-clips.imag.fr/geta/realisations/. В момента последното поколение на Ariane G5 се използва
като среда за разработка на инструменти за превод между UNL и естествени езици (Серасе и Боате, 2000)
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продължи на по-дълбоко ниво, в случай че няма резултат на по-плитко ниво, без да
се налага повторно да се анализира целият текстов сегмент.
Анализ

Осова репрезентация/
Интерлингва

Генериране

Семантичен
трансфер

Синтактичен
трансфер

Изходен
език

Директен превод

Целеви
език

Фигура 1.4: Триъгълник на Вокуа (адаптиран от (Журафски и Мартин, 2008, с. 867))
Между 1973 г. и 1979 г. усилията на групата GETA са насочени към руско-френския
превод със системата ARIANE-78. В ARIANE-78 преводът протича на шест стъпки:
морфологичен анализ, многоравнищен (синтактичен) анализ, лексикален трансфер,
структурен трансфер, генериране на синтактични структури, генериране на
морфология (Боате и Недобежкин, 1980). На всяка отделна стъпка се прилага съответен
формализъм за морфологичен анализ (atef), синтактичен анализ, синтактичен
трансфер и синтактичен синтез (robra), лексикален трансфер (transf), морфологичен
синтез (sygmor), както следва.
1. На равнище морфологичен анализ програмите на формализма atef разделят
думите на изходния език на основи и афикси и им задават предварителни
граматични категории с проверка на съседни форми за морфологично
съответствие (предварителен синтактичен анализ), като резултатът е „плоска“
дървовидна структура.
2. На равнище синтактико-семантичен анализ с алгоритми за преобразуване на
дървовидни структури на формализма robra се преобразува плоската структура
от морфологичния анализ в дървовидна структура. Това е т.нар. многоравнищен
анализ (multilevel analysis), на който лингвистът изгражда цяла система от
трансформационни правила, групирани в трансформационни граматики.
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3. Трансферът е разделен на две стъпки. Първата е лексикален трансфер,
осъществяван във формализма transf въз основа на двуезиков многовариантен
речник, при който изборът става посредством записани в съответната речникова
статия „правила за трансфер“.
4. При структурния трансфер със средствата на формализма robra се реализират
съпоставителните (между превежданите езици) трансформации, необходими за
пораждане на междинната репрезентация на целевия език.
5. На равнище синтактично пораждане със средствата на формализма robra се
изгражда дървовидна структура, в чиито терминални възли се съдържа всичката
необходима информация за генериране на целевия текст.
6. На равнище морфологично пораждане със средствата на формализма sygmor
дървовидната структура от нивото на синтактично пораждане се превръща в
низ, от който по правила, зададени в морфологичен речник на целевия език, се
пораждат необходимите словоформи (Боате и Недобежкин, 1980).

1.3.3 TAUM-METEO — синтактично-семантична трансферна
система за подезик в експлоатация
Системата за английско-френски превод TAUM-METEO (Шандиу, 1976), разработена от
групата по автоматичен превод към Монреалския университет TAUM, е предназначена
за напълно автоматичен превод на прогнози за времето от английски на френски език
в Канада и остава в експлоатация от 1977 г. до 2001 г. Тя представлява типичен пример
за „трансферния“ подход в неговата може би най-изчистена форма, като преводът
преминава през пет основни етапа: морфологичен анализ на английски, синтактичен
анализ на английски, трансфер, синтактично генериране на френски, морфологично
генериране на френски.
С цел пълно отделяне на алгоритмите за анализ, трансфер и синтез от езиковите данни
за целите на проекта TAUM-METEO е възприет формализмът Q-systems (Колмероер,
1970), предшественик на Prolog. Q-системата представлява набор от правила, които
позволяват определени трансформации върху насочени графи. Трансформациите
могат да съответстват на анализ, синтез на изречение или на друга подобна формална
манипулация. Една и съща q-система може да описва един и същ процес в обратна
последователност, например анализа и синтеза на едно и също изречение.
Поради спецификата на стила и относително ограничената лексика на регионалните
прогнози за времето разработките по проекта METEO извеждат на преден план
концепцията за „подезика“ в условията на МП. Преводът чрез подезик се определя
(Китридж, 1985) като „единственият път за постигане на висококачествен автоматичен
[ 37 ]

превод“. Под „подезик“ се разбира подсистема на даден (естествен) език със следните
свойства:
• използва се по отношение на конкретно поле (domain) на изказа или на семейство
сродни полета
• съдържащото се в подсистемата множество от изречения и текстове отразява
употребата в дадена „общност“ от говорители на езика, които обичайно са
обединени от някакво общо познание за сферата (факти, допускания и т.н.),
простиращо се отвъд общата култура на говорителите на стандартното наречие
• подсистемата притежава всички „съществени“ свойства на езикова система като
„последователност“, „пълнота“, „икономия на изразните средства“ и т.н.
• езиковата подсистема е максимална по отношение на полето, т.е. няма по-голяма
система със същите свойства (Китридж, 1985)
За превод от TAUM-METEO се допускат само онези изречения, които могат да бъдат
анализирани със средствата на системата, а останалите (около 20% от постъпващите
изречения) се отхвърлят, т.е. предават се за превод от човек, като основните причини за
това са неправилно изписани думи, изгубени при преноса символи, непознати думи,
неграматичен английски, непознати синтактични структури (Шандиу, 1976). По този
начин на преводачите се спестяват по-скучните аспекти на превода и намесата им се
ограничава до трудните и съответно по-интересни случаи (Хътчинс, 1986, с. 169).

1.3.4 Системи за МП с елементи на изкуствен интелект
Проблемът за „разбирането“ на текста на изходния език, както се представя той от
Бар-Хилел, е водещ за направлението на изкуствения интелект в МП, в който на
семантичния анализ не се гледа просто като на стъпка, която следва синтактичния
анализ, а като на централния компонент на системата. Проблемите на синтактичната
структура се оставят за разрешаване от спомагателни операции. В синтактичните
системи разрешаването на омонимията и полисемията се прави с прикачване
на семантични характеристики към синтактичните репрезентации във вид на
селективни ограничения. Колкото и подробни да са тези ограничения, обаче, те
остават статични — системите не разполагат със средствата за разграничаване на
всички контексти — и за да може репрезентацията да стане недвусмислена, системата
трябва да разбира текста на изходния език (Хътчинс, 1986, с. 202).
Макар и проблемът за „разбирането“ да се задава в контекста на МП през 1960-те години
(Уилкс и Херсковиц, 1973) разглеждат МП като средство за изпитване на теоретична
система за представяне на значението, тъй като резултатът на втори език може да
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бъде оценен от хора, които не са запознати с вътрешния формализъм и използваните
методи. Уилкс е сред първите изследователи на методите на изкуствения интелект в
МП в контекста на своята теория на семантиката на предпочитанията (preference semantics, PS), която противопоставя на методите на генеративната (трансформационна)
граматика (ТГ) и генеративната семантика (ГС) със следните доводи:
• теорията на ТГ се задава без оглед на значението, контекста и възможностите за
изводимост
• практическият опит показва, че системите на ТГ изключително трудно
се реализират в компютърни приложения, отчасти поради теоретичните
затруднения, свързани с дефинирането на ТГ системи и изчислимостта в тях
• системите на ТГ и ГС се градят въз основа на несъвършеното виждане за
естествения език като система с деривационна парадигма от изходни символи
към изречения. Такива системи или приемат изречението като „граматично“,
или го отхвърлят, тъй като не намират деривация, която да може да го породи.
Такова виждане не отговаря на начина, по който човешките същества действат,
когато чуят изречението — те се стремят да го интерпретират, като при
необходимост променят своите собствени правила, което е и предпоставка за
разбирането на метафорични изрази (Уилкс и Херсковиц, 1973, с. 2)
Предпочитанията в експерименталната система на Уилкс, разработена в Станфордския
университет, се задават като незадължителни характеристики на даден участник
в семантичната рамка; например за действието „пия“ се предпочита одушевен
агент, но в отсъствието на такъв в анализираната структура се допуска и употреба
с аномалии — т.е. автомобили, които „пият“ бензин (Уилкс и Херсковиц, 1973, с. 6).
Освен това за разрешаването на някои местоименни референти се използват правила
за изводимост на базата на „здравия разум“ (common sense, CS) (Уилкс и Херсковиц,
1973, с. 4) — т.е. информация, която не може да бъде изведена непосредствено от
анализирания текст. Граматичните категории като „съществително“ и „глагол“
не са от значение и не служат дори за разрешаване на омонимия, а анализът на
изходния текст става единствено чрез търсене на съответстваща формула, изградена
от елементи — шестдесет примитивни семантични единици, изразяващи предмети,
действия, типове, видове, падежни отношения (Уилкс и Херсковиц, 1973, с. 5). Така до
семантичните репрезентации се достига без достъп до информация от синтактичен
анализ за разлика от други експериментални системи за МП с елементи на изкуствен
интелект, напр. разработения в Йейлския университет синтактико-семантичен парсер
MOPTRANS (Литинен, 1985).
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1.3.5 Някои емпирични насоки в СССР — Група по статистика на
речта
От средата на 70-те години в редица изследователски центрове в СССР започва да
действа Групата по статистика на речта¹ под ръководството на Раймунд Пиотровский
(Хътчинс, 1986, с. 229), чиито изследвания се съсредоточават върху стохастичното
моделиране на естествените езици. Теоретическите изследвания на ГСР очертават три
„генетични“ парадокса (antinomies) между човешката речева/умствена дейност (РУД) и
речевите/интелектуални способности на изчислителната машина (Пиотровска и др.,
2001):
1. Естественият език се характеризира с непрекъснатост, основана на размити
множества; компютърният език е дискретен и работи с неразмити традиционни
множества.
2. Има разминаване между отворената динамична (диахронна) същност на
естествения език и статичната (синхронна) същност на езика на компютъра.
Естественият език и човешката РУД представляват размита асоциативна
комуникативна система (Драйфус, 1972) и така се налага свеждане на
променливостта на РУД до ограничен набор от компютърни възможности.
3. От текст на естествен език изчислителната машина следва да извлече само едно
възможно моносемантично съобщение, докато човешката реч има най-малко
три различни аспекта на значение, два от които зависят от прагматиката на
автора и получателя, а само третият може да се смята за обективен, универсален
и независим от нея.
Експерименталната работа по горните направления показва, че качественият стандарт
на МП до голяма степен зависи от резултатите, които могат да се постигнат по пътя на
смекчаване или намаляване на въздействието на тези парадокси. За тази цел ГСР си
поставя 2 основни цели: изучаване на информационната и статистическата структура
на текста и изграждане на семиотичен модел на генериране и „разбиране“ на текста от
компютър.
Проведените от ГСР информационни изследвания на славянските, германските,
романските, тюркските и угро-финските езици показват, че всички езици се
характеризират с информационна редунднантност от порядъка на 65–96% в
зависимост от вида на текста: най-голяма е тя при бизнес текстове и патентни
документи (85–96%), а най-ниска — при художествени текстове и спонтанна реч. За
¹От началото на 1990-те години практически разработки на ГСР се комерсиализират с търговската
марка ПРОМПТ — www.translate.ru
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разбиране на общия контекст на даден текст е достатъчно да се изведе около 70% от
информацията от лексикона. Освен това информационните изследвания доказват, че
между 18% (за аглутинативни и синтетични езици) и до 35% (за езици с предимно
изолиращи характеристики като английски) от синтактичната и семантичната
информация е съсредоточена в контекстуалните връзки и отношения. Останалата
информация (82% за синтетични до 65% за изолиращи езици) е съсредоточена в
лексикалните единици (словоформи и фрази) (Пиотровска и др., 2001).
Въз основа на горните резултати се формулира хипотезата, че само лексиконът (думи
и фрази), без нужда да се навлиза в синтактичната структура на изречението, понякога
може да даде достатъчна информация за разбирането на общия контекст. Това важи в
по-голяма степен за синтетични езици, в които самите словоформи осигуряват до 20–
30 % повече информация, отколкото в езиците с предимно изолиращи характеристики.
Така фокус в обработката на текста (и на вход, и на изход) за ГСР става лексиконът —
т.е. думи, словоформи и фрази, — а не синтаксисът.
Човешката реч, също както и повечето печатни текстове, изобилства от синтактични,
стилистични и семантични грешки и целостта ѝ се нарушава от повторения и
колебания. Поради тази причина анализът на информационните и статистическите
свойства на езика показва, че съставянето на текстове може да се представи като
сложен марковски процес, който предполага, че текстът се поражда единица по
единица, подвластно на концепциите на вероятностната функционална граматика,
при което регулярната структура не е задължително признак за наличие на регулярни,
предопределени релации; строгото планиране и точното предугаждане на структурата
на текста по генеративни способи дава резултати само за кратки сегменти от текста,
а по-отдалечените езикови единици демонстрират бързо отслабващи стохастични
връзки (Пиотровска и др., 2001, с. 10).

1.3.6 Някои разработки по МП в България
Александър Людсканов е сред малкото изследователи на МП от бившия
социалистически блок извън СССР, добили международна известност през 1960-те
и 1970-те години (Хътчинс, 2012). Людсканов сформира „Софийската група“ към
Института по математика и информатика на БАН, която работи по експериментална
система за руско-български МП (Людсканов, 1967, сс. 145–146).
Централно място в теорията на Людсканов за МП заема въпросът за необходимата
преводна информация (Людсканов, 1967, сс. 97–98), чието количество и състав се
обуславят от спецификата на езика, от който се превежда. Тя се извлича посредством
лингвистичен и извънлингвистичен анализ и установяването ѝ е предпоставка за
осъществяването на МП.
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Людсканов поставя под въпрос оптималността в подхода на водещите (трансферни)
методи за МП, в които всички елементи на изходната информация се пренасят
на семантично ниво (тях той определя като глобални). Разглеждайки всеки
комуникативен акт като акт на превод, в своята критика той изтъква различните
степени на „разбиране“, необходими за осъществяване на едноезикова комуникация
и превод — в първия случай става дума за „обективно“ разбиране, основаващо се
на данни за реалния свят, съхранявани в паметта на получателя на съобщението,
а във втория — за „селективно“ разбиране, при което превеждащият има нужда да
установи не обективни факти за света, а онези компоненти от съобщението, които ще
му позволят да избере преводните съответствия на целевия език, които да пренесат
инвариантната информация за реалния свят, каквато носи съобщението на изходния
език. Според Людсканов степента, в която е необходимо да бъде разбран даден
текст, за да бъде преведен, т.е. да се породи текст, който да осигури възможност на
четящия го (носител) на целевия език да получи същото обективно разбиране за
информацията, която носи и текстът на изходния език, не предполага задължително
степен на обективно разбиране на този текст и е различна от нея. Така задачата на
теорията на МП е да изгради модели, описващи процеса на това селективно разбиране
(Людсканов, 1968).
Людсканов възприема стратификационния подход към МП с някои важни
ограничения, наложени от разминаването между механизма на преводния процес и
глобалната стратегия:
1. Езиковият механизъм, чрез който се осъществява процесът на превода между
естествени езици, не съответства точно на езиковия механизъм на едноезиковата
комуникация.
2. Алгоритмизирането на преводния процес трябва да става дедуктивно: на базата
на вече определения състав и обем на необходимата преводна информация за
дадена езикова двойка.
3. При алгоритмизиране на преводния процес на всички равнища трябва да се има
предвид неговият езиково „селективен“ характер.
4. За разрешаване на проблемите на МП не бива да се изхожда от гледна точка
на теоретичната лингвистика или пък моделите на анализ и синтез да се
отъждествяват с разпознаващите и пораждащите модели на математическата
лингвистика. По-скоро трябва да се създават индивидуални модели, основани на
знанията за конкретната езикова двойка и специфичните взаимовръзки между
езиците в нея, необходими за събиране на необходимата преводна информация.
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5. Основният тип, логиката и мощността на моделите, описващи различните
равнища на езика, трябва да се определят дедуктивно (т.е. емпирично).
6. Анализът (както и синтезът) следва да се моделира като система от преводи
между отделните равнища, като всяко равнище се подчинява на принципите на
селективността. В хода на този процес само онези елементи, от които не може
да се извлече необходимата преводна информация на дадено равнище, следва
да се трансформират в следващо равнище и да бъдат подложени на по-сложен
тип анализ, и то само ако не могат да бъдат трансформирани в трудности от
по-повърхностни равнища (Людсканов, 1967; Людсканов, 1968).

1.4 Съвременни системи
1.4.1 Езиково зависими методи
През 1980-те и 1990-те години описаните по-горе директни, трансферни и
интерлингвални (където се причисляват и методите с елементи на изкуствен
интелект) методи за МП се реализират в редица комерсиални приложения и
академични проекти. На нивото на Европейската общност до 1992 г. се развива
мащабният проект за разработка на трансферната система за МП за европейските
езици Eurotra (Хътчинс, 1986, сс. 197–199). Макар фокусът на част от изследванията
да се премества от нивото на синтаксиса към лексикалното ниво, където се прилагат
методи за унификация (uniﬁcation) и ограничения (constraint based), по своята същност
такива системи за МП остават трансферни.
С установяване на интернет като основна среда за комуникация и разработка през
последното десетилетие на XX в. и първото десетилетие на нашия век масово стават
достъпни за безвъзмездно ползване програмни решения, резултат от личен или
колективен труд — както програми с отворен или затворен код, така и масиви от
данни. Академичната общност до голяма степен възприема този начин на работа и
това от своя страна дава възможност на изследователите активно да вземат участие в
разработката на решения и да ги адаптират за свои цели с минимални ограничения,
наложени най-вече от достъпа до необходимите технически ресурси. В тази връзка
фокусът на разработките в областта на МП постепенно се измества от комерсиалните
решения от 70-те и 80-те години на XX в. към такива за свободно ползване и
модификация. По долу представяме накратко някои активни проекти в отделните
направления, без да се търси изчерпателност.
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1.4.1.1 Интерлингвален МП: UNL
Универсалният мрежов език (Universal Networking Language, UNL) се разработва по
Програма UNL на Висшия изследователски институт към Университета на ООН в
Токио. UNL е изкуствен език, който може да се използва за обработка на информация
отвъд езиковата бариера. Основните принципи, залегнали при разработката му, се
обобщават, както следва (Фондация UNDL, 2014).
1. UNL е преди всичко език за представяне на знания. Оттук следва, че UNL не е
метаезик, предназначен да описва или представлява естествени езици, а целта му
е да представлява информацията, чийто носител са естествените езици — „онова,
което се има предвид“, а не „онова, което се казва“.
2. За разлика от други спомагателни езици като Есперанто, Интерлингва и др., UNL
не е предназначен за използване от хората, а е изкуствен език, построен така, че
да представя знания във формат за машинно четене. Машините трябва да могат
да обработват UNL, като пораждат UNL от текстове на естествен език и обратно.
3. За да бъде изцяло „разбираем“ за машините, UNL трябва да бъде самодостатъчен,
т.е. той следва да бъде максимално пълен и наситен семантично. За целта
представянето на UNL не бива да зависи от имплицитно знание, а следва
експлицитно да кодира всичката информация. Ето защо UNL-изацията
(превръщането на естествен език в структури на UNL) трябва да става изцяло
независимо от NL-изацията (превръщането на структури на UNL в естествен
език). За реализацията на структурите на UNL това означава, че при UNL-изация
не бива да се има предвид кой ще бъде целевият език или форматът при
NL-изация в бъдеще, а при NL-изация не бива да се прибягва до информация за
първоначалния изходен език или структура на документ на UNL.
4. Макар и на пръв поглед UNL да изглежда като език-посредник и той да може да
се използва като такъв, неговата основна цел е да служи като инфраструктура за
манипулиране със знания, т.е. неговото предназначение е универсално. Освен за
превод, UNL се очаква да се използва и за целите на извличане на информация от
текст, пораждане на документи на множество езици, автоматично резюмиране,
опростяване на текст, търсене, анализ на нагласите и др.
5. UNL се очаква да се превърне в език на ООН, следователно той не бива да се
обвързва с никой конкретен естествен език, тъй като в противен случай има
опасност да бъде отхвърлен от страните-членки на Общото събрание.
UNL може да се разглежда като маркиращ език, който представя не форматирането,
а централната информация, която текстът носи. Както анотациите на HTML могат
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да се реализират различно в контекста на различни приложения, екрани и др., така
и изразите на UNL могат да получат различно изражение на различните естествени
езици. Важно е да се отбележи, че няма как да се твърди, че е възможно да се представи
„пълното“ значение на която и да е дума, изречение или текст. Наместо това UNL се
стреми да достигне до „централното“ или „консенсусно“ значение, което най-често
им се приписва. Обект на представяне на UNL е прякото комуникативно поведение и
буквалните значения като конкретна база за повечето от човешката комуникация в
ежедневната практика (Университет на ООН, 2005, с. 2).
Информацията на UNL се кодира на нивото на изречението, което се представя
като списък от взаимосвързани семантични връзки или бинарни релации между
двойки понятия, присъстващи в изречението. Понятията се представят във вид на
„универсални думи“ (UW) — показалци към частта от базата от знания, в която се
явяват, без да се обвързват с конкретна дефиниция. Така „значението“ на дадено
понятие може да се развива с времето. Универсалните думи могат да се анотират
с атрибути, които дават допълнителна информация за употребата на понятието в
изречението.
Семантичните връзки се сигнализират на нивото на естествения език с различни
граматични средства: словоред, суфиксация, съгласуване и т.н. за различните
езици. Инструментите на UNL за всеки език задават системните съответствия
между граматичните признаци на езика и релациите на UNL, които сигнализират.
Семантичните връзки могат да влизат във взаимовръзка помежду си и така да
се представят много сложни отношения между понятия или групи от понятия.
Документът на UNL представлява списък от връзки между понятията от текста на
естествен език независимо от граматичните средства, използвани за изразяването на
връзките (Университет на ООН, 2005, с. 3).
книга
@опр

място

маса
@опр
@на

Фигура 1.5: Кодиране на просто изречение във вид на семантична мрежа на UNL.
Адаптирана от (Фондация UNDL, 2014)
.
Фигура 1.5 съдържа пример за кодирането на информацията в простото изречение
„Книгата е на масата“ във вид на семантична мрежа на UNL. Кодира се следната
информация:
1. Съществува книга.
2. Книгата ни е известна (т.е. книгата е определена с атрибут @опр).
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3. Съществува маса.
4. Масата ни е известна (т.е. масата е определена с атрибут @опр).
5. Съществува универсална релация между книгата и масата („място“).
6. Релацията е от тип „на“ (атрибут @на).
Граматични и лексикални ресурси на UNL за български език са разработени по проекта
„Малкият принц“ и обхващат общо 1682 универсални думи, съответстващи на 2462
леми (Стойкова, 2012).
1.4.1.2 Трансферен МП: Apertium
Apertium (Корби-Бело и др., 2005) представлява активно разработвана императивна
система за „плитък“ трансфер с отворен код. Първоначално разработена за превод
между романските езици, които се говорят на територията на Испания, системата
се прилага за превод и между други двойки близки езици като шведски-датски
и чешки-словашки. Подобно на вече представената трансферна система Ariane в
историческия преглед, Apertium е построена от отделни модули, ориентирани по
трансферния модел на Вокуа. Същинският превод протича през следните модули:
1. Морфологичен анализатор, който сегментира текста на повърхнинни форми
и за всяка една задава една или повече лексикални форми, съставени от лема,
лексикална категория и информация за морфологичната форма. Важна част
от задачата на морфологичния анализатор е разписването на съкращения и
апострофирани форми на изходния език.
2. Тагер за избор на най-подходящ анализ за повърхнинните форми, за които са
възможни множество анализи. Анализът се задава в зависимост от зададените
вече анализи в историята на съответния символен низ по скрит марковски модел,
обучен върху представителен корпус на изходния език.
3. Модул за лексикален трансфер, който представлява двуезиков речник. Модулът
се извиква от модула за структурен трансфер. Той задава съответните лексикални
форми на целевия език. Тъй като не се предвижда възможност за разрешаване
на многозначности, на всяка изходна лексикална форма съответства точно една
лексикална форма на целевия език. За случаите на многозначност е необходимо в
модула за лексикален трансфер да присъства и контекст, от който да се определи
кой вариант на целевия език е необходим.
4. Модул за структурен трансфер, който използва крайни автомати за установяване
в посока от ляво на дясно на най-дългата последователност от лексикални форми
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съгласно базата данни от императивни правила, за която се налага специална
обработка (т.е. отделно от директния лексикален трансфер) поради различия в
граматичната реализация на отделните езици (напр. промени по род и число
за осигуряване на правилното съгласуване на целевия език, пренареждане на
словореда, лексикални промени като различни предлози и т.н.) и извършва
съответните преобразувания в лексикалната форма.
5. Морфологичен генератор, който задава повърхнинна форма на всяка от
лексикалните форми на целевия език със съответните флективни изменения.
6. Пост-генератор, който изпълнява ортографически операции като съкращения и
апострофиране.
В най-опростения си вид Apertium може да се разглежда като реализация на директна
система за МП. Според авторите при превод между близки езици, каквито са
испанският и каталанският, при рудиментарен превод дума по дума може да се
постигне адекватност на превода за около 75% от текста, докато с усъвършенстване
на системата с разрешаване на граматичната многозначност (т.е. морфологично
тагиране), специфично третиране на съставни лексикални единици, локално
разместване на словореда и правила за съгласуване частта на адекватно преведения
текст може да достигне над 90%.
Към момента системата Apertium се предлага с ограничени езикови ресурси за превод
между български и македонски език, които подлежат на свободна модификция и
разширение.¹

1.4.2 Корпусни методи
С увеличаване на обемите текст за машинно четене стават възможни т.нар. корпусни
методи за МП, довели и до една нова епоха в развитието на технологиите за МП
(Хътчинс, 1994). С корпусните методи преводната информация се извлича направо от
вече съществуващи преводни текстове — паралелни корпуси — и в най-чистия си вид
корпусните системи за МП не прибягват изобщо до лингвистична информация, което
ги прави и езиково независими.
1.4.2.1 Машинен превод по аналогии
През 1984 г. Нагао (Нагао, 1984) предлага един коренно нов подход към машинния
превод, за който твърди, че имитира начина, по който човек превежда, а именно:
¹http://sourceforge.net/projects/apertium/. Към 10 август 2014 г.
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1. Преводът на дадено изречение не следва пътя на дълбокия лингвистичен анализ,
а по-скоро
2. Преводът се прави първо с правилно разлагане на изречението на вход на
определени фрагментарни фрази, след което тези фрагментарни фрази се
превеждат на фрази на другия език и накрая фрагментарните преводи се
обединяват в едно цяло изречение. Преводът на всяка фрагментарна фраза става
на принципа на аналогиите въз основа на подходящи примери, които се пазят в
паметта на превеждащия.
Като основна причина за възприемане на този подход Нагао изтъква факта, че от
подробния анализ на изречението на изходния език няма полза при превода между
езици с коренно различна структура като английски и японски. В такъв случай трябва
да се търси колкото се може по-широк обхват на преводните еквиваленти в рамките
на изречението, като се прави превод между блокове от думи. За целта в речника
трябва да се пазят различни примерни изречения и системата за МП да разполага с
механизъм за намиране на аналогични примерни изречения на превежданото.
(Сумита и др., 1990) предлагат система за машинен превод по аналогии (Example-Based
Machine Translation, EBMT), съставена от две бази данни (база данни с примери —
аналогии — и тезаурус) и три преводни модула: анализ, трансфер по аналогии и
генериране. Примерите в първата база данни се извличат от двуезикова текстова
база (паралелен корпус). Това, което отличава системата за превод по аналогии от
класическите императивни системи за МП, е извличането на най-точните примери
(best-match) от базата данни с изчисляване на коефициент на подобност между
пълнозначните думи в текста за превод и примерите в базата данни с помощта на
тезауруса.
За всяка пълнозначна дума в базата данни се предполага, че има зададени
характеристики — атрибути. Семантичното разстояние между думата в примера от
базата данни и думата за превод се изчислява като сума от разстоянието между всеки
два атрибута по формула (1.1).

d(l, E) =

∑

d(li , Ei ) × wi

(1.1)

където li и Ei са съответните атрибути на думата за превод и думата в примера от базата
данни, а wi е теглото на съответния атрибут. За всички атрибути освен семантичните
разстоянието d(li , Ei ) може да бъде 0 или 1 в зависимост от това, дали атрибутите
съвпадат. Разстоянието между семантичните атрибути е стойност в интервала [0; 1],
определена въз основата на най-специфичната обща абстракция (Most Speciﬁc Common Abstraction, MSCA) от йерархията на абстракциите в тезауруса (в дървовидната
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Фигура 1.6: Структура на система за машинен превод по аналогии, EBMT (адаптирана
от (Сумита и др., 1990))

структура, в която се представя тезаурусът, MSCA е първият общ надреден възел за
съответната пълнозначна дума от примера и от текста за превод; ако тезаурусът има
n + 1 нива, концептът на k-тото ниво над съответното листо получава стойност k/n).
Теглото на съответния атрибут е степента, в която той влияе на избора на съответната
преводна аналогия. Тя се изчислява по формула (1.2).

wi =

√∑

(честота на преводната аналогия k, когато Ei = li )2

(1.2)

Съвременно решение за МП по аналогии с отворен код се предлага от проекта
CMU-EBMT. CMU-EBMT е наследник на системата Pangloss и представлява цялостна
преводна система, т.е. не се налага използване на друг софтуер за превръщането на
паралелен корпус в машина за превод. Системата включва индуктивно извличане на
лексикон, съотнасяне по думи и фрази, индексиране на корпуси и търсене, езиков
модел, декодер и компоненти за настройка на параметрите. Макар че не се нуждае
от нея, за да работи, системата може да се възползва от външна информация за
съотнасянето и друга анотация от GIZA++ и други системи.
CMU-EBMT има съществени прилики със системите за фразов статистически МП,
тъй като и двата вида системи са взаимствали идеи помежду си. Също както в
описания вече модел, в CMU-EBMT преводните съответствия се търсят динамично
в тренировъчния корпус по време на изпълнение на програмата, а не се построява
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статична таблица на преводните съответствия. Съответствията се търсят въз основа
на сходства между поредици от символни низове, макар и не винаги да се търсят
съответствия между първоначалните повърхнинни форми, ето защо подходът,
възприет в системата CMU-EBMT, се определя като плитък, за разлика от описания
по-горе модел на Нагао (Браун, 2011).
1.4.2.2 IBM — Candide
В края на 1980-те години изследователски екип към IBM разработва експерименталната
система Candide за превод от френски на английски език (Бергер и др., 1994).
Използвани са методи от теорията на информацията и статистически данни за
разработка на вероятностен модел на преводния процес, който се интерпретира в
духа на третата хипотеза на Уорън Уивър от 1949 г., както следва. При наблюдавано
изречение на френски език f нека си представим, че то първоначално е било написано
на английски език във вид на еквивалентно изречение e. Изречението на френски език
f се е получило в резултат от преноса на английското изречение e по комуникационен
канал с шум (noise), който има свойството да превръща английските изречения в
преводи на френски език. Централната хипотеза, заложена в системата Candide, гласи,
че характеристиките на този канал могат да бъдат установени експериментално и да
получат математическо изражение.

e

Канал за пренос
от английски на френски

f

Декодер за съобщението
от френски на английски

ê

Фигура 1.7: Превод по модела на комуникационния канал с шум (адаптирана от (Бергер
и др., 1994))

Формалното представяне от фигура 1.7 може да се използва за пораждане на
преводи от френски на английски език по следния начин. С p(e|f) се означава
вероятността изречението e да е изречение на английски, породено в резултат от
подаване на френското изречение f на входа на канала. При наблюдавано изречение
на френски f проблемът на автоматичния превод се свежда до намирането на
изречение на английски език, което максимизира вероятността p(e|f). Т.е. търси се
такова ê = argmaxe p(e|f). Съгласно теоремата на Бейс оценката ê се преобразува по
формула (1.3).
ê = argmaxe p(e|f) = argmaxe p(f|e)p(e)
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(1.3)

Множителят p(f|e) моделира вероятността, с която f излиза от канала при въвеждането
на e. Тази функция се нарича преводен модел. Нейната дефиниционна област са
всички двойки (f, e) от низове от думи на френски и английски език. Множителят
p(e) моделира априорната вероятност, че e (т.е. изречение на английски език) е
подадено на входа на канала. Тази функция се нарича езиков модел. Всеки от двата
множителя независимо връща оценка на даден кандидат за превод на английски e.
Преводният модел гарантира, че думите в e изразяват идеите на f, докато езиковият
модел гарантира, че e е граматично изречение на английски език. Системата Candide
избира за превод онова изречение e, за което се постига максимална стойност на
тяхното произведение. Преводният модел и езиковият модел се извличат от големи
масиви от преводни текстове, като за целите на Candide са използвани двуезиковите
протоколи на канадския парламент, т.нар. Hansards.
Съвременна реализация на описания метод за пословен превод с отворен
код представлява програмният инструмент GIZA++. GIZA++ се използва в
експерименталната работа, описана в следващите глави, и моделите, на които
почива, са представени с подробности там.

1.4.3 Хибридни методи
Сред съвременните тенденции в МП е комбинирането на методи, основани на
машинното самообучение върху наблюдавани данни, с императивни техники.
В общия случай тези комбинации се изразяват в хибридизацията на различни
парадигми, като например въвеждането на езиково знание в статистически
парадигми, вграждането на самообучаващи се компоненти в императивни парадигми
или предварителна обработка на изходния текст и/или последваща обработка на
резултата от работата на дадена система за МП (Коста-юса и др., 2013). Хибридните
подходи към МП могат да се обобщят в следните направления:
Многомашинен подход
Този подход към хибридния машинен превод се състои в паралелното използване
на множество системи за МП, като крайният вариант на превода представлява
комбинация от резултатите от работата на подсистемите. Най-често се използват
статистически подсистеми и такива с правила, но се изследват и други комбинации,
например МП по аналогии, трансфер, компонент с изкуствен интелект и статистически
превод се съчетават в обща система в работата на изследователи от Университета
Карнеги Мелън (Хътчинс, 2007). Представената в глава 3 експериментална работа
може да се причисли към този вид хибридни методи за МП.
Статистическо генериране на правила
Този подход се изразява в използването на статистически данни за пораждане
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на лексикални и синтактични правила. Изходният текст след това се обработва с
правилата така, сякаш се прилага императивна система от правила. Целта на подхода
е да се избегне създаването на множество от изчерпателни и подробни езикови
правила, а наместо това те да се извлекат от тренировъчните данни емпирично
(Хътчинс, 2007).
Многоходова обработка
Този подход се изразява в последователната обработка на изходния текст на няколко
етапа. Най-често изходният текст първо се обработва с императивна преводна
система. Резултатът от предварителната обработка се подава към статистическа
система за превод, която връща крайния резултат. С тази техника, от една страна, се
ограничава количеството информация, измежду която статистическата система търси
оптимален резултат, т.е. значително спадат изискванията към изчислителната мощ
на обработващата машина. От друга страна, отпада необходимостта императивната
система да бъде изчерпателна за даден език (Хови, 1996).

1.4.4 Съпоставителни характеристики
Таблица 1.1 съдържа обзорна съпоставителна характеристика на някои от
съвременните системи за МП в отделните направления.

1.5 Изводи
Така направеният кратък исторически преглед служи за отправна точка при
определяне на общата насока за описаните в следващите глави приложни решения
при превод на български език. Налага се изводът, че по-голямата част от разработките
по машинен превод в исторически план страдат от сходни проблеми и преминават
през сходни етапи на развитие: от първоначалния ентусиазъм и обещанията за
незабавни резултати, съразмерни с тези при превода от хора, през период на
задълбочаване с цел разрешаване на проблеми, свързани със специфични езикови
явления в двойката езици, между които се превежда, до осъзнаването, в крайна
сметка, на естествените ограничения, които налага обработката на естествения език с
формални методи.
При това очертаните критики срещу автоматичния превод още през 50-те и 60-те
години на миналия век остават на дневен ред — въпреки всеобщия технически
подем възможностите за напълно автоматизиран висококачествен превод в
средата на второто десетилетие на XXI в. са силно ограничени. Без да имат за цел
формализирането на цялостния преводен процес по методи, известни от теорията на
превода, обаче, корпусните методи за автоматичен превод, реализирани за първи път
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на практика в края на 80-те години на XX в., но вдъхновени от идеята на Уивър от
1940-те години за формулиране на задачата на машинния превод във вид на задача
за декодиране, предлагат едно възможно частично решение.
Благодарение на всеобщите усилия на съвременната научна общност, насочени
към осигуряване на възможност за многократно използване на наличните езикови
ресурси и популяризиране на софтуерни решения с отворен код, това решение
става възможно и за български език. Остатъкът от настоящия дисертационен труд
се занимава конкретно с отделните аспекти на едно такова решение и възможните
методи за усъвършенстването му.
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Подход
Директен
превод

Представител
Systran

Особености
Речников
превод.
Изисква
мащабни
усилия по съставянето
на речниковия ресурс
и езиковите правила.
Налични системи за
ограничен брой езикови
двойки.

Предимства
Системата
Systran
се
разработва
емпирично вече няколко
десетилетия. Пригодена
максимално за целите
на конкретни проекти.
Въвеждат се хибридни
компоненти.

Трансферен
превод

Apertium

Изисква
мащабни
усилия по съставянето
на речниковия ресурс
и езиковите правила.
Необходими са отделни
трансферни компоненти
за различните посоки на
превод.

Интерлингва

Програма
UNL

Изисква
мащабни
усилия по съставянето
на речниковия ресурс
и правилата за UNLизация и NL-изация.

МП
по
аналогии

CMU-EBMT

Система за МП по
аналогии с „плитък“
анализ. Наследник на
проекта Pangloss на
университета
Карнеги
Мелън. Не се нуждае от
ръчен труд по създаване
на императивни езикови
компоненти.

Статистически МП

Moses

Водеща
съвременна
система
за
фразов
статистически
МП,
обединяваща
голям
брой
инструменти
за
обработка
на
езикови
ресурси
и
машинно самообучение.
Основният компонент
е декодерът Моses, за
построяване на базова
система се нуждае от
външен компонент за
съотнасяне на паралелни
ресурси
и
езиково
моделиране.

„Отворено“
решение.
Езиковите
ресурси
се
разработват
от
потребителската
общност
и
се
разпространяват
свободно
с
цел
максимално
оползотворяване
на
труда.
„Отворено“
решение,
спонсорирано от ООН.
Езиковите
ресурси
се
разработват
от
потребителската
общност
и
се
разпространяват
свободно
с
цел
максимално
оползотворяване
на
труда.
Цялостно
„отворено“
решение — при наличие
на
паралелен
текст
системата не се нуждае
от външни компоненти,
за да превежда. Може
да
се
възползва
от
информация
от
външни
моделиращи
инструменти — езиков
модел, съотнасяния.
Цялостно
„отворено“
решение, превърнало се
в своеобразен стандарт за
разработка на решения
за статистически МП в
академичната общност.
Активно разработвана
верига от програмни
инструменти,
които
непрекъснато
се
усъвършенстват
от
общността.

Недостатъци
„Затворено“
решение.
Няма
универсално
приложение. При превод
на текст извън областта
на
приложение
се
допускат
грешки
в
случаи, вече решени
за други лексикални
единици.
За малко от езиците
се
разработват
системно
ресурси.
Останалите,
сред
които и българският,
се поддържат частично.

Минимален обем на
наличните
езикови
ресурси за български
език,
отразяващи
езика
на
конкретно
художествено
литературно
произведение.

Необходими са големи
и
представителни
паралелни
езикови
ресурси за конкретната
езикова
двойка.
Качеството на превод
спада извън тематичната
област на паралелния
ресурс.
Необходими са големи
и
представителни
паралелни
езикови
ресурси за конкретната
езикова
двойка.
Качеството на превод
спада извън тематичната
област на паралелния
ресурс.
Високи
хардуерни изисквания
за успешна реализация
на работеща система за
МП с Moses.

Таблица 1.1: Съпоставителна характеристика на някои съвременни системи за МП
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2 Построяване на система за
статистически машинен превод с
български като целеви език

Описаните по-долу методи и програмни решения зависят като минимум от наличието
на голям по обем масив от преводни текстове за съответната двойка езици, т.нар.
паралелен корпус, от който се извлича нужната статистическа информация. Самите
методи се представят в литературата (Бергер и др., 1994) като езиково независими
или слабо зависими от двойката езици, най-вече що се отнася до сегментирането на
текста — съществуват езици като китайския, за които, например, сегментирането по
думи е нетривиална задача. Езиците, които се разглеждат в настоящата работа като
изходни (шведски, датски, нидерландски, немски и английски), са представители
на германската група на индоевропейското езиково семейство. Експериментални
резултати се представят главно за целеви език български със сравнение за целеви
език английски. На тази база можем да приемем, че представените методи са езиково
независими, поне що се отнася до постигане на количествено съотносими резултати.
Както вече се спомена в края на глава 1, натрупването на големи по обем паралелни
корпуси и повишаването на техническите характеристики на изчислителната техника
на първо място правят практически възможно прилагането на статистически методи
за машинен превод — да припомним, че теоретичните основи за това се полагат
още с разработките по теория на информацията на Клод Шенън през 1940-те години
(Журафски и Мартин, 2008, с. 120), както става видно и от цитираната първа хипотеза
на Уорън Уивър. Първоначалните експерименти в IBM се правят с двуезиковите
протоколи на канадския парламент; впоследствие и документи на други двуезични
държави и международни организации (ООН, ЕС) служат за построяването на
многоезикови паралелни корпуси (Кьон и др., 2005). С присъединяването на България
към ЕС българският става 23-тият официален език на Европейския съюз и документи
на български език са включени в многоезиковия корпус Europarl. Към днешна дата
(м. декември 2012 г.) Europarl съдържа 411,636 изречения на български език. Тези
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изречения и съответните им преводни съответствия в корпуса са основната част от
паралелната езикова информация, която служи за построяване на описаната система.

2.1 Съотнасяне на паралелни корпуси по изречения
В „суров“ вид паралелните текстове не съдържат анотация, която да показва
преводните съответствия между двойката езици, които от своя страна служат за
построяване на преводния модел P (f|e). Но за прилагане на описаните по-долу методи
се налага да разполагаме с паралелен корпус, съотнесен по изречения. Определянето
на границите между отделните изречения е нетривиален проблем, който се разрешава
по различни начини за различните езици, но е извън предмета на дисертацията.
Приемаме, че текстът е сегментиран по изречения. Така построяването на системата
за статистически машинен превод започва от съотнасянето на паралелните текстове
за дадената езикова двойка по изречения.
Корпусът Europarl е съотнесен по изречения с програма, реализираща алгоритъма
на Гейл и Чърч (Гейл и Чърч, 1991) за съотнасяне по изречения в рамките на
съответстващи си абзаци в зависимост от броя на съдържащите се символи в тях.
Описаният алгоритъм се основава на наблюдението, че по-дългите изречения на
единия език обикновено се превеждат с по-дълги изречения на другия. Така на
всяка възможна преводна двойка в рамките на даден абзац се задава вероятностна
оценка (разстояние), изчислена на базата на съотношението между дължините
на двете изречения. Мярката за разстояние се основава на допускането, че всеки
символ от изходния език L1 поражда случаен брой символи на целевия език L2 ,
като двете стойности са независими и са с нормално разпределение със средно
c = 1 и дисперсия s2 = 6.8, определени емпирично на базата на наблюденията от
триезиков паралелен корпус (английски, френски и немски език). Разстоянието се
изчислява като − log P rob(match|δ), където δ е функция на разликата от дължините
на оценяваните изречения, изчислена по формула (2.1).
l2 − l1 × c
√
(2.1)
s2 × l1
Съгласно теоремата на Бейс P rob(match|δ) = P rob(δ|match) × P rob(match), където
P rob(δ|match) = 2 × (1–P rob(|δ|)), а P rob(match) е априорната вероятност да се
наблюдава един от шест вида съотнасяния, определени емпирично, както е показано
в таблица 2.1.
Дефинира се функцията two_side_distance(x1 , y1 , x2 , y2 ), по която се изчислява цена
(cost) за съответните редакции, които водят до възможните съотнасяния, както следва.
two_side_distance(x1 , y1 ; 0, 0) е цената за заместване на изречение x1 с y1
— т.е. съотнасяне 1–1
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P rob(match)
Съотнасяне Честота P rob(match)
1-1
1167
0.89
1-0 или 0-1
13
0.0099
2-1 или 1-2
117
0.089
2-2
15
0.011
1312
1.00
Таблица 2.1: Априорни вероятности при съотнасяне по изречения, определени
емпирично (Гейл и Чърч, 1991, с. 4)

two_side_distance(x1 , 0; 0, 0) е цената за изтриване на изречение x1 — т.е.
съотнасяне 1–0
two_side_distance(0, y1 ; 0, 0) е цената за вмъкване на изречение y1 — т.е.
съотнасяне 0–1
two_side_distance(x1 , y1 ; x2 , 0) е цената за съкращаване на изречения x1 и
y1 в общо изречение x2 — т.е. съотнасяне 2–1
two_side_distance(x1 , y1 ; 0, y2 ) е цената за разписване на изречение x1 в
отделни изречения y1 и y2 — т.е. съотнасяне 1–2
two_side_distance(x1 , y1 ; x2 , y2 ) е цената за сливане на изречения x1 и y1 и
разписването на така слятото изречение в отделни изречения x2 и y2 — т.е.
съотнасяне 2–2
В реализацията на алгоритъма на Гейл-Чърч, използвана при съотнасянето на корпуса
Europarl, за всички възможни съотнасяния с изключение на съотнасянето 1–1, което
е с най-висока вероятност, се прилага наказание на стойност – log от вероятността
на съответното съотнасяне. Освен това не се вземат под внимание възможностите за
съотнасяне 2–2.
Посредством алгоритъм за динамично оптимиране (Белман, 1957) се търси
минималната сума D(i, j) от разликите между преводните еквиваленти сред
възможните съотнасяния на 2 последователности от изречения, si , i = 1..I (абзац на
изходния език с дължина I) и sj , j = 1..J (абзац на целевия език с дължина J) при
всеки от описаните по-горе 6 възможни случая, както е показано в (2.2).
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Алгоритъм 2.1 Псевдокод за изчисляване на цената на възможните редакции
function two_side_distance(x1 , y1 ; x2 , y2 )
if x2 = 0 && y2 = 0 then
if x1 = 0 then
▷ вмъкване
cost ←distance(x1 ,y1 ) – log(P rob(0 − 1))
else if y1 = 0 then
▷ изтриване
cost ←distance(x1 ,y1 ) – log(P rob(1 − 0))
else
cost ←distance(x1 ,y1 )
▷ заместване
end if
else if x2 = 0 then
▷ разписване
cost ←distance(x1 ,y1 +y2 ) – log(P rob(1 − 2))
else if y2 = 0 then
▷ съкращаване
cost ←distance(x1 +x2 ,y1 ) – log(P rob(2 − 1))
else
cost ←distance(x1 +x2 ,y1 +y2 ) – log(P rob(2 − 2))
▷ сливане+разписване
end if
return cost
end function




D(i, j–1) + d(0, tj ; 0, 0)






D(i–1, j) + d(si , 0; 0, 0)
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i j
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D(i–2, j–2) + d(s , t ; s –1, t –1)
i j j
j

; 0-1
; 1-0
; 1-1
; 1-2

(2.2)

; 2-1
; 2-2

Така изчисленото D(i, j) отговаря на съотнасянето с максимална оценка на
правдоподобие за наблюдаваните данни. Действието на алгоритъма се илюстрира
със следния случай на съотнасяне от практиката (датско-български паралелен корпус
(Генов и Илиев, 2011)).
Изходен текст (1 абзац):
1: Det konventionelle og forudsigelige liv har aldrig tiltalt mig.
2: Jeg har altid ha trang til at udforske, opleve og opdage.
3: At føle at jeg er i live.
4: For mig er dét det afgørende med livet.
5: Jeg ved, at jeg ville være ulykkelig, hvis jeg skulle se tilbage på et liv uden
intensitet og nerve, og det har jeg fået opfyldt til fulde som soldat i Jægerkorpset.
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6: Som jæger.
Целеви текст (1 абзац):
1: Конвенционалният и предвидлив живот никога не ме е привличал.
2: Винаги съм имал нужда да изследвам, да изживявам и да откривам.
3: Да чувствам, че съм жив.
4: За мен това е решаващо в живота.
5: Знам, че щях да съм нещастен, ако на живота ми досега му липсваха
интензитетът и напрежението.
6: Това постигнах изцяло като войник в Десантния корпус.
7: Като командос.
Съотнасянето от корпуса-еталон за тези абзаци (по номер на изречения) е 1–1 2–2 3–
3 4–4 5–5,6 6–7. Същото съотнасяне се постига и с адаптираната имплементация на
алгоритъма на Гейл-Чърч на Perl от набора инструменти за обработка на паралелни
текстове към корпуса Europarl.
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
#

90.13 (0,6)
81.85 (0,5)
68.19 (0,4)
49.44 (0,3)
38.97 (0,2)
29.49 (0,1)
14.75 (0,0)
#

66.21 (1,6)
57.92 (0,4)
45.34 (1,4)
26.59 (1,3)
16.12 (1,2)
6.64 (0,0)
0.20 (0,0)
15.06 (0,0)
T1

44.32 (2,6)
36.03 (1,4)
23.48 (1,3)
9.90 (1,2)
4.75 (1,1)
0.51 (1,1)
6.71 (0,0)
29.18 (1,0)
T2

30.85 (2,5)
26.26 (2,5)
16.91 (2,4)
5.42 (2,3)
0.69 (2,2)
4.09 (1,1)
16.02 (2,1)
38.49 (2,0)
T3

22.10 (3,5)
17.97 (3,5)
9.70 (3,4)
1.21 (3,3)
5.21 (3,2)
9.91 (2,1)
27.46 (3,1)
49.93 (3,0)
T4

12.91 (5,6)
4.63 (4,4)
4.60 (4,4)
17.99 (4,3)
24.45 (4,2)
29.53 (3,1)
52.00 (3,0)
77.17 (4,0)
T5

5.19 (5,6)
9.71 (5,5)
8.33 (4,4)
22.22 (4,3)
28.73 (4,2)
37.09 (5,2)
59.56 (5,1)
84.73 (5,0)
T6

Таблица 2.2: Търсене на оптимално съотнасяне по изречения с алгоритъма на ГейлЧърч
По вертикалата в таблица 2.2 са нанесени изреченията от абзаца на изходния език
(S1 ..S7 ), а по хоризонталата — изреченията от абзаца на целевия език (T1 ..T6 ). Всяка
от клетките в таблицата съдържа цената на съответното съотнасяне извън скобите,
а в скобите е обратната връзка, която сочи към предходното съотнасяне с най-ниска
цена. Пример: 0.69 (2, 2) в клетка S3 − T3 означава минималната цена на съотнасяне на
изречения S3 −T3 , при условие че предходното съотнасяне е било S2 −T2 . Оптималното
съотнасяне следва защрихованите полета от таблицата. Така представен, алгоритъмът
на Гейл-Чърч може да се разглежда като частен случай на алгоритъм за определяне
на съотнасяне с изчисляване на претеглено минимално разстояние на редакция (minimum edit distance) (Уагнър и Фишър, 1974), където се търси минимално разстояние
на редакция не за символен низ, а за последователност от изречения, представени
единствено от своите съответни дължини.
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2.2 Статистически модели за пословен превод
В резултат от прилагането на описаната по-горе процедура разполагаме с корпус D
от N на брой двойки изречения, за които е известно, че са преводни еквиваленти, т.е.
D = {(f(1) , e(1) )...(f(N ) , e(N ) )}. В литературата (Браун и др., 1993; Бергер и др., 1994, и
др.) изреченията на изходния език условно се означават с f (от French, изходния език
на системата Candide), а изреченията на целевия език условно се означават с e (от English, целевия език на системата Candide). По-долу с f ще означаваме изреченията на
съответния изходен език (шведски, английски и т.н.), а с e ще означаваме изреченията
на български.
Характеристиките на комуникационния канал се представят като съвкупност
от параметри във вид на вероятностни разпределения, по които се изчислява
оценка за вероятността изречението f да е било породено от изречението e. Тази
оценка наричаме преводен модел, pθ (f|e)¹, където θ е множеството от параметри,
описващи масив от паралелни текстови данни за езиците, между които се превежда
(в случая със системата Candide това са двуезиковите протоколи на канадския
парламент; в изгражданата за целите на настоящата работа система използваме
шведско-българската версия на корпуса Europarl (Илиев и Генов, 2012)²).
Преводните модели от системата Candide се основават на допускането, че f се поражда
последователно от отделните думи на e, т.е. пословно. За разлика от тях в съвременните
системи за статистически машинен превод (Кьон и др., 2007) изреченията се пораждат
по фрази.³ Сами по себе си вероятностните модели за пословен превод не се използват
за пораждане на преводни варианти в такива системи. Но с построяването им се прави
оценка на съотнасянето (alignment) по думи на предварителен етап от обучението на
системата.
Статистическите модели, разработени за системата Candide, са описани в (Браун
и др., 1993) и са известни в литературата като IBM модели 1–5. С алгоритъм за
машинно самообучение от тип EM (Еxpectation-Maximization) (Демпстър и др., 1977),
прилаган за моделите на IBM, на латентните параметри в модела (например на
лексикалната преводна вероятност в модел 1) се задават такива стойности, каквито
водят до максимално правдоподобие (likelihood) на наблюденията (т.е. вероятността да
бъдат наблюдавани двойките изречения (f(1) , e(1) ) . . . (f(N ) , e(N ) ) при така зададените
параметри).
¹Преводните модели се дефинират в „обратна“ посока (превод от e на f или target-to-source (Лопес,
2008, с. 6)), тъй като в този си вид те са заложени в изчисляването на вероятността p(e|f) по модела на
комуникационния канал с шум съгласно формула (1.3).
²Паралелните шведско-български примери по-долу са от същия корпус, освен ако не се посочва
друго.
³Поредици от символни низове без езикова мотивация.
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Работата на алгоритъм от тип EM протича итеративно, както следва.
1. Моделът се инициализира, в общия случай с равновероятно разпределение.
2. Моделът се прилага спрямо наблюдаваните данни (стъпка на осредняване, expectation step, E-стъпка).
3. Параметрите на модела се научават от данните (стъпка на максимизация, maximization step, M -стъпка).
4. Стъпки 2 и 3 се повтарят определен брой цикли или до конвергиране в желания
резултат.

2.2.1 IBM модел 1
IBM модел 1 е математически най-опростеният от петте модела и се основава
единствено на допускането, че всяка дума от изречението f е превод на точно нула
или една дума от изречението e (без такова ограничение за превода в обратната
посока). Същото ограничение важи и за останалите модели IBM.
Изречението f се представя като масив от I думи ⟨f1 , ..., fI ⟩, изречението e се представя
като масив от J думи ⟨e1 , ..., eJ ⟩. Тъй като всяка дума от f се съотнася с точно една дума
от e (или с нулевата дума, ако няма преводно съответствие), съотнасянето по думи
може да се представи като масив a с дължина I, ⟨a1 , ..., aI ⟩, където ai може да приема
стойност в интервала [0, J]. Тази стойност означава индекса на думата от e, към която
се съотнася думата fi , като ai = 0 означава, че думата fi няма преводно съответствие
и е съотнесена към нулевата дума. По-долу нулевата дума се представя като символа
null, който се добавя в началото на всяко изречение e. Фигура 2.1 съдържа примерно
съотнасяне за двойка изречения от шведско-българската версия на корпуса Europarl.
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Фигура 2.1: Примерно съотнасяне по думи
За примера от фигура 2.1 I = 13, J = 15; f1 = det, f2 = är, f3 = sant и т.н.; e1 = вярно,
e2 = е, e3 = , и т.н.¹
а стойността на a е ⟨0, 2, 1, 4, 0, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15⟩. Вероятностният модел поражда
изречението на шведски език от изречението на български по следния начин:
¹e0 в модела винаги е нулевата дума.
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1. Избира се дължината I на база вероятностното разпределение p(I|J), в случая
p(13|15).
2. Всяка позиция от изречението на шведски се съотнася с дума на български или
1
1
с нулевата дума null равновероятно с p(ai = j|J) = J+1
, в случая 16
.
3. Всяка от думите на шведски fi се превежда съгласно условно вероятностно
разпределение спрямо думата на български, към която е съотнесена, p(fi |eai ).
В случая това са вероятностите от модела p(det|null), p(är|е), p(sant|вярно) и
т.н. Така вероятността за пораждане на изречението на шведски f и неговото
съотнасяне a при условие изречението на български e се изчислява като
произведение на тези вероятности по формула (2.3).
p(f, a|e) = p(I|J)

I
∏
p(ai |J) · p(fi |eai )

(2.3)

i=1

Множеството от параметри θ за IBM модел 1 се състои от таблицата от стойности p(I|J)
за всички двойки изречения с дължини I и J и от таблицата с вероятностите p(f |e)
за всички двойки думи на изходния и целевия език f и e. В случая IBM модел 1 (и
следващи) се използва за определяне на съотнасянето по думи в наблюдавани двойки
изречения и I и J са известни и са константи, т.е. за всяка двойка изречения p(I|J) = 1
и p(ai |J) = p(ai ). p(f |e) от своя страна трябва да се оцени алгоритмично, тъй като от
модела отсъстват съотнасянията.
При наличие на съотнасяния между думите в корпуса p(f |e) може да се изчисли емпирично с преброяване на броя на срещанията на всяко конкретно съотнасяне. Да кажем,
че в корпуса шведската дума sant се среща 10 пъти и е съотнесена 4 пъти с българската
вярно. В други 6 съотнасяния на нея съответства българската дума истина. Въз основа
на тези наблюдения пресмятаме вероятностите по формула (2.4) и формула (2.5).

p(sant|вярно) =

count(sant|вярно)
4
=
= 0.4
count(sant|вярно) + count(sant|истина)
10

(2.4)

p(sant|истина) =

6
count(sant|истина)
=
= 0.6
count(sant|вярно) + count(sant|истина)
10

(2.5)

Тези стойности на p(f |e) максимизират функцията на правдоподобие за наблюдаваните данни, която се изчислява по формула (2.6).

L(θ|D) = pθ (D|θ) =

N
∏
n=1

(n)

pθ (f

,a

(n)

|e

(n)

)=

N
∏

I
∏
(n)
(n)
) p(ai |J (n) )·p(fi |e(n)
ai ) (2.6)
(n)

p(I

n=1
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(n)

|J

(n)

i=1

Имаме основание да допуснем, че данните от корпуса D са с висока стойност на функцията на правдоподобие (всъщност, ако разполагаме с всички съотнасяния в корпуса,
ще установим, че така изчислена, функцията на правдоподобие е с максимална стойност за D). Ето защо за оценка на латентния параметър p(f |e) търсим онзи вероятностен модел, който максимизира функцията на правдоподобие на наблюдаваните данни,
изчислена по формула (2.7).

L(θ|D) = pθ (D|θ) =

N
∏

(n)

pθ (f

|e

n=1

(n)

)=

N
∏

I
∑∏
(n)
(n)
)
p(ai |J (n) ) · p(fi |e(n)
ai ) (2.7)
(n)

p(I

(n)

n=1

|J

(n)

a(n) i=1

Функцията на правдоподобие на данните по формула (2.7) се изчислява като сума от вероятности за всички възможни съотнасяния ai за данните, тъй като няма наблюдавано
конкретно съотнасяне.
В алгоритъма за машинно самообучение от тип EM, по който се оценяват латентните
параметри в IBM модел 1, на стъпката на осредняване във функцията на правдоподобие броят на наблюдаваните съотнасяния се заменя с усреднения брой (expected count)
на съотнасянията, изчислен спрямо предишна оценка на θ, и се подобрява итеративно
на всеки следващ цикъл от прилагането на алгоритъма. Усредненият брой на съотнасянията представлява апостериорната вероятност да съществува дадено съотнасяне при
наблюдавана двойка изречения f и e p(ai = j|f, e), преизчислена по формулата на Бейс
(2.8).
p(ai = j|f, e) =

p(f|ai = j, e)p(ai = j|e)
p(f, ai = j|e)
=
p(f|e)
p(f|e)

(2.8)

За дадена двойка изречения f и e на стъпката на осредняване формула (2.8) се преобразува със заместване и сумиране по всички възможни съотнасяния a на базата на (2.3)
по формула (2.9) (Лопес, 2012).
∑
∏I
p(f, ai = j|e) p(I|J) a:ai =j i′ =0 p(ai′ |J) · p(fi′ |eai′ )
=
∑ ∏
p(f|e)
p(I|J) a Ii=1 p(ai |J) · p(fi |eai )
∑
∏I
i′ =0 p(fi′ |eai′ )
a:ai =j
= ∑ ∏I
i=1 p(fi |eai )
a
∏
∑
∑
∑
∑J
p(fi |ej ) a1 =0 · · · Jai−1 =0 Jai+1 =0 · · · JaI =0 Ii′ =0 p(fi′ |eai′ )
=
∑J ∏I
∑J
·
·
·
i=1 p(fi |eai )
aI =0
a1 =0
p(fi |ej )
= ∑J
ai =1 p(fi |eai )
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(2.9)

С помощта на израза от (2.9) апостериорната вероятност p(ai = j|f, e) за дадено съотнасяне може да се изчисли в IBM модел 1 на базата на линеен брой параметри p(f |e)¹.
Това от своя страна позволява да се събере изчерпателна статистика за очаквания брой
на срещанията на съотнасянето в целия корпус D, който се нормализира за броя на
всички възможни съотнасяния. E-стъпката от алгоритъма от тип EM се изразява в събирането на тази статистика, а M -стъпкатата е нормализирането.
Aлгоритъм 2.2 Псевдокод за EM за IBM модел 1 (адаптиран от (Лопес, 2012))
k=0
Initialize θ0
repeat
k ←k+1
Initialize all counts to 0
for all n in [1,…,N ] do
for all i in [1,…,I (n) ] do
Z←0
for all j in [1,…,J (n) ] do
(n) (n)
Z ← Z + pθk−1 (fi |ej )
end for
for all j in [1,…,J (n) ] do
(n) (n)
c ← pθk−1 (fi |ej )/Z
⟨
⟩
⟨
⟩
(n) (n)
(n) (n)
count[ fi , ej ] ← count[ fi , ej ] + c
count[ej ] ← count[ej ] + c
end for
end for
for all ⟨f, e⟩ in count do
pθk (f |e) ← count(f, e)/count(e)
end for
end for
until k = maxk
Онагледяваме научаването на IBM модел 1 с прилагане на алгоритъма от тип EM върху
експерименталния българско-шведски паралелен корпус от таблица 2.3, съставен от 3
„изречения“.
n
1
2
3

български, e(n)
една ябълка
две ябълки
моята ябълка

шведски, f(n)
e äpple
två äpplen
mi äpple

Таблица 2.3: Експериментален мини корпус
Всеки от корпусите от таблица 2.3 съдържа по 5 думи (т.е. типа), като за спазване на
формалното изискване за ограничение на възможните съотнасяния за всяко изрече¹В литературата лексикалната преводна вероятност се означава с t(f |e) и по-долу се придържаме
към тази конвенция.
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ние от e добавяме нулевата дума null. Така за инициализиране на модела, което става
равновероятно, задаваме равни преводни вероятности t(fi |ej ) = 16 = 0.166(6).
Напредъкът на алгоритъма от тип EM се оценява числово с коефициента на сложност
на модела (perplexity), P P . P P е функция на вероятността, която даден вероятностен
модел, научен от тренировъчен масив от данни, задава за тестов масив (Журафски и
Мартин, 2008, с. 96), т.е. на правдоподобието на данните съгласно модела. За всяка двойка изречения (f, e) правдоподобието съгласно IBM-M1 се изчислява по формула (2.10)
(Браун и др., 1993, с. 10).
lf
le
∏
∑
ϵ
p(f|e) =
t(fj |ei )
(le + 1)lf j=1 i=0

(2.10)

където ϵ е константа за нормализация, отразяваща зависимостта между дължините на
изреченията в паралелния корпус. В настоящите примери ϵ = 1.
e
null
null
null
null
null
една
една
ябълка
ябълка
ябълка
две
две
ябълки
ябълки
моята
моята

f
e
äpple
två
äpplen
mi
e
äpple
e
äpple
mi
två
äpplen
två
äpplen
äpple
mi
PP

t(f |e), k = 0
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
46 656

t(f |e), k = 1
0.1667
0.3333
0.1667
0.1667
0.1667
0.5
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6 693

t(f |e), k = 2
0.1582
0.4350
0.1242
0.1243
0.1582
0.5926
0.4074
0.2105
0.5789
0.2105
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4074
0.5926
313

···

t(f |e), k = 10
0.0418
0.8621
0.0271
0.0271
0.0418
0.9803
0.0197
0.0442
0.9115
0.0442
0.5
0.5
0.5
0.5
0.0197
0.9803
188

Таблица 2.4: Научаване на IBM модел 1 от паралелни данни с алгоритъма за EM . Стойностите за t(ett|една), t(äpple|ябълка) и t(mitt|моята) конвергират в 1, а коефициентът
на сложност P P намалява с всяка итерация.
В условията на алгоритъм от тип EM математически е гарантирано, че P P , определен
за тренировъчните паралелни данни с параметрите на обучавания модел, ще намалява
или няма да се увеличи с всяка следваща итерация. В контекста на статистическия
машинен превод P P се дефинира по формула (2.11) (Кьон, 2010, с. 93).
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log2 P P = −

∑

log2 p(fs |es )

(2.11)

s

Поради допускането за равновероятност на всички възможни съотнасяния може да се
каже, че IBM модел 1 поражда ненаредено множество от думи (т.нар. bag of words). Така
за възможните преводни варианти от фигура 2.2 се получава една и съща оценка по
модела.
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Фигура 2.2: Bag of words в условията на IBM-M1
Това опростява и отдалечава лексикално преводния модел от реално наблюдаваните
закономерности на естествения език. Ето защо като параметър в следващия по сложност IBM модел 2 се залага абсолютното съотнасяне.

2.2.2 IBM модел 2
Формално IBM модел 2 се дефинира, както следва (по (Колинс, 2011)). IBM-M2 модел
се състои от крайно множество E от думи на целевия език, крайно множество F от
думи на изходния език и целите положителни числа M и L, означаващи съответните
максимални дължини на изречението на изходния и целевия език. Параметрите на
модела са следните:
• Преводната вероятност t(f |e) за всяко f ∈ F , e ∈ E ∪ {null}.
• q(j|i, l, m) за всяко l ∈ {1 . . . L} , m ∈ {1 . . . M } , i ∈ {1 . . . m} , j ∈ {1 . . . l}. Параметърът q(j|i, l, m) се интерпретира като вероятността случайната променлива
ai да приеме стойност j (думата на позиция ej да поражда думата на позиция
fi ), при условие че са наблюдавани изречения на целевия и изходния език със
съответни дължини l и m.
Така за всяко изречение на целевия език e1 . . . el , където всяко ej ∈ E за всяка дължина
m дефинираме условното вероятностно разпределение за изреченията на изходния
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език f1 . . . fm и съотнасянията a1 . . . am във вид на формула (2.12), като пресмятането
на оценката за примера от фигура 2.1 става по израза от (2.13).

p(f1 . . . fm , a1 . . . am |e1 . . . el , m) =

m
∏

q(ai |i, l, m)t(fi |eai )

(2.12)

i=1

Пораждането на изречението на шведски език от изречението на български по модела
IBM-M2 може да се разглежда като две последователни стъпки:
1. Лексикален превод (lexical translation) и
2. Съотнасяне.
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Фигура 2.3: Пораждане на изречение на две стъпки в условията на IBM-M2

p(f1 . . . fm , a1 . . . am |e1 . . . el , m) =q(0|1, 13, 15) × t(det|null)
× q(2|2, 13, 15) × t(är|е)
× q(1|3, 13, 15) × t(sant|вярно)
× q(4|4, 13, 15) × t(att|че)
× q(0|5, 13, 15) × t(det|null)
× q(5|6, 13, 15) × t(är|е)
× q(6|7, 13, 15) × t(lättare|по-лесно)
× q(7|8, 13, 15) × t(att|да)
× q(10|9, 13, 15) × t(vinna|печели)
× q(12|10, 13, 15) × t(än|отколкото)
× q(13|11, 13, 15) × t(att|да)
× q(15|12, 13, 15) × t(f örlora|губи)
× q(16|13, 13, 15) × t(.|.)
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(2.13)

IBM-M1 е частен случай на IBM-M2, при който стойността q(j|i, l, m) е фиксирана на
(l + 1)−1 (допускането за равна вероятност на всички възможни съотнасяния). Математически е показано в литературата (Браун и др., 1993; Колинс, 2011), че в общия случай
алгоритъмът от тип EM за определяне на параметрите на IBM-M1 конвергира в глобален максимум на изпъкнала функция, независимо от условията, при които се инициализира.¹ Това гарантира, че след достатъчен брой итерации на алгоритъма стойностите
t(f |e) поне за част от възможните преводни еквиваленти ще конвергират.
Алгоритъмът от тип EM за определяне на параметрите на IBM-M2 е сходен с този за
IBM-M1 с тази разлика, че на всяка итерация се прави оценка не само на лексикалната преводна вероятност t(f |e), а и на другия параметър в модела — вероятността на
съответното съотнасяне q(j|i, l, m). Той гарантира конвергиране в един от множество
възможни локални максимуми. Така при различни условия на инициализация е възможно да бъдат научени различни параметри. Ето защо на практика научаването на
параметрите започва с фиксиран брой итерации на алгоритъма от тип EM за IBM-M1 и
с така научените параметри се инициализира алгоритъмът от тип EM за IBM-M2. И за
двата модела математически е показано, че статистики могат да се събират по ефективен начин и изчерпателно, т.е. параметрите на IBM-M1 и IBM-M2 се научават от цялото
множество от възможни преводни съответствия и съотнасяния в тренировъчния корпус.

2.2.3 IBM модел 3
В IBM-M3 се залага като параметър фертилността (fertility) на думите на изходния език.
Фертилността ϕ = 0, 1, 2, ... задава склонността на дадена дума от изходния език да се
превежда с точно определен брой думи на целевия език. В общия случай на всяка дума
от изходния език в модела ще съответства една дума на целевия език. Но ще има думи,
за които няма да има преводно съответствие (ще бъдат „изпуснати“), и такива, които ще
бъдат преведени с повече от една дума. В модела фертилността фигурира под формата
на условно вероятностно разпределение във вида на формула (2.14).

n = p(ϕ|e)

(2.14)

С по-висока стойност на n(0|jag) например ще се отрази склонността да се изпуска задължителното лично местоимение от глаголните форми при превод от шведски или
други германски езици на български; а с по-висока стойност на n(2|målades), „[къщата]
се боядиса/беше боядисана“ в модел на превод на български език се моделира тенден¹Макар че (Тутанова и Гали, 2011) показват случаи, в които не е така; за решение на описваната
приложна задача — съотнасяне на паралелен текст по думи — приемаме по-простото първоначално
допускане, тъй като IBM-M1 се използва единствено за инициализация при научаване на параметрите
в IBM-M2.
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цията пасивните -s форми на глагола на шведски език да се превеждат на български
със се-пасив или причастен пасив.
Фертилността на нулевата дума null ϕ0 се залага в модела също както и фертилностите на лексикалните думи. За нея обаче се прилагат следните ограничения. Предназначението на null е да обуслови появата на онези от думите в f, за които няма ясно
съответствие в e. Допуска се, че тези думи ще бъдат разпределени равномерно сред останалите думи в изречението на f и при превод по модела IBM-M3 те се „вмъкват“ едва
след като всички останали думи от низа са разположени в съответните си позиции¹
и така броят на вмъкнатите думи зависи пряко от избраната дължина на изречението
на f: по-дългите изречения ще имат повече добавени думи (Браун и др., 1993, с. 14).
Допуска се, че ϕ0 е случайна величина с биномно разпределение, както е показано във
формула (2.15).
(
)
ϕ1 + · · · + ϕl ϕ1 +···+ϕl −ϕ0 ϕ0
p(ϕ0 ) =
p0
p1
ϕ0

(2.15)

Параметърът p1 изразява вероятността дадена дума в e да поражда нулевата дума в
следващата позиция, а p0 съответно вероятността нулевата дума да не се поражда. p0 +
p1 = 1.
С параметризиране на фертилността преводът по IBM-M3 може да се разглежда на 4
стъпки:
1. Фертилност, моделирана от вероятностното разпределение n = p(ϕ|e).
2. Вмъкване на нулеви думи, моделирано от вероятностното разпределение по p0 и
p1 .
3. Лексикален превод, моделиран от вероятностното разпределение t(f |e), също
както по моделите IBM-M1 и IBM-M2.
4. Разместване (distortion), което се моделира от вероятностното разпределение
d(i|j, l, m). Вероятностното разпределение на разместването се дефинира по
подобен начин на вероятностното разпределение на съотнасянето q(j|i, l, m) в
модела IBM-M2. Разликата се състои в това, че съотнасянето в модела IBM-M2
се формулира така, че да предвижда позиция на дума от e, при условие че е
наблюдавана конкретна позиция от f, докато разместването в модела IBM-M3
се формулира така, че да предвижда позиция на дума от f, при условие че е
наблюдавана конкретна позиция от e.
¹Макар че по-горе за удобство поставихме null в позиция e0 , в IBM-M3 нулевата дума няма фиксирана позиция и може да се намира след всяка една дума от изречението на e.
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Фигура 2.4: Пораждане на изречение на четири стъпки в условията на IBM-M3

За всяка двойка изречения (f, e) правдоподобието съгласно IBM-M3 се изчислява на
база вероятностните разпределения за параметрите фертилност, лексикален превод и
разместване по формула (2.16) (Браун и др., 1993, с. 14).

p(f|e) =

l
∑

···

a1 =0

l
∑

p(f, a|e)

am =0

)
l (
l
∑
m − ϕ0 m−2ϕ0 ϕ0 ∏
=
···
p0
p1
ϕi !n(ϕi |ei )
ϕ
0
a =0
a =0
i=1
l
∑

m

1

×

m
∏

t(fj |eaj )d(j|aj , m, l)

(2.16)

j=1

За разлика от IBM-M1 и IBM-M2 от гледна точка на изчислимостта и сложността математически не е възможно да се научат параметрите на модела с алгоритъм от тип
EM по ефективен начин със събиране на изчерпателни статистики за наблюдаваните
двойки изречения (Удупа и Мажи, 2006) за IBM-M3. За този и следващите модели се
налага броят на срещанията по всички възможни съотнасяния да се замени с приближение, пресметнато на базата на извадка от всички възможни съотнасяния, за която се
допуска, че включва по-голямата част от вероятностната маса (probability mass). Такава
извадка се прави по пътя на евристично търсене по метода на най-бързото спускане
(hill climbing) сред множеството от съседи N (neighbors), определени с минимални модификации с отправна точка
1. Съотнасянето с най-голяма вероятност p(a|f, e), установено в резултат от краен
брой итерации за научаване на параметрите на IBM-M2. Това съотнасяне се на[ 70 ]

рича съотнасяне на Витерби (Viterbi alignment), означаваме го с V(f|e) и по IBM-M1
и IBM-M2 то се установява в полиномиално време.
2. Съотнасянията, за които последователно са били обездвижени (pegged) позициите ij по съотнасянето на Витерби за IBM-M2, т.е. множеството от съотнасяния, за
които aj = i. Всяко такова съотнасяне означаваме с Vi←j (f|e; 2).
(Браун и др., 1993) ограничават необходимите модификации до следните 2 вида:
1. Ход (move). За две съотнасяния a и a′ се казва, че се различават с един ход, ако
съществува точно една стойност на j, за която aj ̸= a′j и
2. Размяна (swap). За две съотнасяния a и a′ се казва, че се различават с една размяна,
ако a = a′ във всички случаи освен за две стойности j1 и j2 , за които aj1 = a′j2 и
aj2 = a′j1 .
Aлгоритъм 2.3 Псевдокод за събиране на множеството от съседни съотнасяния на съотнасянето на Витерби, научено по IBM-M2 (адаптиран от (Кьон, 2010, с. 107))
function neighboring(a, jpegged )
Initialize N
▷ множеството от съседни съотнасяния
for j ′ ← 0 .. length(f), j ′ ̸= jpegged do
▷ ходове
′
for i ← 1 .. length(e) do
a′ ← a; a′ (j ′ ) ← i′
N ← N ∪ a′
end for
end for
for j1 ← 0 .. length(f), j1 ̸= jpegged do
▷ размени
for j2 ← 0 .. length(e), j2 ̸= jpegged , j2 ̸= j1 do
a′ ← a; a′ (j1 ) ← a(j2 ), a′ (j2 ) ← a(j1 )
N ← N ∪ a′
end for
end for
return N
end function
С b(a) означаваме съотнасянето, избрано измежду съседите на a, за което p(b(a)|f, e) е
с най-висока стойност. С краен брой стъпки по метода на най-бързото спускане през
a, b(a), b2 (a) ≡ b(b(a)) . . . алгоритъмът за оптимизация конвергира в съотнасянето
b∞ (a). Аналогично за обездвижените позиции ij по съотнасянето на Витерби за
IBM-M2 се намират и съответните съотнасяния b∞
i←j (Vi←j (f|e; 2)).
В условията на IBM-M3 b∞ (V(f|e; 2) и b∞
i←j V (f|e; 2)) служат като приближения и заместват V(f|e; 3) и Vi←j (f|e; 3), които не биха могли да се изведат по ефективен начин. Така
извадката, от която се научават параметрите на IBM-M3 с алгоритъм от тип EM, добива
вида на формула (2.17) (Браун и др., 1993, с. 16).
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Aлгоритъм 2.4 Псевдокод за евристично търсене на оптимално съотнасяне по метода
на най-бързото спускане (адаптиран от (Кьон, 2010, с. 107))
function hillclimb(a, jpegged )
repeat
aold ← a
for all aneighbor in neighboring(a, jpegged ) do
if probability(aneighbor ) > probability(a) then
a ← aneighbor
end if
end for
until a = aold
return a
end function

S = N (b∞ (V(f|e; 2)))

∪

∪ N (b∞
i←j (Vi←j (f|e; 2)))
ij

(2.17)

2.2.4 IBM модел 4
Описаните досега модели не отчитат адекватно синтагматичните зависимости в случаите на съотнасяне на повече от една дума от f с една и съща дума от e. В IBM-M1 всички
възможни съотнасяния се приемат за равновероятни, а съотнасянето и разместването
съответно в IBM-M2 и IBM-M3 се моделират от условни вероятностни разпределения в
зависимост само от позицията на съотнесената дума съответно от e или f и дължините
l и m. В реални условия обаче позицията на fi в f зависи до голяма степен от това, какви
решения са взети за разполагането на предишните i − 1 думи.
За неутрализиране на тази „слабост“ на предишните модели в IBM-M4 се въвежда като
параметър относителното разместване (relative distortion), което моделира зависимостта
на позицията на преводна дума на дума на изходния език от позицията на преводната дума на предишната дума на изходния език. Формално в модела изречението e се
разлага на схема от цепти, всеки от които съответства на една или повече думи от изречението f (т.е. дума от e, за която няма съответствие, не съставлява цепт). Всяка дума от
e с ϕ > 0 съставлява цепт, включително нулевата, при условие че ϕ0 > 0. За null обаче
се приема, че не поражда фрази, независимо от броя на думите, които са съотнесени
с нея, ето защо тези думи се разпределят равновероятно. За останалите вероятностното разпределение, заложено при изчисляване на функцията на правдоподобие при
разместване на думите на f, се замества с две отделни вероятностни разпределения за
относително разместване в зависимост от това, в каква последователност в цепта се
явяват съответните думи от e. За целта се въвеждат следните оператори и понятия:
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1. Оператор [i], който означава позицията в e, на която съответства i-тият цепт.
2. Център на цепта ☉i , дефиниран като тавана на средното от позициите на съответните думи от f за съответния цепт.
3. Заглавка на цепта (head), думата на най-ниска позиция в f за цепта.
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Фигура 2.5: Примерно съотнасяне
Примерът от фигура 2.5 обуславя схемата от таблица 2.5.
цепт πi
позиция в e [i]
e[i]
{fj }
позиция в f {j}
център на цепта ☉i

π1
1
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1
1
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4
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6
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Таблица 2.5: Думи от e и съответните им цепти.
Относителното разместване на думите в f по модела IBM-M4 се дефинира, както следва.
1. Думите, породени от null, са с равновероятно разпределение.
2. Правдоподобието за местоположението на заглавката на цепта j се изчислява по
разпределението от формула (2.18) (Браун и др., 1993, с. 17).
d1 (j − ☉i−1 |A(e[i−1] ), B(fj ))

(2.18)

j − ☉i−1 e цяло число, което изразява изместването (displacement) на заглавката
на цепт i спрямо центъра на предходния цепт, и по IBM-M4 за него се допуска,
че е случайна величина, разпределена с вероятност d1 при условие стойностите на функциите A и B, съответно за думата от e, породила предходния цепт, и
за думата от f, която е в позиция на заглавка на настоящия цепт. Тези функции
причисляват съответната дума към един от краен брой класове думи. Класовете
думи отразяват определени закономерности в поведението на думите, причислени към тях, например необходимостта от размяна на позициите при превод
на конструкции с притежателна клитика от български на шведски или на някои от другите германски езици (фигура 2.6). В примера от фигура 2.6 се очаква
d1 (−1|A(ефективността), B(vår)), научена от паралелните данни, да е по-голяма
от d1 (+1|A(ефективността), B(vår)).
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Фигура 2.6: Разместване при конструкции с притежателна клитика при превод от български на шведски.

3. Допуска се, че местоположението на коя да е следваща дума k от цепта i
(означено като πi,k , k > 0) спрямо предишната дума k − 1 от цепта (j − πi,k−1 )
следва условното вероятностно разпределение от формула (2.19).
d>1 (j − πi,k−1 |B(fj ))

(2.19)

За разлика от местоположението на заглавката на цепта, за което се допуска да
бъде и с положително, и с отрицателно отместване спрямо центъра на предишния цепт, за останалите думи от цепта по IBM-M4 се изисква πik > πik−1 , т.е.
първата дума от цепта да е разположена вдясно от заглавката, втората — вдясно
от първата и т.н. Няма ограничение за непосредствена последователност и така
например моделът допуска пораждане на фразеологични глаголи (partikelverb)
на шведски език от съответния глагол на български, както е показано в примера от фигура 2.7. За пораждане на превода от фигура 2.7 се очаква d>1 (2|B(till)),
научена от паралелните данни, да е по-голяма от d>1 (1|B(till)).
j
fj
в цепт πi,k
☉i−1
j − ☉i−1
разместване

1
visst
π1,0
0
+1
d1 (+1)

2
har
π0,0
−
−
1

3
vi
π0,0
−
−
1

4
åstadkommit
π4,0
9
−5
d1 (−5)

5
en
π5,0
4
1
d1 (+1)

6
hel
π5,1
−
−
d>1 (+1)

7
del
π5,2
−
−
d>1 (+2)

8
i
π2,0
1
7
d1 (+7)

9
europa
π3,0
2
7
d1 (+7)

Таблица 2.6: Думи от f, fj , и съответното разместване за примера от фигура 2.5.
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Фигура 2.7: Относително разместване за k-тата дума от цепт по IBM-M4.
Също както и при IBM-M3, параметрите на модела се научават от извадка от всички
възможни съотнасяния, съставена евристично по метода на най-бързото спускане. Намирането на b∞ (a) за IBM-M4 се усложнява от факта, че при преместване на думи от
f между различни цепти се променя позицията на центровете на тези цепти, което от
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своя страна може да промени вероятностите, с които много други думи участват във
функцията на правдоподобие за изречението.
За съставяне на извадката за EM съседите на a се подреждат в намаляваща последователност на p(a|f, e; 3). Дефинира се функцията b̃(a), която връща онзи съсед на a, който е
с по-високо или най-малко равно правдоподобие p(b̃(a)|f, e; 4) на p(a|f, e; 4). Извадката
S се дефинира по подобен начин на извадката за целите на научаване на параметрите
на IBM-M3, както е показано във формула (2.20) (Браун и др., 1993, с. 18).
S = N (b̃∞ (V(f|e; 2)))

∪

∪ N (b̃∞
i←j (Vi←j (f|e; 2)))
ij

(2.20)

2.2.5 IBM модел 5
Описаните модели IBM-M3 и IBM-M4 се основават на редица допускания за независимост на определящите ги параметри и притежават един явен недостатък (Браун и др.,
1993, с. 18). Става дума за възможността за пораждане на множество думи от f в една
и съща позиция и определянето на съответните вероятности за такива съотнасяния.
По този начин на невъзможни съотнасяния се задава положителна вероятност в моделите (Кьон, 2010, с. 110). Параметрите на IBM-M5 се дефинират така, че да се изключи
възможността за такива съотнасяния посредством проверка за това, дали позицията,
в която се генерира думата fj , вече не е заета. Броят на незаетите позиции до всяка
позиция j включително се означава с vj . Разместването се определя, също както и в
IBM-M4, от двата параметъра d1 и d>1 със съответните модификации. За заглавката на
цепта това означава, че функцията на правдоподобие за разместването се изчислява
по формула (2.21).
d1 (vj |B(fj ), v☉i−1 , vmax )(1 − δ(vj , vj−1 ))

(2.21)

Делта функцията на Кронекер δ(vj , vj−1 ) връща оценка 1, ако двата аргумента са равни,
и 0 в противен случай. Незаетите позиции vj−1 са също толкова, колкото и незаетите
позиции vj само когато позицията j е заета. Така по формула (2.21) правдоподобието
при разполагане на думи във вече заети позиции от f се оценява на 0.
Последната възможна незаета позиция vmax отчита едновременно останалите незаети
позиции в f и фертилността на пораждащата дума ei . При оставащи vm незаети позиции от f vmax се пресмята по формула (2.22) (Браун и др., 1993, с. 18).
vmax = vm − ϕ[i] + 1

(2.22)

За IBM-M5 важи същото формално ограничение при разполагане на k-тата дума от
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цепта, ето защо за k-тата дума от цепта функцията на правдоподобие за разместването
се изчислява по формула (2.23).
d>1 (vj − vπi,k−1 |B(fj ), vmax′ )(1 − δ(vj , vj−1 ))

(2.23)

vmax′ се пресмята по формула (2.24) (Браун и др., 1993, с. 18).
vmax′ = vm − vπi,k−1 − ϕ[i] + k
цепт
e[i]

πi,k

null
наистина
в
европа
постигнали
много

π0,0
π1,0
π2,0
π3,0
π4,0
π5,0
π5,1
π5,2

v1
visst
1
1
−
−
−
−
−
−

v2
har
2
−
−
−
−
−
−
−

v3
vi
3
−
−
−
−
−
−
−

свободни позиции
v4
v5 v6
åstadkommit en hel
4
5
6
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
−
1
2
−
−
1
−
−
−

v7
del
7
5
4
4
4
3
2
1

(2.24)

v8
i
8
6
5
−
−
−
−
−

v9
europa
9
7
6
5
−
−
−
−

j
2;3
1
8
9
4
5
6
7

параметри за d1
vj vmax v☉i−1
−
1
5
5
1
1
−
−

−
7
6
5
4
1
−
−

Таблица 2.7: Пораждане на изречение от e към f по модела IBM-M5 с динамично проследяване на свободните позиции в f.
Изречението от примера в таблица 2.7 се поражда от e към f на следните стъпки:
1. Нулевата дума null разполага шведските har и vi съответно в позиции 2, 3. Разместването на породените от null думи в f следва равновероятно разпределение,
също както в IBM-M3 и IBM-M4.
2. e[1] = наистина разполага шведската visst в позиция 1. До позиция 1 до този
момент има 1 незаета позиция. Има общо 7 незаети позиции.
3. e[2] = в разполага шведската i в позиция 8, 5-ата от общо 6 незаети позиции.
4. e[3] = европа разполага шведската europa в позиция 9, 5-ата от общо 5 незаети
позиции.
5. e[4] = постигнали разполага шведската åstadkommit в позиция 4, 1-вата от общо 4
незаети позиции.
6. e[5] = много има фертилност ϕ = 3 и поражда фраза от три думи на шведски en
(f5 ) hel (f6 ) del (f7 ). До този момент в f има vm = 3 незаети позиции, следователно
vmax = 3−3+1 = 1 и заглавката на цепта en се разполага в единствената възможна
позиция 5. Останалите 2 думи от цепта се разполагат последователно след нея.
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−
0
3
3
0
0
−
−

Параметрите на IBM-M5 се научават с алгоритъм от тип EM от извадката, съставена по
формула (2.20). От нея се премахват онези съотнасяния a, за които p(a|f, e; 4) се окаже
много по-малка от b̃∞ (V(f|e; 2)|e, f; 4) (Браун и др., 1993, с. 19).

2.2.6 Съотнасяне по скрит марковски модел
(Фогел и др., 1996) предлагат статистически модел за съотнасяне по думи в духа на моделите IBM, построен формално като скрит марковски модел, описан от (Йелинек, 1976)
за целите на монотонно съотнасяне на реч по време. Като предимство на скрития марковски модел в литературата се изтъква, че при машинно самообучение с алгоритъм
от тип EM параметрите се оценяват по пътя на динамично оптимиране (Журафски и
Мартин, 2008) въз основа на наблюдения от целия тренировъчен корпус (а не от ограничена извадка, какъвто е случаят с модели IBM-M3 до IBM-M5). Според формалното
описание на модела от (Фогел и др., 1996) той може да се разглежда като специален
случай на IBM модел 2. Научаването на параметрите на такъв модел се включва като
стъпка от съотнасянето по думи в програмната реализация GIZA++ (Ал-Онайзан и др.,
1999), използвана в експерименталната част на настоящата работа.
При съотнасяне по модела се приема, че е налице зависимост на дадено съотнасяне aj
от предишното съотнасяне aj−1 (това е и основната мотивация за формалното описание на съотнасянето във вид на скрит марковски модел, където съотнасянията представляват скритите параметри), т.е. съотнасянето е относително, подобно на относителното разместване по IBM-M4, за разлика от абсолютното съотнасяне по IBM-M2. Така
за изречението (с дължина J) f = f1J и изречението (с дължина I) e = eI1 вероятността
P r(f1J |eI1 )¹ се пресмята по формула (2.25).

P r(f1J |eI1 )

=

∑

P r(f1J , aJ1 |eI1 )

=

J
∑∏

P r(fj , aj |f1j−1 , a1j−1 , eI1 )

(2.25)

j=1
aJ
1

aJ
1

По-нататък във функцията на правдоподобие (2.25) се правят заместванията от (2.26),
които отразяват стандартни допускания по скрития марковски модел. В случая това
са допусканията за това, че вероятността да се наблюдава дадено съотнасяне aj зависи
единствено от предишната съотнесена позиция aj−1 и за това, че вероятността да се
наблюдава дадена дума fj зависи единствено от съотнесената към нея дума eaj .

P r(f1J |eI1 )

=

J
∑∏
[

]
p(aj |aj−1 , I) · p(fj |eaj )

(2.26)

j=1
aJ
1

¹(Фогел и др., 1996) възприемат, че със записа P r(·) се означава вероятност в общия случай без допускания, а с p(·) — вероятност, определена по формалните ограничения на модела.
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Вероятността p(aj |aj−1 , I) или p(i|i′ , I), където i и i′ са абсолютните позиции на думите
в e, съотнесени с две съседни думи от f, се пресмята по модела като функция на „скока“
(jump) между тези позиции i − i′ по (2.27) (Фогел и др., 1996, с. 3). По този начин формално в модела се залага наблюдението, че е по-вероятно думите, породили съседни
думи в f, да са в близки позиции в e.
s(i − i′ )

′

p(i|i , I) = ∑I

l=1

това

dea

говори

säger

много

en

hel

(2.27)

s(l − i′ )

за

историческия

del

om

ни

vår

стремеж

historiska

strävan

Фигура 2.8: Примерно съотнасяне
Примерът от фигура 2.8 обуславя схемата от фигура 2.9. Функцията на правдоподобие
за съотнасянето от примера се изчислява по произведението от формула (2.28).

p(f, a|e) = p(J|I) × p(detta|това) × p(2|1, 7) × p(säger|говори) × p(3|2, 7)
×p(en|много) × p(3|3, 7) × p(hel|много) × p(3|3, 7) × p(del|много) × p(4|3, 7)
×p(om|за) × p(6|4, 7) × p(vår|ни) × p(5|6, 7)
×p(historiska|историческия) × p(7|5, 7) × p(strävan|стремеж)
jump=1

jump=1

jump=0

jump=0

jump=1

jump=2 jump=−1

jump=2

p(2|1,7)

p(3|2,7)

p(3|3,7)

p(3|3,7)

p(4|3,7)

p(6|4,7)

p(7|5,7)

това/1

говори/2

много/3

много/3

много/3

за/4

t(säger|говори)
t(hel|много)
t(om|за)
t(del|много)
t(dea|това)
t(en|много)

.
dea

säger

en

hel

del

om

p(5|6,7)

ни/6

историческия/5

(2.28)

стремеж/7

t(historiska|историческия)
t(vår|ни)
t(strävan|стремеж)

vår

historiska strävan

Фигура 2.9: Съотнасяне по скрит марковски модел
В първоначално предложения модел не се предвижда възможността за пораждане на
думи от f от нулевата дума. (Ок и Ней, 2003) предлагат схемата на скрития марковски
модел да се доразвие с добавяне на I нулеви думи с позиции e2I
I+1 . За преходите между
състояния в схемата на модела, поне едно от които е нулевата дума, се налагат ограниченията по (2.29) за преход от нулева дума към лексикална дума, по (2.30) за преход
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от нулева дума към нулева дума и по (2.31) за преход от лексикална дума към нулева
дума.
p(i + I|i′ , I) = p0 · δ(i, i′ )

(2.29)

p(i + I|i′ + I, I) = p0 · δ(i, i′ )

(2.30)

p(i|i′ + I, I) = p(i, i′ , I)

(2.31)

Параметърът p0 , който оценява вероятността на прехода към нулевата дума, е константа. Предлага се (Ок и Ней, 2003) той да бъде научен емпирично от обособена част от
тренировъчните данни.

2.2.7 Симетризиране на съотнасянията

visst
har
vi
åstadkommit
en
hel
del
i
europa

visst
har
vi
åstadkommit
en
hel
del
i
europa

много

постигнали

сме

европа

в

наистина

много

постигнали

сме

европа

в

наистина

След последователното научаване на параметрите на моделите за превод по думи (IBM
от 1 до 5 и съотнасяне по скрит марковски модел или комбинация от някои от тях с краен брой итерации отделно за всеки модел) измежду възможни съотнасяния, включени
в извадката, от която се научават параметрите на последния приложен модел, можем
да определим онова съотнасяне, което максимизира функцията на правдоподобие по
модела (съотнасянето на Витерби). Да приемем, че това е съотнасянето от лявата страна на фигура 2.10. Съотнасянията се онагледяват в матричен вид, както е възприето в
(Журафски и Мартин, 2008; Кьон, 2010).

?

Фигура 2.10: Матрица на съотнасянията, превод от e на f (ляво) и от f на e (дясно)
Математически моделите за превод по думи се дефинират така, че при превод от e към
f се допуска съотнасяне от точно една дума на e към една или повече думи на f (фигура 2.10 (ляво)). Обратното също важи: при превод от f към e се допуска съотнасяне
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от точно една дума на f към една или повече думи на e (фигура 2.10 (дясно)). Видно е,
че има случаи, в които съотнасянето в едната от двете посоки е възможно да улови закономерности, невъзможни в другата посока. Например вече разгледаното съотнасяне
на много с целия фразеологизъм en hel del е невъзможно при превод от f към e. Освен
това често съотнасянето в нито една от посоките на превод не отговаря на езиковите
реалности. Бихме желали например да отразим съотнасянето между двете аналитични глаголни форми от примера сме постигнали и har vi åstadkommit. В такъв случай
обаче става дума вече за съотнасяне от тип множество от думи към множество от думи (many-to-many (Ок и др., 1999)). Фразовото съотнасяне (phrasе alignment (Журафски и
Мартин, 2008, с. 878)) от последния тип е заложено в основата на съвременните системи
за фразов статистически машинен превод (phrase-based MT (Журафски и Мартин, 2008,
с. 888)).
(Ок и Ней, 2003) предлагат метод за извличане на фразови съотнасяния посредством
евристично симетризиране (symmetrizing) на двете асиметрични съотнасяния A1 и A2 ,
получени с научаване на параметрите на модел за пословен статистически превод във
всяка от посоките на превода. Двете матрици на съотнасянията се съчетават, както
следва.
• Съставя се матрица на съотнасянията от сечението на A1 и A2 , AI = A1 ∩ A2 .
Тази матрица съдържа онези съотнасяния, които присъстват и в A1 , и в A2 , и е с
по-висока точност (precision) от матриците A1 и A2 поотделно.
• Съставя се матрица на съотнасянията от обединението на A1 и A2 , AU = A1 ∪ A2 .
Тази матрица съдържа всички научени съотнасяния от A1 и A2 и е с по-високо
покритие (recall) от матриците A1 и A2 поотделно.
• За контролирано увеличение на покритието, без от това да страда точността, се
предлага симетризираната матрица да съдържа всички съотнасяния от сечението
плюс онези съотнасяния от обединението (i, j), които присъстват само в едното
от двете множества A1 и A2 , ако нито за fi , нито за ei няма съотнасяне в AI , или
ако са изпълнени и двете от условията по-долу:
– съотнасянето (i, j) има хоризонтален съсед (i−1, j), (i+1, j) или вертикален
съсед (i, j − 1), (i, j + 1) в AU и
– множеството AI ∪ {(i, j)} не съдържа съотнасяния, за които едновременно
съществуват и хоризонтални, и вертикални съседи в AU .
В литературата (Ву и Уанг, 2007; Кьон, 2010) гореописаната евристика е известна като
grow. Предлагат се и други евристики, които надграждат над нея с добавяне и на допълнителни съседи от AU с цел свеждане до минимум на броя на думите, които не
участват в съотнасяне:
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Фигура 2.11: Сечение (черни полета) и обединение (черни и сиви полета) на съотнасянията A1 и A2

• grow-diag: освен съседните съотнасяния по хоризонталата и вертикалата от grow
се включват и диагонално разположените съседи в матрицата AU
• final-and: като крайна стъпка към съотнасянията, получени от евристиката grow
или grow-diag, се добавят и несъседни съотнасяния, които не принадлежат нито
към A1 , нито към A2
• final: като крайна стъпка към съотнасянията, получени от евристиката grow или
grow-diag, се добавят и несъседни съотнасяния между позициите, които принадлежат или към A1 , или към A2
За множествата от съотнасяния, определени с горните евристики, важат отношенията
на включване от (2.32) (Маречек, 2009).

AI ⊂ grow ⊂ grow-diag ⊂ grow-diag-final-and ⊂ grow-diag-final ⊂ AU

(2.32)

2.3 Статистически модел за фразов превод
(Ценс и др., 2002) представят статистически модел за фразов превод, с който в експериментални условия се постигат значително по-добри резултати спрямо статистическите
модели за пословен превод. Моделът се основава на т.нар. шаблони на съотнасянето
(alignment templates), с прилагането на които преводната вероятност P r(f1J , eI1 ) се разлага с въвеждане на две скрити променливи: последователността от шаблони на съот[ 81 ]

насянето z1K и съотнасянията в рамките на шаблоните ãK
1 за двойката изречения fi и
ei съгласно формула (2.33) (Ценс и др., 2002, с. 6).

P r(f1J , eI1 )

=

K
∑ ∏

I
K K I
J K
K I
P r(ãK
1 |e1 ) · P r(z1 |ã1 , e1 ) · P r(f1 |z1 , ã1 , e1 )

k=1
z1K ,ãK
1

=

K
∑ ∏
z1K ,ãK
1

p(ãk |ãk−1 ) · p(zk |ẽk ) · p(f˜k |zk , ẽk )

(2.33)

k=1

(Кьон и др., 2003) правят съпоставителна оценка на различни статистически модели за
фразов превод, като синтезират фразов преводен модел по подобие на формула (2.33), с
който се постигат максимални резултати в съответните експериментални условия. По
метода на (Кьон и др., 2003) преводният модел се разлага съгласно формула (2.34).

p(f|e) = p(f¯1I |ēI1 ) =

I
∏

ϕ(f¯i |ēi )d(ai − bi−1 − 1)

(2.34)

i=1

При декодиране изречението на изходния език се сегментира на последователност от
I фрази f¯1I . Допуска се, че всички начини, по които е възможно да се сегментира изречението, са равновероятни.
Всяка фраза f¯i от f¯1I се превежда с точно една фраза ēi от ēI1 . (Кьон и др., 2003) установяват експериментално, че най-добри преводни резултати се постигат с извличане на
фразови преводи от пословни съотнасяния, получени по IBM модел, симетризирани
по евристиката grow-diag-and.¹ Извличат се всички съотнесени двойки фрази, които
са съвместими (consistent) със съответната симетризирана матрица. Двойка фрази (f¯, ē)
е съвместима с дадено симетризирано съотнасяне A, ако всички думи f1 , . . . , fn от f¯, за
които има съотнасяния в A, са съотнесени с думи от ē, и обратно. Таблица 2.8 съдържа
съвместимите двойки фрази за примерната симетризирана матрица от фигура 2.12.

След извличане на двойките фрази за всяка от тях се изчислява фразовата преводна
вероятност на базата на броя на срещанията в тренировъчните данни по формула (2.35).
count(f¯, ē)
ϕ(f¯|ē) = ∑
¯
f¯ count(f , ē)

(2.35)

Така извлечените двойки фрази и съответните преводни вероятности са параметрите,
които се научават с методите на машинно самообучение от тренировъчни данни. Те
¹Макар че е възможно фразови преводи да се научат направо от паралелните данни (метод за това
предлагат (Марку и Уонг, 2002)), в настоящия труд възприемаме подхода за построяване на система за
статистически машинен превод, описан в (Кьон, 2009).
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Фигура 2.12: Симетризирана матрица на съотнасянията A

са достатъчни за построяване на базова система за статистически фразов превод по
формула (2.34). В практиката (Кьон и др., 2007) те се представят във вид на таблица на
фразовите преводи (phrase translation table), както е показано в примера от таблица 2.9.
Така например при превод на шведската фраза „en hel del“ на български като „много
неща“ във формула (2.34) се залага фразовата преводна вероятност ϕ(f¯|ē) = 0.0331126.
От таблицата на фразовите преводи на базовата система отсъства каквато и да е езикова
мотивация. Някои първоначални експерименти (Кьон и др., 2003) показват влошаване
на резултатите при сегментиране на езиковите данни по езиково мотивирани методи,
не на последно място заради значителното намаляване на броя на извлечените преводни двойки. Същите експерименти показват и че качеството на превода от система
за фразов статистически превод не се влияе съществено при отдаване на предпочитание на езиково мотивирани фразови преводи или обратно, при налагане на наказание
на езиково мотивираните фразови преводи.
Без допълнителни ограничения за дължината на фразите с евристиките, по които се
извличат двойки преводни фрази от матрицата на съотнасяне, таблицата нараства много бързо (има общо 43 двойки фрази, съвместими с матрицата от фигура 2.12 за двойката примерни изречения от съответно 10 думи на шведски и 9 думи на български
език). Като се има предвид, че най-дългите фрази е малко вероятно да се срещат повече от веднъж в тестови данни, на практика се задават ограничения за дължината на
извличаните фрази.

Възможно е фразите на целевия език да претърпят пренареждане (reordering) при превода. Пренареждането на фразите следва вероятностното разпределение d(ai −bi−1 −1),
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det är — има
det är yerligare — има още
det är yerligare några — има още няколко
det är yerligare några saker — има още няколко съображения; има още няколко съображения ,
det är yerligare några saker som — има още няколко съображения , които
det är yerligare några saker som jag skulle vilja — има още няколко съображения , които искам; има още
няколко съображения , които искам да
det är yerligare några saker som jag skulle vilja tillägga — има още няколко съображения , които искам да
добавя
yerligare — още
yerligare några — още няколко
yerligare några saker — още няколко съображения; още няколко съображения ,
yerligare några saker som — още няколко съображения , които
yerligare några saker som jag skulle vilja — още няколко съображения , които искам; още няколко съображения , които искам да
yerligare några saker som jag skulle vilja tillägga — още няколко съображения , които искам да добавя
några — няколко
några saker — няколко съображения; няколко съображения ,
några saker som — няколко съображения , които
några saker som jag skulle vilja — няколко съображения , които искам; няколко съображения , които искам
да
några saker som jag skulle vilja tillägga — няколко съображения , които искам да добавя
saker — съображения; съображения ,
saker som — съображения , които
saker som jag skulle vilja — съображения , които искам; съображения , които искам да
saker som jag skulle vilja tillägga — съображения , които искам да добавя
som — , които; които
som jag skulle vilja — , които искам; , които искам да; които искам; които искам да
som jag skulle vilja tillägga — , които искам да добавя; които искам да добавя
jag skulle vilja — искам; искам да
jag skulle vilja tillägga — искам да добавя
tillägga — да добавя; добавя

Таблица 2.8: Двойки фрази, съвместими с матрицата от фигура 2.12

където ai означава позицията в изречението f, на която се намира началната дума от
фразата, преведена като фраза ēi , а bi−1 означава позицията в изречението f, на която
се намира крайната дума от фразата, преведена като фраза ēi−1 . d(ai − bi−1 − 1) е вероятностен модел на пренареждане на базата на разстоянието (distance-based reordering
model (Кьон, 2010, с. 129)), изчислено като разликата между двете позиции. Разстоянието е броят на думите, които се прескачат (в посока напред или назад), когато фразите
не се превеждат последователно. При последователен превод ai = bi−1 + 1 (началната
дума от фраза i се намира на позицията, непосредствено следваща крайната дума от
фраза i − 1) и по формула (2.34) се залага вероятност d(0).
Така дефинирана, вероятността на дадено пренареждане d(x) не се научава от тренировъчните данни. Тя се разглежда като цената, която се дължи за пренареждането
(цената за по-голям скок x е по-висока), и за нея се дефинира по подходящ начин експоненциалната функция от формула (2.36) (Кьон, 2010, с. 129).
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…
en hel del ||| много , ||| 0.00675676 …
en hel del ||| много , голяма част ||| 1 …
en hel del ||| много ||| 0.00504154 …
en hel del ||| много какво ||| 0.125 …
en hel del ||| много критики ||| 0.0434783 …
en hel del ||| много неща , които могат ||| 0.5 …
en hel del ||| много неща ||| 0.0331126 …
en hel del ||| много положителен ||| 0.0185185 …
en hel del ||| много положителен резултат ||| 0.25 …
en hel del ||| много работа ||| 0.0280899 …
en hel del ||| много усилия , ||| 0.0769231 …
en hel del ||| много усилия ||| 0.0638298 …
en hel del ||| множество ||| 0.00235849 …
en hel del ||| мнозина ||| 0.0030303 …
…

Таблица 2.9: Таблица на фразовите преводи

d(x) = α|x|

(2.36)

2.4 Езиков модел
Езиковият модел (language model, LM) представлява статистически модел, по който се
изчислява вероятността за наблюдение на дума в последната позиция от поредица от
N думи въз основа на предишните N − 1 думи. В уравнението, описващо математически превода по модела на комуникационния канал с шум, ролята на езиковия модел
е да се отдаде предпочитание на преводни варианти, които са с относително високо
правдоподобие по съответния езиков модел за целевия език e, т.е. да се осигури „граматичност“ на превода на e.
Връщайки се към примера за превод по IBM-M1 от фигура 2.2, установяваме експериментално, че при равно правдоподобие на двата преводни варианта, изчислено въз
основа на лексикалните преводни вероятности за двойката изречения, езиков модел,
чиито параметри са научени от целевата (български език) страна на тренировъчните данни, оценява първия вариант по-високо от втория (формула (2.37))¹ и съответно
първият ще бъде предпочетен като превод на изречението от шведски език.
¹Вероятностите по модела се пресмятат в логаритмичен вид, като правдоподобието на поредицата
се изчислява като сбор от логаритмичните вероятности да се наблюдават отделните думи при дадена
история, а не като произведение от много малки дроби, с които иначе се изразява вероятността.
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pLM (вярно е , че е по-лесно да се печели , отколкото да се губи) = −23.5877
pLM (печели е , вярно се отколкото да че е да по-лесно , се губи) = −47.5252 (2.37)

2.4.1 Емпирични характеристики на езиковия модел
Построяването на езиковия модел се основава на някои допускания, с които става възможно изчисляването на параметрите на модела въз основа на наблюдения от едноезиков корпус. Основното допускане се отнася до наличието на зависимост между предходните N − 1 думи от текста и думата на n-та позиция: за носител на езика е повероятно да избере като продължение на израза от (2.38) думата „реактори“, отколкото
например „овца“.
След извеждането от експлоатация на ядрените _

(2.38)

Формално това означава, че условната вероятност P (w|h) да се наблюдава думата w,
„реактори“, при наблюдавани думите от израза (2.38), които наричаме история (history),
h, е по-висока от условната вероятност P (w′ |h) да се наблюдава думата w′ , „овца“, при
същата история h. При наличие на достатъчно голям корпус тези вероятности могат
да се изчислят във вид на относителни честоти (Журафски и Мартин, 2008, с. 86) по
формула (2.39).

P (реактори|след извеждането от експлоатация на ядрените) =
C(след извеждането от експлоатация на ядрените реактори)
C(след извеждането от експлоатация на ядрените)

(2.39)

За пресмятане на вероятността да се наблюдава не само една дума w, а последователност от w1 . . . wn думи, условната вероятност P (w|h) се преобразува по формула (2.40)
(Журафски и Мартин, 2008, с. 87).

P (w1n ) = P (w1 )P (w2 |w1 )P (w3 |w12 ) . . . P (wn |w1n−1 )
n
∏
=
P (wk |w1k−1 )

(2.40)

k=1

Историята от израза от (2.38) се среща веднъж в тренировъчния корпус от 250 000 изречения на български език. Търсене в интернет¹ по същата заявка връща едва три резултата, макар че от гледна точка на носител на езика не става дума за необичайна
¹www.google.com, 20.03.2013 г.
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конструкция. При по-дълга история броят на резултатите намалява допълнително. Ето
защо при построяване на езиковия модел се налага допускането за зависимост на дадена дума в общия случай единствено от история от малък, краен брой думи N по
формула (2.41) (Журафски и Мартин, 2008, с. 88), т.е. поредица от думи се разглежда
като марковска верига от N -ти ред.

n−1
P (wn |w1n−1 ) ≈ P (wn |wn−N
+1 )

(2.41)

С горните допускания става възможно пресмятането на приближение на P (wn |w1n−1 )
във вид на относителни честоти подобно на израза от (2.39) с преброяване на броя на
n
срещанията на wn−N
+1 в тренировъчните данни и нормализиране по броя на срещаn−1
нията на историята wn−N
+1 по формула (2.42) (Журафски и Мартин, 2008, с. 89).

n−1
P (wn |wn−N
+1 )

n−1
C(wn−N
+1 wn )
=
n−1
C(wn−N +1 )

(2.42)

По формула (2.42) се изчислява такава стойност на P , каквато максимизира правдоподобието на тренировъчните данни (maximum likelihood estimation), но в реални условия
тя лесно може да доведе до грешка. Колкото и да е голям тренировъчният корпус, той
няма как да съдържа всички граматически допустими последователности от N думи
в езика, т.е. при всички случаи става дума за недостатъчни данни (sparse data). Да допуснем, че при пресмятане на израза от (2.40) с приближението по формула (2.41) се
натъкнем на последователност, която отсъства от наблюденията в тренировъчния корпус. Това означава, че вероятността да се наблюдава въпросната поредица от N думи
ще се включи като нулев множител, а оттам и че вероятността, определена за цялата
поредица w1n , е нулева. От друга страна, при отсъствие на достатъчно голям брой наблюдения от тренировъчните данни за дадени последователности от N думи ще бъдат
зададени нереално високи вероятности. Тъй като примерът от (2.38) се среща веднъж
в тренировъчния корпус, с пресмятане на максималното правдоподобие на тренировъчните данни за него се установява вероятност 1, макар че носител на езика би могъл
да продължи израза не само с „реактори“, но и с „мощности“, „електроцентрали“ и т.н.

2.4.2 Изглаждане
В литературата (Чен и Гудман, 1998; Журафски и Мартин, 2008; Кьон, 2010) са описани
редица подходи за справяне с този аспект на недостатъчните данни, известни под общото наименование изглаждане (smoothing). При изглаждане част от вероятностната
маса, определена емпирично с преброяване на срещанията в тренировъчните данни,
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се преразпределя към събития, които отсъстват от наблюденията. Поради твърде високия брой възможни събития (за корпус с речник от 20 000 типа съществуват 20 0002
възможни последователности от втори порядък и 20 0003 от трети порядък) спрямо
наблюденията от данните при прилагане на алгоритъм за изглаждане се търси такова
преразпределение на вероятностната маса, при което вероятността на наблюдаваните събития да остане достатъчно висока. (Чен и Гудман, 1998) изтъкват, че повечето
известни алгоритми за изглаждане могат да се обобщят в израз (2.43).

α(w |wn−1 )
n
n−N +1
n−1
psmooth (wn |wn−N
)
=
+1
γ(w |wn−1 )p
n

n−N +1

n
ако C(wn−N
+1 ) > 0

n−1
smooth (wn |wn−N +2 )

n
ако C(wn−N
+1 ) = 0

(2.43)

Ако дадена последователност от N думи се среща поне веднъж в тренировъчните данn−1
ни, за нея се научава разпределението α(wn |wn−N
+1 ). В противен случай алгоритъмът
n−1
отстъпва (backoﬀ ) назад към разпределението от по-ниския порядък psmooth (wn |wn−N
+2 )
(т.е. ако от наблюденията отсъства дадена последователност от N думи, то за нея се задава вероятност с приближение, която е функция на вероятността на последователност
от N − 1 думи (ако за нея има наблюдения), която се получава, като отстъпим една поn−1
зиция назад), а стойността на коефициента γ(wn |wn−N
+1 ) се избира така, че сборът от
условните вероятности да е равен на 1. Алгоритмите, които спадат към описаната схема, се наричат отстъпващи модели.
Някои изглаждащи алгоритми се изразяват в линейното интерполиране на модели от
по-висок и по-нисък ред, както е показано във формула (2.44) (Чен и Гудман, 1998, с.
11).

n−1
pinterp (wn |wn−N
+1 ) = λwn−1

n−N +1

n−1
pML (wn |wn−N
+1 ) + (1 − λwn−1

n−N +1

n−1
)pinterp (wn |wn−N
+2 ) (2.44)

Изгладеният модел от N -ти порядък се дефинира по формула (2.44) рекурсивно във
вид на линейна интерполация между модела с максимално правдоподобие за наблюдаваните данни от N -ти порядък и изгладения модел от (N − 1)-ви порядък, като за
край на рекурсията за изгладения модел от първи порядък се избира или емпирично
определената вероятност с максимално правдоподобие, или интерполация между последната и вероятността по модела от нулев порядък (т.е. вероятността да се наблюдава
непозната дума), определена по формула (2.45)¹.

punif (wi ) =

1
|V |

¹V по израза от (2.45) задава размера на речника (броя на типовете) по модела.

[ 88 ]

(2.45)

Моделите от този вид се наричат интерполирани (interpolated). (Чен и Гудман, 1998, с.
18) показват, че с преобразуване на израза от (2.44) по формула (2.46) интерполираните
модели също могат да приемат вида на израза от (2.43).

n−1
n−1
n−1
n−1
′
psmooth (wn |wn−N
+1 ) = α (wn |wn−N +1 ) + γ(wn−N +1 )psmooth (wn |wn−N +2 ),

(2.46)

n−1
n−1
n−1
n−1
n−1
където α′ (wn |wn−N
pML (wn |wn−N
. Така също
+1 ) = λwn−N
+1 ), а γ(wn−N +1 ) = 1 − λwn−N
+1
+1
за интерполиран алгоритъм може да се зададе вариант с отстъпване по формула (2.46),
n−1
n−1
n−1
′
където α(wn |wn−N
+1 ) = α (wn |wn−N +1 ), а γ(wn−N +1 ) се коригира така, че сборът от вероятностите да бъде 1.

Основната разлика между отстъпващите и интерполираните модели се състои в това,
че по отстъпващите модели единствено за последователностите от по-висок порядък
с нулев брой срещания в тренировъчните данни се прави приближение на базата на
вероятностите на последователностите от по-нисък порядък, а за онези, за които има
наблюдения, се вземат стойностите, максимизиращи правдоподобието на тренировъчните данни, докато по интерполираните модели вероятностите да се наблюдават всички последователности от по-висок порядък се пресмятат рекурсивно на базата на изчислените вероятности да се наблюдават съответните последователности от по-нисък
порядък.

2.4.3 Оценка
Също както при преводните модели, представени по-горе, коефициентът на сложност
PP, изчислен по даден езиков модел за тренировъчните данни, дава информация за
това, колко добре моделът може да предвижда дадена изолирана част от тренировъчните данни (held-out set) и оттам — доколко той е подходящ за предвиждане на реални
явления в тестови данни. Коефициентът на сложност се основава на идеята за ентропия на сечение (cross-entropy), формулирана в контекста на теорията на информацията
(Журафски и Мартин, 2008, с. 114). Ентропията (entropy) е мярка за степента на несигурност в дадено вероятностно разпределение. Колкото по-малко на брой са възможните
събития с по-значима вероятност, толкова по-ниска е ентропията (Кьон, 2010, с. 186). За
дадена случайна променлива X (за езиков модел тя ще приема стойности от множеството χ на всички възможни последователности от думи W1n ), която следва вероятностното разпределение p(x), ентропията се изчислява по формула (2.47).
H(X) = −

∑

p(x) log p(x)

(2.47)

x∈χ

Ентропията на сечение позволява да се сравнява полезността на различни вероятностни модели, когато не е известно действителното вероятностно разпределение p (ка[ 89 ]

къвто е случаят с естествения език; за да установим p(x), е необходимо да разполагаме
с всички възможни последователности от думи на даден език, което е невъзможно),
а разполагаме единствено с приближение за него, в случая езиковия модел m. Ентропията на сечение на m спрямо p се дефинира по формула (2.48) (Журафски и Мартин,
2008, с. 116).
H(p, m) = lim −
n→∞

1 ∑
p(w1 , . . . , wn ) log m(w1 , . . . , wn )
n W ∈L

(2.48)

С допусканията за ергодичност и стационарност на езика по теоремата на ШенънМакМилан-Брейман (Алго и Кавър, 1988) изразът от (2.47) се преобразува във формула (2.49). Той означава, че ентропията на сечение на модел m спрямо разпределението
p може да се оцени на базата на вероятността, която се задава по модела за само една
последователност от думи, която е достатъчно дълга (на практика онази част от тренировъчните данни, която сме изолирали). А това, което ни позволява да сравняваме
различни модели, е, че за всеки модел m H(p) ≤ H(p, m), т.е. моделът с по-ниска ентропия на сечение спрямо p описва по-точно наблюдаваните данни (Журафски и Мартин,
2008, с. 117).
1
H(p, m) = lim − log m(w1 w2 . . . wn )
n→∞
n

(2.49)

За сравняване на езикови модели в практиката се използва коефициентът на сложност
P P , който се извежда пряко от ентропията на сечение за модела по формула (2.50)
(Кьон, 2010, с. 184).
P P = 2H(pLM )

(2.50)

2.4.4 Изглаждане по модифицирания метод на Кнезер-Ней
(Чен и Гудман, 1998) правят съпоставка между различни методи за изглаждане и предлагат метод, с който експериментално се постига модел с най-нисък коефициент на
сложност. Методът, известен като модифициран метод на Кнезер-Ней (modiﬁed KneserNey), се основава на метода на Кнезер-Ней за изглаждане чрез абсолютно сконтиране
(absolute discounting) на базата на броя на различните истории, в контекста на които се
явява дадена дума.
Абсолютното сконтиране е интерполиран метод за изглаждане, при който в уравнението от (2.44) вероятността да се наблюдава последователността от по-висок порядък не
участва с множителя λwn−1 , а се изчислява с изваждане на константата D ≤ 1 от броя
n−N +1
на срещанията за всяка последователност, която се среща поне веднъж в тренировъчните данни, по формула (2.51).
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i−1
pabs (wi |wi−n+1
)=

i
max{c(wi−n+1
) − D, 0}
i−1
∑
+ (1 − λwi−1 )pabs (wi |wi−n+2
),
i
i−n+1
c(w
)
i−n+1
wn

(2.51)

като спазването на ограничението за сумата от коефициентите в линейната интерполация се осигурява по формула (2.52).
1 − λwi−1

i−n+1

=∑

D
i−1
|{wi : c(wi−n+1
wi ) > 0}|
i
c(w
)
i−n+1
wi

(2.52)

По метода на Кнезер-Ней (Кнезер и Ней, 1995) при абсолютното сконтиране вероятностното разпределение от по-нисък порядък, съчетано с вероятностното разпределение
от по-висок порядък, се пресмята различно в зависимост от броя на възможните контексти, в които се среща дадена дума. Интуитивно това може да се обясни със следното
наблюдение от българската версия на Europarl: в 250 000 изречения на български език
думата „гора“ се среща 105 пъти и се нарежда сред думите с най-висока честота в корпуса. Така при отстъпване до първи порядък тази дума би била предпочетена пред
думата „бариера“, която е по-подходяща от гледна точка на носител на езика, но се
среща едва 32 пъти в корпуса, както в хипотетичния случай от примера от (2.53).
Това представлява функционална _

(2.53)

Проверка на левия контекст на думата „гора“ в корпуса обаче показва, че в 101 от 105-те
срещания тя се предхожда от „Черна“ и високата вероятност на отделната дума „гора“
не отразява реално ситуацията в тренировъчните данни. Бихме искали тази вероятност
да не е правопропорционална на броя на срещанията на отделната дума, а на броя на
различните думи, които тя следва. (Чен и Гудман, 1998) описват интерполиран вариант
на първоначално предложения метод на Кнезер-Ней във вида на формула (2.54).
i
max{c(wi−n+1
) − D, 0}
∑
i
wi c(wi−n+1 )
D
i−1
i−1
+ ∑
|{wi : c(wi−n+1
wi ) > 0}|pKN (wi |wi−n+2
)
i
c(w
)
i−n+1
wi

i−1
pKN (wi |wi−n+1
) =

(2.54)
Разпределението от по-нисък порядък се пресмята по формула (2.55).
i
) > 0}|
|{wi−n+1 : c(wi−n+1
i−1
)= ∑
pKN (wi |wi−n+2
i
wi |{wi−n+1 : c(wi−n+1 ) > 0}|

(2.55)

Модификацията, с която се подобрява първоначално предложеният метод на КнезерНей, се изразява в задаването на отделни стойности D1 , D2 и D3+ за сконтиране съот[ 91 ]

ветно на броя на последователностите, които се срещат точно веднъж, точно два пъти
или три или повече пъти в тренировъчните данни.¹ Така разпределението по модифицирания метод на Кнезер-Ней се изчислява по формула (2.56), като експериментално
се представят доказателства в подкрепа на това, че идеалната стойност за сконтиране
на броя на последователностите, които се срещат веднъж или два пъти, се различава
съществено от тази за сконтиране на броя на последователностите, които се срещат
три или повече пъти в тренировъчните данни (Чен и Гудман, 1998).
i−1
pKN (wi |wi−n+1
)=

i
i
c(wi−n+1
) − D(c(wi−n+1
))
i−1
i−1
∑
+ γ(wi−n+1
)pKN (wi |wi−n+2
),
i
c(w
)
i−n+1
wi

(2.56)

където

i−1
γ(wi−n+1
)

i−1
i−1
i−1
D1 N1 (wi−n+1
•) + D2 N2 (wi−n+1
•) + D3+ N3+ (wi−n+1
•)
∑
,а
=
i
wi c(wi−n+1 )

Nx за x ∈ {1, 2, 3+} се изчислява въз основа на броя на възможните продължения на
i−1
историята wi−n+1
от тренировъчните данни, както следва.

i−1
i−1
N1 (wi−n+1
•) = |{wi : c(wi−n+1
wi ) = 1}|
i−1
i−1
N2 (wi−n+1
•) = |{wi : c(wi−n+1
wi ) = 2}|
i−1
i−1
N3+ (wi−n+1
•) = |{wi : c(wi−n+1
wi ) > 2}|

Оптималните стойности за Dx за x ∈ {1, 2, 3+} се изчисляват непосредствено по формула (2.57)

Y
D1
D2
D3+

N1
N1 + 2N2
N2
= 1 − 2Y
N1
N3
= 2 − 3Y
N2
N4
,
= 3 − 4Y
N3
=

(2.57)

където Nc представлява броя на последователностите от думи, които се срещат точно c
пъти в тренировъчните данни, или се оптимизират за изолирана част от данните Кьон
(2010, с. 202).
¹D0 = 0
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2.5 Логаритмично-линеен преводен модел
(Ок и Ней, 2002) изтъкват, че търсенето на преводен вариант, максимизиращ функцията на превода по модела на комуникационния канал с шум по формула (1.3), е свързано
със следните проблеми:
1. Комбинацията от езиков модел p(e) и преводен модел p(f|e) се оказва оптимална
единствено ако се използват същинските вероятностни разпределения, т.е. ако
p(e) = P r(e) и p(f|e) = P r(f|e). Тъй като прилаганите модели и методи за машинно самообучение представляват само груби приближения на тези същински
разпределения, основаващи се на редица допускания за независимост, е възможно друга комбинация от езиков и преводен модел да даде по-добър резултат.
2. Не се допуска непосредствено разширяване на базовия модел за статистически
машинен превод с включване на допълнителни зависимости извън езиковия и
преводния модел. Такава зависимост би могла да бъде например дължината на
изреченията.
3. Често наблюденията показват, че сравними резултати с получените по модела
на комуникационния канал с шум се получават със заместване на множителя
p(f|e) с p(e|f), макар че това става в нарушение на формулата на Бейс, по която е
построен моделът на комуникационния канал с шум.
(Ок и Ней, 2002) предлагат като алтернатива на комуникационния канал с шум
преводът да се разглежда в теоретичната рамка на максималната ентропия (maximum
entropy), както се прилага тя за разрешаване на задачи в областта на обработката на
естествения език от (Бергер и др., 1996). Тази теоретична рамка съдържа множество от
M характеристики (feature functions; features) hm (e|f), m = 1, . . . , M , от които се приема,
че зависи оценката на преводния кандидат ^e. За всяка характеристика в модела се
съдържа параметър λm , m = 1, . . . , M . Параметрите λm представляват теглата, с които
участват съответните характеристики в уравнението по модела. Така по предложения
модел оценката на преводния кандидат êI1 се търси по формула (2.58).

êI1 = argmaxeI1 {P r(eI1 |f J1 )}
= argmaxeI1 {

M
∑

λm hm (eI1 |f J1 )}

(2.58)

m=1

(Ок и Ней, 2002) показват, че моделът на превода по комуникационен канал с шум може да се разглежда като частен случай в теоретичната рамка на максималната ентропия
със следните характеристики:
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h1 (eI1 |f J1 ) = log pγ̂ (eI1 )
h2 (eI1 |f J1 ) = log pθ̂ (f J1 |eI1 ),
където γ̂ и θ̂ са съответно параметрите на езиковия модел и преводния модел, научени
от тренировъчни данни, а λ1 = λ2 = 1. Аналогични замествания могат да се направят и
за фразов превод, както следва. За фразов превод формула (1.3) може да се преобразува
със заместване по формула (2.34) във вида на формула (2.59).

^e = argmaxe

I
∏

ϕ(f¯i |ēi )d(ai − bi−1 − 1)

|e|
∏

pLM (ei |e1 . . . ei−1 )

(2.59)

i=1

i=1

Характеристиките hi се дефинират с преобразуване на трите вероятностни разпределения от израза от (2.59) в логаритмичен вид, както следва.

h1 (eI1 |f J1 )

log

=

∏I

¯
i=1 ϕ(fi |ēi ) =

I
∑

log ϕ(f¯i |ēi )

i=1

h2 (eI1 |f J1 ) =

log

∏I
i=1

d(ai − bi−1 − 1) =

I
∑

log d(ai − bi−1 − 1)

i=1

h3 (eI1 |f J1 )

= log

∏|e|
i=1

pLM (ei |e1 . . . ei−1 ) =

|e|
∑

log pLM (ei |e1 . . . ei−1 )

i=1

Така изразът от (2.59) от своя страна може да се преобразува по формула (2.58) във вид
на формула (2.60).

êI1 = argmaxêI1





λϕ

I
∑
i=1

log ϕ(f¯i |ēi ) + λd

I
∑

log d(ai − bi−1 − 1) + λLM

i=1

|e|
∑
i=1



log pLM (ei |e1 . . . ei−1 ) ,

(2.60)

където λϕ , λd и λLM са теглата, с които участват фразовата преводна вероятност, вероятността за съответното пренареждане и вероятността, определена по езиковия модел.
В литературата (Кьон, 2010, с. 137) така описаният модел е познат като логаритмичнолинеен (log-linear). Всяка преводна двойка изречения се представя като вектор от характеристики, а моделът представлява множество от съответстващи си характеристики.
Всяка от характеристиките се научава отделно от тренировъчните данни при допускане за независимост между отделните характеристики. Освен възможността за задаване на различни тегла на отделните компоненти на модела, логаритмично-линейният
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модел позволява добавяне на множество допълнителни характеристики в допълнение към фразовата преводна вероятност, разместването и езиковия модел, например
дължина на изреченията, допълнителни езикови модели, срещания в конвенционален двуезиков речник, лексикални, граматически и семантични характеристики (Ок и
Ней, 2002).

2.6 Декодиране
2.6.1 Преводни варианти
По-горе представихме накратко математическите принципи и характеристиките, по
които се пресмята оценка на даден кандидат за превод в условията на логаритмичнолинеен статистически модел за фразов превод. Преводното изречение êI1 на изхода на
системата за машинен превод представлява онази фразова последователност, която
максимизира (2.58). Намирането на такова êI1 става на етапа на декодиране (decoding).
В литературата (Кьон и др., 2003; Лопес, 2008, и др.) декодирането се разглежда като
задача за търсене (search) от полето на изкуствения интелект.
(Кьон, 2004) описва декодера за статистически модели за фразов превод Pharaoh, залегнал в основата на програмния пакет Moses, използван в експерименталната част на
настоящата работа, както следва. При подаване на изречение (низ от думи) на вход са
възможни множество различни фразови преводи. Всеки такъв превод се нарича преводен вариант (translation option). Фигура 2.13 съдържа част от преводните варианти за
примерното изречение от тестов корпус, извлечени от таблицата на фразовите преводи, съставена на базата на тренировъчния шведско-български корпус от 250 000 изречения. За примерното изречение таблицата на фразовите преводи съдържа общо 29 466
преводни варианта.
Оградените фрази на български език от фигура 2.13 са крайният резултат от избраното от декодера сегментиране на изходното изречение (измежду всички възможни
сегментирания, допустими по изходната част на таблицата на фразовите преводи), от
избрания превод на съответните фрази (измежду всички възможни преводи от целевата част на таблицата на фразовите преводи) и от пренареждането в изречението на
български при условие параметрите на използвания езиков модел на български език.¹
В резултат от пренареждането например се поражда необходимият словоред за подлога „той“, макар че в изречението на шведски глаголът заема задължителната (втора за
конкретния пример) позиция.
¹При допускането, че оценката на кандидатите за превод се прави по формула (2.60). В действителност използваният логаритмично-линеен модел включва и други характеристики, както ще покажем
по-долу.
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Фигура 2.13: Преводни варианти. f J1 =„trots dea hävdar han själv a samtliga anklagelser
mot honom är påhiade“; eI1 =„въпреки това той твърди , че всички обвинения срещу
него са изфабрикувани“

Изречението на целевия език се поражда от фразите на изходния език в посока от ляво
на дясно във вид на т.нар. хипотези (hypotheses). Пораждането по този начин се илюстрира от фигура 2.14. Преводът на всяко изречение започва с нулевата хипотеза. За нея
няма нито една заета позиция от изречението f. В следващите стъпки търсенето протича с разширяване на нулевата хипотеза с превод на по една фраза от f съгласно таблицата на фразовите преводи със съответната корекция на цената за този (частичен)
превод на изречението. В хипотеза (21) например нулевата хипотеза се разширява с
превода на шведските думи trots dea. Възможно е да се избере и друго разширение,
например хипотеза (66), където се превежда шведската дума hävdar.
Разширяването на хипотезите продължава на следващите стъпки до покриване на цялото изречение f. Например хипотеза (36 021) представлява разширение на хипотеза
(21) с превода на шведската дума hävdar, а хипотеза (8 126) е разширение на хипотеза (66) с превода на шведските думи han själv. Разширяването на хипотезите става без
ограничение за местоположението на думите, с чиито превод се разширяват — хипотеза (66) например представлява разширение на нулевата хипотеза с превод на думата
в позиция 2 от изречението на шведски език. С всяко разширение се отбелязват вече
преведените думи от f (със *) и хипотезата пази обратна връзка към хипотезата, чието разширение представлява. Така с проследяване на обратните връзки може да се
реконструира преводът до момента.
Хипотеза, която покрива всички думи от f, не може да се разширява допълнително и
съставлява крайна точка в търсещия граф. Измежду всички такива хипотези се търси
онази, чието пораждане изисква най-ниска цена, тъй като тя представлява крайната
точка на най-добрия път през търсещия граф. С проследяване на обратните връзки от
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Хипотеза 36021
e: въпреки това твърди ,
f: * * * - - - - - - - - c: -6.721
Хипотеза 21
e: въпреки това
f: * * - - - - - - - - - c: -6.221
Хипотеза 66
e: твърдят
f: - - * - - - - - c: -7.152
Хипотеза 0
e:
f: - - - - - - - - c: 0.000

.

···
···
···

···
Хипотеза 36040
e: въпреки това той
f: * * - * - - - - - - - c: -6.503

···
Хипотеза 8126
e: твърдят самият той
f: - - * * * - - - - - - c: -7.609

Фигура 2.14: Хипотези за примерното изречение от фигура 2.13. При всяко разширение
се пораждат думи на български език и се увеличава броят на вече преведените думи
на шведски език с корекция на цената на превода до момента (c).

нея до нулевата хипотеза се намира най-добрият превод по алгоритъма.

2.6.2 Съкращаване на пространството за търсене
По така построения алгоритъм пространството за търсене (search space) на възможните преводи е с размер експоненциална функция от дължината на изречението. Дори и
за по-кратки изречения това представлява обективна пречка за практическата реализация на декодирането, ето защо декодерът прилага евристични техники за съкращаване
на пространството за търсене (pruning).
Пространството за търсене се ограничава предварително със задаване на лимит за броя
на преводните варианти, които се извличат от таблицата на фразовите преводи. Преводът от примера от фигура 2.13 се поражда със зареждане на не повече от 20 преводни
варианта за всеки един от възможните сегменти от таблицата. По този начин броят на
преводните варианти намалява от 29 466 на 297.
Друго ограничение, което значително облекчава сложността на търсене, е ограничението при пренареждане. Освен от гледна точка на сложността на търсене, то се налага
и от наблюдението, че разработките в областта на статистическия машинен превод до
момента основно са били съсредоточени върху езикови двойки, за които за превода на
повечето изречения е достатъчно пренареждането да се сведе до кратки локални премествания. Наред с това се установява, че с допускане на по-мащабни премествания
качеството на превода спада (Кьон, 2009, с. 40). Пренареждането в изгражданата базова
система се ограничава до прозорец от 6 думи.
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Пространството за търсене допълнително се съкращава посредством рекомбиниране
на хипотези (hypothesis recombination), основаващо се на факта, че до една и съща хипотеза може да се достигне по различни пътища (например с различни сегментирания).
Дори и да покриват едни и същи думи от изходния език и да пораждат идентични
преводи, пътищата се различават по цената (c), какъвто е случаят, илюстриран с фигура 2.15. Целта на рекомбинирането е от търсещия граф да се премахне хипотезата
с по-висока цена, тъй като тя няма как да бъде точка от най-добрия път през него и
съответно не може да участва в пораждането на най-добрия превод.
Хипотеза 21 ( . . . )
e: въпреки това
f: * * - - - - - - c: -6.221
Хипотеза 0
e:
f: - - - - - - - - c: 0.000

.

···

···
Хипотеза 36040 ( . . .
въпреки това )
e: въпреки това той
f: * * * - - - - - - - - c: -6.503

рекомбинация
Хипотеза 28 ( . . . )
e: и въпреки това
f: * * - - - - - - - - - c: -7.053

Хипотеза 34269 ( . . .
въпреки това )
e: и въпреки това той
f: * * * - - - - - - - - c: -7.324

Фигура 2.15: Рекомбиниране на хипотези. В скобите е левият контекст на текущата хипотеза (последните n − 1 думи от превода, където n е порядъкът на езиковия модел. В
случая n = 3).
Рекомбинирането на хипотези подлежи на следните формални ограничения (Кьон,
2010, с. 163):
1. Ограничение по езиковия модел. Хипотези (36 040) и (34 269) от примера от фигура 2.15 са едни и същи разширения („той“) на един и същ ляв контекст („. . .
въпреки това“), ето защо цената за тях по езиковия модел е една и съща и хипотезите могат да се рекомбинират. Хипотези, които се различават по последните
n − 1 думи от левия си контекст, не могат да се рекомбинират.
2. Ограничение по модела на пренареждане. По модела на пренареждане съгласно формула (2.60) се вземат предвид позицията, на която се намира последната
дума от непосредствено предхождащата фраза в изречението на изходния език
f, както и позицията, в която се намира първата дума от превежданата фраза в
текущата хипотеза. Ето защо не се допуска рекомбиниране на хипотези, които се
различават по позицията на последната дума от непосредствено предхождащата
фраза от f.
Посредством рекомбиниране се повишава ефективността на търсенето, без да се съкращават пътища, които биха могли да доведат до възможно най-добрия превод, но
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пространството за търсене не намалява достатъчно, за да позволи изчерпателно претърсване дори и за по-кратки изречения. При изчерпателно претърсване се пораждат
N ⋍ 2nf |Ve |2 nf хипотези, където nf е броят на чуждите думи, а Ve е размерът на речника на целевия език (Кьон, 2004, с. 4). На тази база е показано (Найт, 1999), че задачата
за декодирането в условията на статистически машинен превод е със сложност NPcomplete.
С цел ефективно намиране на най-добрия превод по алгоритъма за търсене декодерът
прилага евристично търсене с ограничена широчина (beam search) сред хипотезите с
най-ниска цена, при което по-скъпите от тях се отхвърлят още в началото. Сравняват се
хипотезите, които покриват един и същ брой думи от f, като сравняването не става само
по цената за превод на хипотезата до момента, защото по този начин е вероятно в пространството за търсене да се запазят само онези от хипотезите, които първо превеждат
„по-лесните“ части от изречението. За целта се въвежда и критерий по т.нар. бъдеща
цена (future cost) — числово изражение на цената за превода и на останалата част от f.
Бъдещата цена се изчислява така, че да отдава предпочитание на хипотези, които вече
са покрили „трудни“ части от изречението, така че до края на изречението да остават
непокрити „по-лесните“, а от пространството за търсене се изваждат хипотезите, които са прескочили евентуални „трудни“ за превод части в началото на изречението f,
покривайки първо „по-лесните“ части към края му. (Кьон, 2004, с. 4)
(Кьон, 2010, с. 169) разглежда основните характеристики на модела (преводен модел,
езиков модел и модел на пренареждане), като изтъква, че бъдещата цена на превод може да се определи непосредствено единствено въз основа на преводния модел с допитване до таблицата на фразовите преводи, тъй като останалите характеристики зависят
динамично от построяването на всяка отделна хипотеза. Така формулирана, бъдещата цена на превод представлява приближение на оценката, която би получила дадена
съвкупност от преводни варианти. Бъдещата цена на превод е най-малката възможна
цена за превода на остатъка от изречението (тъй като в условията на горното допускане не се очаква преводът на изречението да продължи с по-скъпи преводни варианти),
която за последователности от думи с произволна дължина се изчислява по пътя на
динамичното оптимиране по алгоритъм 2.5. Таблица 2.10 съдържа бъдещата цена на
превод за всички възможни сегментирания от примера от фигура 2.13, които се пресмятат предварително и са на разположение на декодера на всяка отделна хипотеза.¹ За
защрихованата клетка от таблица 2.10, например, това означава, че бъдещата цена на
превод на сегмент от 5 думи с начало думата по хоризонталата (hävdar), е −3.666.
Така цената (c, фигура 2.14), по която става подреждането на хипотезите и отпадането
им от пространството за търсене, се коригира по формула (2.61).
¹В случаите, когато дадена хипотеза води до разделяне на непреведения остатък от изречението на
няколко последователности, бъдещата цена на превод за тях се събира.
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(2.61)

c = c← + c(E|F ) + cf ,
където:
c←
c(E|F )

: цена за хипотезата, породила настоящата хипотеза
: текуща цена (current cost) за частичния превод до момента (по
логаритмично-линейния модел)

cf

: бъдеща цена на превод за остатъка от изречението.

Aлгоритъм 2.5 Псевдокод за намиране на бъдещата цена на превод за последователност от n думи (адаптиран от (Кьон, 2010, с. 170)).
function future_cost(n)
Initialize C
▷ множеството от цени на бъдещи преводи
for length ← 1 . . . n do
for start ← 1 . . . n + 1 − length do
end ← start + length
cost(start, end) ← ∞
if deﬁned(p(eend
start |X)) then
cost(start, end) ← min p(eend
start |X)
end if
for i ← start . . . end − 1 do
if cost(start, i) + cost(i + 1, end) < cost(start, end) then
cost(start, end) ← cost(start, i) + cost(i + 1, end)
end if
end for
end for
C ← C ∪ cost(start, end)
end for
return C
end function
начална
0
дума
trots
-0.598
detta
-0.359
hävdar
-0.923
han
-0.615
själv
-0.968
att
-0.227
samtliga
-0.612
anklagelser -0.867
mot
-0.598
honom
-0.817
är
-0.24
påhittade -1.229

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-0.592
-1.282
-1.538
-1.163
-1.041
-0.713
-1.479
-0.936
-0.999
-0.975
-1.469

-1.515
-1.897
-2.086
-1.39
-1.653
-1.58
-1.547
-1.753
-1.239
-2.203

-2.13
-2.445
-2.313
-1.876
-2.52
-1.649
-2.365
-1.91
-2.468

-2.678
-2.671
-2.799
-2.743
-2.589
-2.466
-2.522
-3.139

-2.905
-3.157
-3.666
-2.812
-3.406
-2.623
-3.75

-3.391
-4.024
-3.734
-3.629
-3.563
-3.852

-4.258
-4.093
-4.552
-3.786
-4.792

-4.327
-4.91
-4.709
-5.015

-5.144
-5.068
-5.938

-5.301
-6.296

-6.53

Таблица 2.10: Оценка на бъдещата цена на превод за n думи след началната за примерното изречение от фигура 2.13.

Разширяването на хипотезите в декодера става във вид на стекове (stack decoding), всеки от които съдържа хипотезите, които покриват един и същ брой думи от f. Така в
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първия стек попадат всички хипотези, превеждащи 1 чужда дума, във втория — онези, които превеждат 2 чужди думи и т.н. до изчерпване на дължината на изречението
на чужд език. Стековете са с ограничен размер, който задава широчината на търсене в пространството за търсене. При достигане на ограничението на размера на даден
стек от него се съкращава хипотезата с най-висока цена. Ограничението за размера на
стека става със задаване на прагова стойност α (threshold pruning), която е максимално
допустимата разлика между най-добрия кандидат за превод и най-лошия такъв, или
по хистограма (histogram pruning), при която се задава точно ограничение за броя на хипотезите в стека (Кьон, 2004). Така описаният метод представлява търсене в широчина
(breadth-ﬁrst search) (Кьон, 2010, с. 173).
Aлгоритъм 2.6 Псевдокод за декодиране в стек със съкращаване на пространството за
търсене (адаптиран от (Кьон, 2004)).
function stack_decoding
Initialize hypothesisStack[0..nf ] ▷ nf = брой на думите в изходното изречение
Create hyp_init
▷ нулева хипотеза
hypothesisStack[0] ← hyp_init
for i ← 0 . . . nf − 1 do
for all hyp ∈ hypothesisStack[i] do
for all new_hyp : new_hyp = expansion(hyp) do
▷ търсене сред всички
възможни разширения
push(new_hyp, hypothesisStack[nf[new_hyp]]) ▷ nf[new_hyp] = броя
на думите, които new_hyp покрива
prune(hypothesisStack[nf[new_hyp]]) ▷ съкращаване на хипотезите в
стека
end for
end for
best_hyp ← hypothesisStack[nf ] : c = minc
▷ намиране на най-добрата
хипотеза в последния стек
end for
return path(hyp_init . . . best_hyp)
▷ намиране на най-добрия превод с
проследяване на обратните връзки до нулевата хипотеза
end function
Освен най-добрия превод по алгоритъма за търсене декодерът (Кьон, 2004; Кьон и др.,
2007) позволява и пораждане на произволен брой най-добри преводни кандидати (nbest list) в обратен ред на цената за постигането им. За целта декодерът подава на изход решетка от думи (word laice)¹ — преводни варианти, взети от търсещия граф при
евристично търсене. Търсещият граф се разглежда като вероятностен краен автомат.
Хипотезите представляват състояния, а обратните връзки и допълнително породените връзки при рекомбиниране са преходи между състоянията. Сумарната вероятностна
оценка при разширение на хипотеза представлява цената за съответния преход. Таб¹Пътищата през търсещия граф се разклоняват, където са възможни различни разширения на една
и съща хипотеза, и се сливат при рекомбиниране на хипотези. Вж. фигура 2.15.
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лица 2.11 съдържа 10-те изречения с най-висока оценка от декодиране при превод на
примерното изречение от фигура 2.13.

въпреки това той твърди , че всички обвинения срещу него са изфабрикувани
въпреки това той твърди , че всички обвинения срещу него , са изфабрикувани
въпреки това той твърди , че всички са изфабрикувани обвинения срещу него
въпреки това той твърди , че всички обвинения срещу него , е „ скалъпени “
въпреки това той твърди , че всички обвинения срещу него е скалъпени
въпреки това той твърди , че всички обвинения срещу него , е скалъпени
въпреки това той твърди , че всички те са изфабрикувани обвинения срещу него
въпреки това самият той твърди , че всички обвинения срещу него са изфабрикувани
въпреки това той твърди , че всички обвинения срещу него е „ скалъпени “
въпреки това той заявява , че всички обвинения срещу него са изфабрикувани
въпреки това самият той твърди , че всички обвинения срещу него , са изфабрикувани

Таблица 2.11: n-best list (n = 10), за превода на примерното изречение от фигура 2.13.

2.7 Оценка
Крайният продукт на системата за машинен превод е предназначен за прочитане и
разбиране от човек, ето защо оценката на машинния превод, а и на превода изобщо, е
субективна. Всяка такава оценка, дадена от човек, зависи от личностните качества на
оценяващия, от неговите способности да чете и разбира езика, от предварителната информация, с която разполага, от нивото му на владеене на изходния език или на други
чужди езици въобще и пр. В най-добрия случай при оценката на машинния превод би
могло да се търси обективно подреждане по субективни критерии. Въпросът за оценката на машинния превод стои на дневен ред от самото зараждане на дисциплината.

2.7.1 Оценяване от хора
За целите на своя доклад Комисията ALPAC (ALPAC, 1966) приема, че двете основни
характеристики на превода са неговата разбираемост (intelligibility) и неговата вярност
(ﬁdelity) на смисъла на оригиналния текст. Двете характеристики са независими: даден превод би могъл да бъде много разбираем и все пак да не бъде верен на смисъла
на оригиналния текст или да бъде неточен. От друга страна, преводът може да бъде
много точен, но да не е достатъчно разбираем, като това може да се очаква най-вече в
случаите, когато оригиналният текст е бил неразбираем. Не се прави опит за формализиране на нито една от двете характеристики. Оценката се дава поотделно за всяко
изречение от случайна извадка от (несвързани) изречения от оценяващи по предварително зададена скала.
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Оценката на разбираемостта на текста се прави без достъп до оригиналния текст. Дава
се по десетобална скала, където оценка 10 означава „Съвършено ясно и разбираемо.
Чете се като най-обикновен текст; не съдържа стилистични отклонения“, а оценка 1
означава „Безнадеждно неразбираемо. Изглежда колкото и да се проучва изречението
и да се размишлява над него, не може да се достигне до мисълта, която то изразява.“
Верността се измерва косвено: от оценяващия се изисква да извлече максимален смисъл от преводното изречение, след което да оцени оригиналното изречение по критерия „информативност“ спрямо онова, което оценяващият е разбрал от преводното
изречение (т.е. колко нова информация съдържа оригиналното изречение). Ако оригиналното изречение се оценява като „силно информативно“ спрямо превода си, това
косвено означава, че преводът не е верен. Оценката се дава по десетобална скала, където оценка 9 означава „Изключително информативно. Изцяло променя разбирането на
смисъла и намеренията на текста. Оценка 9 следва да се дава винаги когато оригиналът напълно променя или обръща смисъла, предаден с превода“, а оценка 0 означава
„Оригиналът съдържа, ако не друго, то по-малко информация от превода. Преводачът
е добавил някои значения, очевидно с цел да направи пасажа по-разбираем.“
(Милър и Бийб-Сентър, 1958) изтъкват, че качеството на превода следва да се измерва със степента, в която запазва точния смисъл на оригинала, но тъй като няма общоприета дефиниция за смисъл, такава мярка трудно може да се приложи. Авторите
разглеждат различни процедури с различна степен на формализиране на критериите,
като предлагат при наличие на референтен превод, за който се приема, че изпълнява всички критерии за качество, машинният превод да се сравнява с него по различни статистически показатели и да получава по-висока оценка при наличие на повече
сходство. Описаната процедура „имитира“ начина, по който учител би оценил превода
на свой ученик: фактът, че оценяващият е изобщо в състояние да разпознава грешки
предполага, че той трябва да разполага с някакъв собствен стандарт за сравнение —
в най-строгия случай това е негов личен писмен превод, а в общия случай става дума за някаква съвкупност от преводи, които са еднакво приемливи. Така при наличие
на един или повече референтни преводи следва да се търсят обективни критерии, по
които да става това сравнение.
Най-лесно би било първоначално да се провери дали са използвани един и същи думи в тестовия и референтния превод: оценката се дава въз основа на броя на думите от
тестовия превод, които повтарят думи от референтния, и пресмятане на оценката като
частното от този брой и общия брой на думите в тестовия превод, при което напълно се
пренебрегват синтагматичните и синтактичните характеристики. За да не се допусне
едностранчивост на оценката, се търсят повече от един референтни преводи, но това
не води до съществени промени в подреждането на тестовите преводи по критерия, а
само в числовото изражение на тази оценка. При експериментиране с проверка за пов[ 103 ]

таряне не на отделни думи, а на последователност от 2 и повече думи, оценките намаляват, но се запазва линейна зависимост от оценките по индивидуални думи, поне за
последователностите от 2 думи, тъй като за по-дълги последователности резултатите
спадат до нива, на които се заличават разликите помежду им (Милър и Бийб-Сентър,
1958, с. 5).
(Милър и Бийб-Сентър, 1958) установяват корелация между оценката по съответствие
на използвания речник в тестовия и референтните преводи и субективната оценка на
качеството на превода за хора преводачи. Според авторите даден ученик, постигнал
определено ниво на владеене на речника, вероятно е постигнал и съответното ниво на
владеене и на граматиката, така че е налице корелация между речниковия показател и
всеки друг показател за качество на превода. Изтъква се обаче, че за машинния превод
съответствието по всяка вероятност не е така точно, тъй като можем да си представим
машинен превод, който е напълно неразбираем, но все пак съдържа повечето верни
думи.
Докладват се и експерименти с търсене на корелация между съответствието на словореда (с опит за задаване на синтактични зависимости в референтния превод, макар и
субективно, и търсене на мярка за съответствие и по тях), общото количество информация между тестовия и референтните преводи, способността за отговаряне на въпроси,
свързани с текста, и съобразяването на тестовия преводен текст с ограниченията за
конституентната структура на целевия език със субективната оценка на качеството на
превода, без да са постигнати еднозначни и значими резултати. Конкретно се изтъква, че оценката на граматичността на превода не дава отговор на въпроса, дали той
носи същото значение като оригинала, като се отбелязва, че синтактичният анализ в
по-голямата си част старателно избягва „замърсяване“ със семантика (Милър и БийбСентър, 1958, с. 8).

2.7.2 Автоматично оценяване по евристични метрики
В търсене на обективна мярка, по която в реално време да се оценят промени в качеството на машинния превод, без да се налага да се разчита на труда на оценяващи, са
разработени различни евристични методи за оценка, за които е известно, че са неточни, но все пак корелират с оценката на оценяващи хора. В литературата тези методи са
известни като метрики (metrics) и те почиват на интуицията, заложена още с разработките на (Милър и Бийб-Сентър, 1958): за добър машинен превод се приема онзи, който
има много сходства с превода, направен от човек-преводач (Журафски и Мартин, 2008,
с. 895).
(Папинени и др., 2002) описват метриката BLEU (Bilingual Evaluation Understudy), използвана за оценка на изгражданата система по настоящия труд. Също както по метода,
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предложен от (Милър и Бийб-Сентър, 1958), оценката BLEU се основава на точността¹,
изразена в броя на последователностите от n думи от изречението — преводен кандидат, които се срещат и в референтния превод, разделен на общия брой на последователностите от n думи в тестовия превод.
Референтен превод:

това е крачка назад в социално отношение точност

Кандидат 1:

това е крачка назад в социален план

5/7

Кандидат 2:

това това това това това това това

7/7

Фигура 2.16: Изчисляване на точност по метода, предложен от (Милър и Бийб-Сентър,
1958). n = 1
Фигура 2.16 съдържа примерно референтно изречение и възможни преводни варианти
за него с пресмятане на точността по първоначално предложения метод. От примера
става видно, че е възможно системата за машинен превод да свръхгенерира думи, които се срещат в референтния превод, с което да постигне изкуствено висока точност
на лош преводен кандидат. Оценката BLEU въвежда модификация при пресмятане на
точността (modiﬁed n-gram precision), при която възможният брой на съдържащите се в
кандидата последователности се ограничава до максималния брой на същите в кое да
е референтно изречение. В илюстрирания случай единственото референтно изречение
съдържа само веднъж последователността от думи „това“. Ето защо с модификацията
по BLEU точността на втория кандидат от фигура 2.16 става 1/7, а точността на първия
(по-добър) кандидат остава 5/7.
Модифицираната оценка на точността се пресмята за целия тестов корпус, както следва
(Папинени и др., 2002). Първо се пресмята броят на срещанията на последователностите от n думи за всяко изречение от корпуса и се намира сумата от „отсечения“ (clipped)
брой на тези срещания по всички изречения от корпуса, след което се разделя на общия брой последователности от n думи от преводните кандидати в тестовия корпус
по формула (2.62).
∑

∑
C∈{Candidates}

pn = ∑

C ′ ∈{Candidates}

∑n−gram∈C

Countclip (n − gram)

n−gram′ ∈C ′

Count(n − gram′ )

(2.62)

Въвежда се и наказание за краткост (brevity penalty) на преводите, което се налага от
наблюдението, че за кратки преводни кандидати е много вероятно модифицираната
точност да се преувеличи в отсъствие на мярка за покритие. Например преводният
¹(Папинени и др., 2002, с. 5) изтъкват, че покритието (recall) не бива да се включва като критерий при
пресмятане на метриката BLEU, тъй като тя се формулира така, че да допуска множество от референтни
примери и това би довело до завишени оценки за кандидати, които съдържат множеството от преводни
варианти от референтните изречения за един и същ кандидат.
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кандидат „това е“ получава оценка 2/2 за референтния пример от фигура 2.16. Наказанието за краткост е коефициент (BP), който се прилага, в случай че общата дължина на тестовия корпус от преводни кандидати е по-кратка от ефективната референтна
дължина (eﬀective reference length) r — сбора от дължините на най-добрите референтни
изречения за всеки от кандидатите.¹ BP се пресмята по израза от (2.63) по-долу.

BP =


1

за c > r

e(1−r/c)

за c ≤ r

(2.63)

Оценката по метриката BLEU се пресмята като произведение от средно геометричното
от претеглените с коефициенти wn ² модифицирани точности, пресметнати за последователности от думи с дължини от 1 до N от тестовия корпус, и наказанието за краткост
по формула (2.64).
(
BLEU = BP × exp

N
1 ∑
wn log pn
N n=1

)
(2.64)

(Папинени и др., 2002) докладват статистически значими резултати и корелация между оценките по BLEU и оценките, дадени от оценители, като изтъкват, че е установена
такава корелация за превод на английски език от езици от 3 различни езикови семейства (арабски, китайски, френски, испански). В по-късни изследвания (Калисън-Бърч и
Озборн, 2006) се поставя под въпрос значението на метриката BLEU за оценка на съвременните системи за машинен превод и в частност се посочва, че тя не е подходяща за
съпоставка между различни технологии за машинен превод (установява се например
слаба корелация между оценката на оценители и автоматичната метрика при съпоставка на резултати от речниковата система SYSTRAN и резултати от статистически системи). Въпреки това BLEU и други автоматични метрики са се наложили като стандарт
в оценката на въздействието от въвеждане на модификации в дадена система, особено
що се отнася до статистическите методи за машинен превод, където за много кратко
време може да се наложи съпоставка между големи масиви от тестови резултати. Ето
защо за построяваната по настоящия труд базова система за превод на български език
по-долу докладваме резултати именно по метриката BLEU.³
¹Т.е. в случай че кандидатът за превод е с дължина a и има 3 референтни изречения за него със
съответни дължини a, b и c, при пресмятане на r се взема предвид дължината a. В отсъствие на точно
съответствие се взема дължината на референтното изречение, най-близка до a.
∑N
² 1 wn = 1
³За правилното интерпретиране на резултатите, представени на базата на метриката BLEU, е важно
да се отбележи, че тя не дава смислени резултати за оценката на отделни изречения, а с нея се оценява
тестовият корпус като цяло. Т.е. оценката за даден документ (корпус) по BLEU не може да се изведе като
сбор от оценките на съставящите го изречения (Папинени и др., 2002; Ок, 2003).
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2.8 Базова система за фразов статистически превод на
български език
Програмният пакет Moses, с който построяваме базовата система за фразов статистически превод по настоящия труд, се обучава по представените във втора глава методи
за извличане на фразови съответствия от паралелни данни и за построяване на езиков
модел, като почива на описания в раздел 2.5 логаритмично-линеен преводен модел с
характеристиките, описани по-долу.

2.8.1 Характеристики на базовата система за фразов статистически
превод Moses
2.8.1.1 Паралелни езикови данни
Системата се обучава върху съответните версии на паралелния корпус Europarl. Построяваме 6 базови системи за превод между съответните езикови двойки и в съответната
посока на превод, както следва.
• шведско-български (SV-BG)
• английско-български (EN-BG)
• шведско-английски (SV-EN)
• немско-български (DE-BG)
• датско-български (DA-BG)
• нидерландско-български (NL-BG).
Основната част от настоящия труд е съсредоточена върху превода от шведски на български език. За сравнение построяваме системи за превод от останалите германски езици, представени в корпуса Europarl, на български, както и система за превод от шведски на английски език. За езиковите двойки шведско-български, немско-български,
датско-български и нидерландско-български паралелните данни се подготвят въз основа на съответните корпуси с целеви език английски по метода на (Илиев и Генов,
2012). С цел осигуряване на максимално изравнени условия обучението се прави върху паралелни данни с равен брой изречения, 250 000.
2.8.1.2 Таблица на фразовите преводи
Таблицата на фразовите преводи се построява въз основа на съотнасянията по думи,
извлечени от паралелните данни по моделите за пословен статистически превод в двете посоки на превод с програмния пакет GIZA++ на следните стъпки:
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1. 5 итерации по IBM-M1.
2. 5 итерации по скрит марковски модел.
3. 3 итерации по IBM-M3.
4. 3 итерации по IBM-M4.
Матриците на съотнасяне се симетризират с евристиката grow-diag-final-and. За така
извлечените фрази се пресмятат следните оценки (Кьон, 2009, с. 177):
1. Обратна фразова преводна вероятност (inverse phrase translation probability) в посоката на превод от целеви към чужд език φ(f |e) по формула (2.35).
2. Обратно лексикално тегло (inverse lexical weighting) в посоката на превод от целеви към чужд език lex(f |e) = pw (f¯|ē, a). Тази оценка се налага от наблюдението, че при пресмятане на фразовата преводна вероятност по формула (2.35) за
някои по-редки фрази от паралелните данни оценката би била нереално висока
(без прилагане на евристики за изглаждане за дадена необичайна фраза, която се
среща само веднъж в данните, се получава вероятност 1). С оценката по лексикален превод на съставните думи от фразовата двойка с допитване до матрицата
на съотнасянията, построена по модел за пословен превод, се прави своеобразна проверка за нейната надеждност, както следва (Кьон и др., 2003, с. 5). Всяка от
чуждите думи, която не е била съотнесена, се съотнася към нулевата дума null.
За дадена фразова двойка f¯, ē и съотнасянето по думи a от матрицата на съотнасянията лексикалното тегло се пресмята по формула (2.65).
pw (f¯|ē, a) =

N
∏
i=1

∑
1
w(fi |ej )
|{j|(i, j) ∈ a}|

(2.65)

∀(i,j)∈a

При наличие на повече от едно съотнасяне за дадена фразова двойка се взема
съотнасянето с най-голямо лексикално тегло.
3. Пряка фразова преводна вероятност φ(e|f ) със събиране на статистики в посоката
на превод от чужд към целеви език по формула (2.35) със съответните модификации.
4. Пряко лексикално тегло lex(e|f ) = pw (ē|f¯, a), пресметнато по формула (2.65) със
съответните модификации.
5. Фразово наказание ρ (phrase penalty), което задава предпочитание към сегментиране на изречението на изходния език съответно на по-дълги или на по-кратки
фрази. В базовата система то е винаги exp(1) = 2.718.
[ 108 ]

f¯

φ(f |e)
..
.

ē

lex(f |e)

φ(e|f )

lex(e|f )

ρ

ekonomisk kris

|||

икономическата криза

|||

0.01321

0.0374512

0.0406504

0.0116877

2.718

ekonomisk kris

|||

икономически кризи

|||

0.0909091

0.00269991

0.00406504

0.00881433

2.718

ekonomisk kris

|||

икономически спад

|||

0.0697674

0.000642827

0.0121951

0.00373732

2.718

..
.

Таблица 2.12: Таблица на фразовите преводи с оценки

2.8.1.3 Лексикализиран модел на пренареждане
В описаната по-горе базова система цената за пренареждане, заложена при пресмятане
на фразовата вероятност по логаритмично-линейния модел по формула (2.60), зависи
единствено от разстоянието. Действително построените базови преводни системи по
настоящата работа използват допълнителна оценка на цената на пренареждане, която се пресмята по лексикализиран модел на пренареждане (lexicalized reordering model)
(Кьон и др., 2005). За всяка фразова двойка системата научава каква е вероятността преводът да следва непосредствено превода на предходната фраза от изходното изречение
(монотонно пренареждане; monotone, m), да размени места с превода на предходната
фраза (размяна; swap, s) или изобщо да не остане в контакт с превода на предходната
фраза (прекъснато пренареждане; discontinuous, d). Характеристиките m, s и d се наричат ориентация на фразата. Формално лексикализираният модел на пренареждане се
дефинира с израз (2.66).
po (orientation|f¯, ē), orientation ∈ {m, s, d}

(2.66)

Вероятностите да се наблюдават такива пренареждания се научават от симетризираната матрица на съотнасянията, както е илюстрирано на фигура 2.17. Свидетелство за
монотонно пренареждане представлява наличието на съотнасяне в горния ляв ъгъл на
фразата, а за размяна — съотнасяне в горния десен ъгъл на фразата. Отсъствието на
съотнасяния в горните ъгли на фразата свидетелства за прекъснато пренареждане. На
тази база се преброява колко пъти всяка от извлечените фрази се среща с всеки от трите вида ориентиране, а вероятностното разпределение po се пресмята на принципа на
максималното правдоподобие по (2.67)¹ (Кьон, 2010, с. 144).
po (orientation|f¯, ē) =

count(orientation, ē, f¯)
∑
¯
o count(o, ē, f )

¹С евентуално изглаждане
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(2.67)
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tydligt
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som
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,
но
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в
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,
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s
s
d
m
m
m
d
s
d

Фигура 2.17: Ориентиране на фрази в лексикализирания модел на пренареждане
Базовата система научава лексикализирания модел на пренареждане в табличен формат с параметрите от примера в таблица 2.13.
f¯

ē

p< (m|f¯, ē)

p< (s|f¯, ē)
..
.

p< (d|f¯, ē)

p> (m|f¯, ē)

p> (s|f¯, ē)

p> (d|f¯, ē)

vägledning

|||

насоки

|||

0.733333

0.040000

0.226667

0.733333

0.013333

0.253333

vägran

|||

отказа

|||

0.257143

0.028571

0.714286

0.257143

0.314286

0.428571

vägrar

|||

отказва

|||

0.520000

0.253333

0.226667

0.493333

0.013333

0.493333

..
.

Таблица 2.13: Таблица на пренареждане. Вероятностите p< се отнасят до ориентацията
спрямо предходната преведена, а p> — ориентацията спрямо следващата преведена
фраза от изречението

2.8.1.4 Наказание за думи
(Кьон, 2010, с. 140) също така отбелязва, че в отсъствието на характеристика на модела
за фразов превод по формула (2.58), която зависи от дължината на превода, езиковият
модел ще отдава по-силно предпочитание на по-кратките преводи, тъй като оценката по него в общия случай ще бъде по-висока за по-кратките изречения. За да не се
допусне преводите да стават твърде кратки или твърде дълги, в модела се въвежда характеристиката наказание за думи (word penalty) ω, която се добавя за всяка породена
дума. Оценките на по-кратките преводи се завишават, ако ω < 1 и обратно, ако ω > 1,
моделът отдава предпочитание на по-дългите преводи. Наказанието за думи, подобно
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на фразовото наказание от таблица 2.12, се включва като характеристика в модела по
формула (2.58) със съответното тегло.

2.8.2 Оптимизиране на теглата на характеристиките по
логаритмично-линейния модел
По-горе накратко описваме отделните характеристики, всяка от които участва със съответното си тегло по логаритмично-линейния модел за фразов статистически превод
по формула (2.58). За определяне на тези тегла системата Moses прилага метода, предложен от (Ок, 2003) за минимизиране на броя на грешките при обучение (minimum
error-rate training, MERT).
(Ок, 2003) изтъква, че често машинното самообучение на системи за статистически машинен превод се основава на максимизиране на правдоподобието на тренировъчните
данни или свързани критерии. Проблемът с този подход е, че той няма пряко отношение към качеството на превода на текст извън тренировъчните данни. MERT е метод,
по който пряко се оптимизира качеството на превода, изразено числово с метриката
за автоматична оценка BLEU, зададена за малък настройващ корпус (tuning set) извън
тренировъчните данни, от които се научават характеристиките. Формално MERT се дефинира по формула (2.68) (Бертолди и др., 2009)
λ∗ = arg min Err(e∗ (λ); ref),
λ

(2.68)

където Err е съответната автоматична метрика, а ref е множество от референтни изречения.
Оптимизацията се извършва итеративно върху списък от n най-добри преводни кандидати за настройващия корпус. На всяка итерация се поражда такъв списък за всяко от
изреченията от настройващия корпус и се намира онзи масив от стойности на параметрите, който води до максимално качество на декодиране за списъка. На всяка следваща
итерация с така определените стойности за параметрите се поражда нов списък от n
най-добри преводни кандидати, който се обединява с досегашния, и параметрите се
оптимизират отново върху така разширения списък. Итерациите продължават, докато
списъкът все още се променя. Алгоритъмът гарантирано ще работи краен брой итерации, тъй като в най-лошия случай списъкът ще съдържа всички възможни преводи,
които декодерът поражда (Ок, 2003). Таблица 2.14 съдържа информация за настройката
на параметрите по MERT в нашите експерименти за съответните двойки езици.
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Корпус Итерации

BLEU

SV-BG

7

0.267345

EN-BG

9

0.360169

SV-EN

8

0.358348

DA-BG

14

0.287422

DE-BG

5

0.272846

NL-BG

6

0.255577

Таблица 2.14: Оптимизиране на параметрите на логаритмично-линейния модел с минимизиране на броя на грешките при обучение (MERT) върху настройващи корпуси
от по 2 000 изречения

2.8.3 Оценка на базовата система
Резултатите от оценката по автоматичната метрика BLEU¹ за така построените и обучени базови системи са обобщени в таблица 2.15.
Тест

BLEU

Непознати думи в
тестовия корпус

SV-EN

38.57

2 620

EN-BG

37.18

1 030

SV-BG

27.27

3 027

DA-BG 28.55

3 030

DE-BG

25.95

3 779

NL-BG

24.36

2 864

Таблица 2.15: Оценка на базовите системи върху тестови корпуси от по 10 000 изречения.
При интерпретиране на резултатите от оценката на базовата система по автоматичната
метрика BLEU е важно да се отбележи съставът на тренировъчните данни за различните езици (таблица 2.16)², в които се наблюдават определени количествени разлики.
¹Референтният корпус представлява обособена част от съответния вариант на паралелния корпус
Europarl, т.е. има по 1 референтно изречение за всяко тестово изречение. (Папинени и др., 2002) изтъкват,
че за по-големи тестови корпуси е достатъчно оценката да се прави на базата на 1 референтно изречение
за всяко тестово, стига да става въпрос за преводи, направени от различни преводачи. Имаме основание да смятаме, че преводите, включени в корпуса Europarl, са дело на множество преводачи, ето защо
приемаме така направената оценка за валидна.
²Корпусите са построени на базата на английската част на българско-английския корпус Europarl и
в по-голямата си част се припокриват, т.е. могат да се разглеждат като превод на един и същ текст на
шестте езика.

[ 112 ]

Допускаме, че те се дължат на типологическите характеристики на съответните езици
(от една страна, например, по-големия брой възможни флективни форми на шведски
и български език, продуктивните словообразувателни модели при съставните имена
и глаголи на шведски, датски и особено немски език и значително по-малкия брой
възможни флективни форми и премодификацията на английски език от друга).
Корпус #f

тип:проява #e

тип:проява

SV-BG 93 966

0.017

80 842

0.014

EN-BG 40 551

0.007

80 347

0.014

SV-EN 86 135

0.017

38 262

0.006

DA-BG 89 511

0.015

80 666

0.014

DE-BG 111 346

0.019

80 283

0.014

NL-BG

0.012

80 856

0.014

76 818

Таблица 2.16: Състав на тренировъчните данни: общ брой типове в паралелните корпуси и съотношението тип:проява (type:token ratio)

2.9 Изводи
Статистическият машинен превод се основава на съвкупност от генерализирани формални допускания за начина, по който се осъществява преводът между двойка изречения, и съответно за оценката на даден кандидат за превод, избран измежду множеството от всички възможни кандидати за превод. Освен това, за да стане практически възможно прилагането на статистически методи за машинен превод, търсенето на
кандидатите за превод не става изчерпателно, а се ограничава по евристичен способ
до неголямо подмножество на кандидатите за превод.
Въпреки напредъка, който бележат фразовите модели за статистически превод, що се
отнася до запазване на граматичността в близък контекст, те са синтагматични по своята същност, т.е. преводът се формализира във вид на декодиране между поредици от
символни низове.¹ Тъй като задачата за декодиране се представя във вид на търсене измежду множество кандидати, резултатите при статистически машинен превод зависят
пряко от размера на пространството за търсене на целевия език. Така се улеснява декодирането при превод от езици с богата морфология на езици с по-малко морфологични
вариации (и обратно) и се затруднява преводът, когато и двата езика са с относително
¹Тази формализация е известна на английски език като string to string. Възможни са решения и за
превод между дървовидни структури и поредици от символни низове или между дървовидни структури
(напр. програмния пакет Joshua (Пост и др., 2013) и самия програмен пакет Moses с разширяване на
таблицата на фразовите преводи с конституентни правила), но те не са предмет на настоящата работа.
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богата морфология. Допускаме, че на това отчасти се дължи разликата в оценката на
базовите системи за превод от шведски съответно на английски и български език.
Налице е съществена разлика между броя на непознатите думи в системите за превод на български език съответно от английски и шведски. За тези системи разликата
в оценката на превода по автоматичната метрика BLEU също се различава съществено. Ето защо първата основна задача, която си поставяме в експерименталната работа,
описана в глава 3, е с езиково зависими средства да сведем до минимум броя на непознатите думи в тестовия корпус при превод от шведски на български.
Освен това следва да се има предвид и че теоретичната база, на която почива системата за статистически машинен превод, е изградена около централното допускане, че
преводът се осъществява на английски език (езика с най-малко лексикални вариации
измежду езиците, с които експериментираме). Не бива да се изключват като фактор и
множеството типологически сходства между езиците от германското езиково семейство, които благоприятстват превода между поредици от символни низове. Втората основна задача, която си поставяме в експерименталната работа, описана в глава 3, е с
езиково зависими средства да неутрализираме, доколкото е възможно, онези от типологическите различия между шведски и български, които се поддават на формален
анализ с наличните ресурси и средствата на компютърната лингвистика.
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3 Езиково зависими компоненти и
методи

В глава 2 описваме накратко построяването на система за статистически машинен превод за различни двойки езици при възможно най-голяма степен на равнопоставеност,
що се отнася до обучението на системата върху паралелни езикови данни. Установяваме съществена разлика в оценката на качеството на превода по автоматична метрика
при превод на български език съответно от английски и шведски. Всъщност, в нашите
експерименти най-висока оценка получава преводът на шведско-английската система.
Въз основа на тези резултати изказваме хипотезата, че макар и да се дефинират като
езиково независими, методите за построяване на базовата система за статистически
машинен превод отдават преимущество на превода между езици с определени типологически характеристики, каквито целевият език, който представлява интерес за нас
(български), не притежава. Целта на експерименталната работа, описана в настоящата
глава, е да се потърсят практически възможни езиково зависими методи и компоненти, с които да бъдат обогатени отделните етапи от обучението и работата на системата
за статистически машинен превод, и така да се повиши оценката на резултата при
превода на български език.

3.1 Съотнасяне на паралелни корпуси по изречения по
(слабо) езиково зависим метод
Методът за съотнасяне на паралелни текстове по изречения на Гейл-Чърч, който описваме в глава 2, намира широко приложение. Използван е и за съотнасянето на корпуса
Europarl — паралелните данни, върху които се обучава системата в настоящите експерименти, — което допълнително ни убеди в полезността на метода. Едно съществено
изискване към данните, които се съотнасят по метода на Гейл-Чърч, обаче, е предварителното установяване на границите на абзаците в текстовете и съотнасянето на текстовете по абзаци. В случая с протоколите на Европейския парламент, които съставля[ 115 ]

ват Europarl, текстовите данни са разделени по абзаци със съответните недвусмислени
етикети, а при установяване на разлики между броя на абзаците в съотнасяните документи, те не се включени в корпуса (Кьон, 2005). При наличие на паралелен текст
от мащаба на Europarl и предвид това, че към протоколите на Европейския парламент
непрекъснато се добавят нови, които в кратък срок се превеждат на всички представени европейски езици, отпадането на част от потенциалните кандидати за включване
в паралелните данни не представлява проблем.
При други условия и особено в условията на глобалната мрежа, откъдето основно се
черпят паралелни данни, не можем да очакваме да се работи с така добре структурирани данни. Освен това и двата езика от разглежданата двойка (шведски и български)
са представени от далеч по-малък обем текстове и брой документи в мрежата, така че
не бихме искали да намаляваме и без това малкия обем на паралелните данни с отхвърляне на кандидати, за които не са изяснени съответствията между абзаците.
Приели сме, че първият етап от изграждането на системата за статистически машинен
превод е тъкмо съотнасянето на паралелните данни по изречения. Ето защо, макар и да
не е приложен пряко в експериментите по настоящия труд, по-долу предлагаме описание на възможен метод за съотнасяне на паралелни текстове по изречения, при който
съотнасянето отчасти зависи от конкретните (езикови) характеристики на паралелните
данни.

3.1.1 Метод на съотнасяне
Експериментираме (Генов и Илиев, 2011) със (слабо) езиково зависимите методи, реализирани във вид на програмата Translation Corpus Aligner (TCA) 2 (Хофлан и Юхансон,
2006). TCA 2 е инструмент за съотнасяне по изречения, който оценява съотнасянията
въз основа на задавани от потребителя комбинации от следните параметри:
• корелация по дължина на изреченията-кандидати, подобно на метода на ГейлЧърч
• брой на съответстващи си думи в кандидатите от двуезиков „речник“ от думиопори (anchor words)
• брой на съответстващи си когнати (включително числа) в кандидатите.

3.1.2 Експериментални паралелни корпуси
Оценката на съотнасянията се прави със съпоставка с ръчно съотнесен корпус-еталон.
Експериментираме със съотнасяне на езиковите двойки английски-български и
датски-български. За езиковата двойка EN-BG разполагаме с ръчно съотнесен корпусеталон във вид на паралелния корпус „1984“, разработен по проекта MULTEXT-East
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(Ерявец, 2010). Английският текст съдържа 6 737 изречения, а българският — 6 707.
За езиковата двойка DA-BG изработихме собствен корпус-еталон от оригинала на
документалната книга „Командос — да воюваш с елита“ на Томас Ратсак, публикуван
на страницата на датския ежедневник Politiken в интернет (Ратсак, 2009). Българският
превод се предоставя за изследователски цели от българския издател. Първоначално
границите между изреченията се определиха автоматично, след което резултатът
премина ръчна редакция. Оригиналният датски текст съдържа 4 483 изречения, а
българският — 4 565.

3.1.3 Езиково зависими компоненти
TCA 2 използва двуезиков речник от думи-опори, чието присъствие повишава оценката на кандидатите за съотнасяне. Докладваните резултати от експерименти с TCA в
литературата (Сантуш и Уксефиел, 2000) се основават на списъци с размер приблизително 1 000 записа. В експериментите за български език следваме олекотена стратегия,
чиято цел беше да се сведе до минимум ръчният труд (съставяне на речник), като същевременно се запази езиковата зависимост.
Двуезиковите речници се съставиха по евристичен способ, както следва.
• автоматично преброяване на най-често срещаните леми в българския текст
• премахваме от списъците на „стоп“ думи
• подбор сред най-често срещаните имена (т.е. съществителни, прилагателни, числителни и местоимения)
• добавяне на някои „полярни“ наречия (напр. „винаги“ и „никога“), някои темпорални думи и названията на месеците от годината.
Така съставените списъци от опори съдържат по 116 записа. Допуска се записите да
съдържат повече от един вариант на една и съща опора и на изходния, и на целевия
език, както и метасимвола *, който покрива множество възможни морфологични и ортографически вариации,¹ както е показано в таблица 3.1.

3.1.4 Транслитерация
Важна стъпка от работата на инструмента TCA 2 е задаването на оценка на кандидатите
за съотнасяне въз основа на присъствието на когнати в тях — думи, които имат еднакъв
¹Възможно е дефинирането на речниковите записи с помощта на метасимвола * да води до прекомерно увеличаване на броя на погрешно установените съответствия, но това не се потвърждава от
постигнатите резултати.
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DA-BG 2*,to*,begge,både /
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EN-BG
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.

woman,women

2*,два*,две*,дву*

жена*,жени*

Таблица 3.1: Примерни записи в двуезиковия речник на думите-опори

или сходен правопис в изходния и целевия език. Оценката за това, дали дадени думи
са когнати, се прави по коефициента на подобие на Дайс, изчислен по формула (3.1).

Dice =

2×a
,
b+c

(3.1)

където a е броят на 2-буквените последователности, общи за двата символни низа, а b и
c са съответният общ брой 2-буквени последователности във всеки от двата символни
низа.
И двата изходни езика в експериментите използват латинска азбука, което означава, че
от паралелните данни почти напълно отсъстват когнати с българския текст, написан
на кирилица. Възможно решение на този проблем се оказва фактът, че българският
правопис е до голяма степен фонетичен. Това позволява прилагане на опростен метод
за транслитерация на целия текст с латински символи и изследване на възможността
за използване на когнати за подобряване на съотнасянията. Така възприетият метод за
транслитерация запазва дължината на оригиналния текст на български във възможно
най-голяма степен, но не отчита спецификата на изходния език.
Значението на транслитерацията илюстрираме с примера от таблица 3.2: когнатите стават видни дори и при прилагане на относително груб метод за транслитерация.

3.1.5 Начин на оценяване
За оценка на ефекта от въвеждане на езиково зависима информация в системата прилагаме стандартните метрики за покритие (recall), точност (precision) и F₁ за резултата от
автоматичното съотнасяне спрямо ръчно съотнесените корпуси-еталони, както следва.¹
¹Следва да се отбележи, че ръчно съотнесените корпуси не съдържат съотнасяния 0-1 или 1-0, докато
TCA 2 допуска съотнасяния 0-1 и 1-0 и такива фигурират в резултатите от автоматичното съотнасяне.
Останалите възможни съотнасяния са 1-1, 1-2, 2-1.
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Английски език

Български език

How oen, or on what
system, the ought Police
plugged in on any individual
wire was guesswork.

Можеше само да се правят предположения колко
често и по какъв принцип
Полицията на мисълта се
включва в индивидуалните системи.

Български език: транслитерация
Mojeshe samo da se praviat
predpolojenia kolko chesto i
po kakuv princip Policiiata
na misulta se vkljuchva v
individualnite sistemi.

Таблица 3.2: Транслитерация на изречение на български от английско-българския паралелен корпус

P recision =

Recall =

брой на верните съотнасяния
общ брой на предложените съотнасяния

брой на верните съотнасяния
общ брой на референтните съотнасяния
F1 =

2 × Recall × P recision
Recall + P recision

(3.2)

(3.3)

(3.4)

3.1.6 Резултати
Проведохме експерименти с програмния инструмент TCA2 за автоматично съотнасяне
на три стъпки, като на всяка следваща стъпка обогатяваме възможностите за оценка
на системата с езиково зависима информация, както следва.
Стъпка 1: изходен и целеви текст с установени граници между отделните
изречения, без думи-опори и без транслитерация на целевия текст,
Стъпка 2: изходен и целеви текст с установени граници между отделните
изречения, двуезиков списък от думи-опори от 116 записа, без транслитерация на целевия текст,
Стъпка 3: изходен и целеви текст с установени граници между отделните
изречения, двуезиков списък от думи-опори от 116 записа, транслитерация
на целевия текст.
Резултатите се обобщават в таблица 3.3.
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DA-BG, „Jæger — i krig med eliten“
Precision
Стъпка 1
93.96
Стъпка 2
97.23
Стъпка 3
98.39

Recall
93.83
97.12
98.12

F1
93.90
97.17
98.26

EN-BG, „1984“
Precision
61.52
87.77
91.52

Recall
F1
63.41 62.45
89.17 88.46
92.33 91.92

Таблица 3.3: Последователно подобряване на резултатите от автоматичното съотнасяне
по изречения с увеличаване на езиковата зависимост

3.1.7 Изводи
Резултатите потвърждават очакванията за последователно повишаване на стойностите
на всички метрики. Трябва да се отбележи, че теглата на различните критерии за съотнасяне не са оптимизирани за конкретните езикови двойки, което означава, че може
да се очаква допълнително подобрение. За момента най-забележително е повишението с 26% на F1 при автоматично съотнасяне на английско-българския текст, до което
довежда обогатяването на системата TCA2 със списък с думи-опори, макар и съдържащ едва 116 записа. Може да се предположи също така и че повишението на стъпка
2 при автоматично съотнасяне на датско-българския текст е не по-малко забележително, тъй като по-високата стойност на F1 на стъпка 1 може да се обясни с наличието на
множество военни термини и английски думи и изрази, които са запазени в превода
на български и така са третирани като когнати от системата от самото начало.
По-голям интерес представлява подобрението, до което води транслитерацията на българския текст. Един недостатък на фонетичния правопис на български е, че често се
губи съответствието с правописа на чужди заемки, които в по-голяма степен се пренасят непроменени в европейски езици с латинска писменост. Това, от своя страна, води
до откриване на по-малък брой от когнатите в текста. Очакваме с усъвършенстване на
правилата за транслитерация и дефинирането им в зависимост от изходния език да
постигнем допълнително подобрение на резултатите от автоматичното съотнасяне с
оценка на базата на наличието на когнати в текста.¹
Резултатите от проведените експерименти показват, че с влагане на минимално количество езиково зависима информация се постига значително подобряване на автоматичното съотнасяне по изречения в условия, които не допускат прилагане на метода
на Гейл-Чърч. Предстои по-задълбочен анализ на спецификата на правописа на заемки на български език с цел усъвършенстване на правилата за транслитерация, както и
¹В първоначалния вид на експеримента направихме опит с автоматично премахване на граматичните „окончания“ от текстовете (т.нар. stemming), което обаче доведе до влошаване на резултатите. Този
подход подлежи на допълнителен анализ.
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евентуално автоматизиране на процеса по съставяне на двуезиковия речник от опорни
думи по честотни характеристики.

3.2 Формално разширяване на изходната част от
тренировъчните данни по езиково зависим метод
Тренировъчните данни, с които разполагаме за целите на описаните експерименти, са
ограничени. От литературата (Калисън-Бърч и др., 2006) е известно, че едноезиковото
перифразиране на тренировъчните данни може да подобри резултатите на системи за
статистически машинен превод, обучени върху корпуси с ограничен размер. Перифразирането е метод за формално разширяване на паралелните ресурси „безплатно“, т.е.
без да е необходимо да се събират допълнителни паралелни данни, а като се въвеждат
вариации в изходния език, с които се приема, че се запазва първоначалното значение.
Подобни експерименти са описани във връзка с превод между езици, за които съществуват големи количества паралелни данни, като английски и испански (Наков, 2008).
По-долу предлагаме практическо решение на този проблем при превода от шведски на
български език, като за целта се прилагат корпусни техники за анализ на сложни думи
и езиково мотивирани техники за „плитък“ синтактичен анализ, морфологичен анализ
и пораждане на перифрази с помощта на свободно разпространявани инструменти и
ресурси за шведски език.
При перифразиране предлагаме да се следва методика, която доближава повърхнинната структура на изходния текст до тази на българския. Изказваме хипотезата, че тъй
като по своята същност системата за фразов статистически машинен превод превежда поредици от символни низове в поредици от символни низове (т.е. без оглед на
дълбинната структура на изречението), то с преобразуване на изходните поредици от
символни низове във вид, сходен с този на целевия текст, бихме могли да внесем подобрение в резултатите от работата на системата.
Подобна интерпретация намираме и у (Мелчук и Уонър, 2006), които предлагат синтактичните несъответствия между структури в изречения на изходния и целевия език
при трансферен превод да се разглеждат като семантично еквивалентни синтактични
структури на един и същ език (т.е. перифрази). Твърди се, че при МП дадена синтактична структура на изходния език може да се трансферира със съотнасяне към несъответстваща ѝ синтактична структура на целевия език по същия модел, по който
и синтактични структури могат да се перифразират във вид на семантично еквивалентна, но синтактично несъответстваща структура при пораждане на текст в интралингвистичен сценарий. Изследването на Мелчук и Уонър разглежда подробно редица
конкретни случаи на синтактични несъответствия при превод в рамките на теорията
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„Смисъл-Текст“ и перифразирането им на нивото на дълбинната структура, но изрично изключва проблемите на трансфера, свързани със словообразуването, каквито са
деривацията и композицията.
Конкретните цели, които желаем да постигнем по пътя на автоматичното перифразиране, са следните:
1. Автоматично разширяване на наличните (ограничени) шведско-български паралелни ресурси.
2. Намаляване на броя на непознатите думи в тестов корпус извън тренировъчните
данни.
3. Повишаване на оценката на автоматичния превод по метриката BLEU.

3.2.1 Техники за перифразиране с оглед на специфичните
особености на изходния език
3.2.1.1 Разлагане на сложни съществителни
Композицията е силно продуктивен начин на словообразуване в шведския език (Шоберг и Кан, 2004) и при автоматичен превод обуславя немалка част от непознатите думи в преводния текст, дори и отделните основи в състава на сложната дума да са често
срещани думи в тренировъчните данни, както илюстрираме с примерите от тестовия
корпус в таблица 3.4.¹
Като първа стъпка от перифразирането на сложните думи в изходния текст се налага те да бъдат разложени на съставящите ги основи. За целта прилагаме корпусния
метод, предложен от (Кьон и Найт, 2003) за разлагане на немски сложни думи, който
доразвиваме, за да отразим спецификата на композицията като начин на словообразуване на шведски. Според този метод кандидатите се разлагат на най-правдоподобната
поредица от символни низове, които се срещат в едноезиков корпус. Правдоподобието се изразява във вид на оценка, изчислена като функция от броя на срещанията на
потенциалните основи в корпуса S и наказание при по-висок брой на срещанията на
неразложената сложна дума в корпуса от броя на срещанията на някоя от потенциалните основи по формула (3.5)² (Кьон и Найт, 2003, с. 3).

argmaxS (

∏

1

count(pi )) n

(3.5)

pi ∈S

¹Таблицата служи единствено за онагледяване на проблема. В колона „Таблица на фразовите преводи“ се дава само един от множеството фразови преводи, които връща заявката към таблицата за съответния символен низ.
²където n е броят на частите, на които се разлага кандидатът. Така оценката на кандидати, разложени
на n > 1 части намалява спрямо неразложени кандидати с висок брой на срещанията в корпуса.
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Непозната дума (отсъства от табли- Разлагане
цата на фразовите преводи)

Таблица на фразовите
преводи

ärjeörbindelse
„връзка с ферибот“

ärja - örbindelse

ärja ||| ферибот
örbindelse ||| връзка

invandringsﬁentliga
„враждебни срещу имиграцията“

invandring - ﬁentliga

invandring ||| имиграция
ﬁentliga ||| враждебни

gränsställe
„граничен пункт“

gräns - ställe

gräns ||| граница
ställe ||| точка

könsklya
„пропаст между половете“

kön - klya

kön ||| половете
klya ||| пропаст

faigdomsfrågor
„въпроси на бедността“

faigdom - frågor

faigdom ||| бедност
frågor ||| въпросите

Таблица 3.4: Непознати сложни думи в тестовия корпус, които при разлагане по предложения метод пораждат поредици от символни низове, присъстващи в тренировъчните данни.

Като кандидати за разлагане по модела, описан по-горе, се определят всички символни
низове от изходния език в тренировъчните данни, които не се срещат в морфологична база данни за шведски — речникът на словоформите SALDO (Бурин и др., 2008). За
да се избегне свръхгенериране на възможни анализи, предложеният метод се ограничава до двукомпонентни кандидати (теоретично сложните думи на шведски могат да
съдържат повече от 2 основи, напр. ämnesomsäningssjukdomar (от ämne — „вещество“,
omsäning — „обмяна“, sjukdomar — „заболявания“): „заболявания на обмяната на веществата“), за които се допуска, че са съществителни имена и спадат към една от две
възможни формални категории детерминативни композиции: композиции от основна
форма (stamkomposita) и композиции от падежна форма (kasuskomposita) (Лилиестранд,
1993). При композициите от основна форма първата основа е немаркираната форма
на пораждащата дума (т.е. единствено число, общ (именителен) падеж, нечленувана
форма) или нейната основа. Словообразуването по този модел притежава редица особености, като най-често срещаната е, че ако първият корен в състава на сложната дума
е породен от основата на пораждащата дума и завършва на -a, то се редуцира. При композициите от падежна форма първата основа представлява падежна (генитивна) форма
на пораждащата дума. В общия случай генитивната форма се маркира с окончанието
-s, в други случаи окончанието е една от гласните -a, -e, -o или -u. Възможно е съединителна съгласна или гласна изобщо да отсъства. Формално, за всяка двойка символни
низове X и Y от корпуса разработеният за целите на настоящата работа програмен ин[ 123 ]

струмент допуска за възможни композициите от таблица 3.5.¹
Отново с оглед на свръхгенерирането при разлагане на потенциалните сложни думи се
прилагат определени евристични филтри и ограничения. Не се разглеждат възможните основи, по-кратки от 3 символа. Освен това се прилага филтър за всички възможни
основи, които съвпадат с предлози (от общ списък от 152) или с често срещани афикси
(от общ списък от 175).²
Преобразуванията, свързани с разлагане на сложни думи на мотивиращите ги основи,
пораждат допълнителни 72 416 двойки изречения, които се добавят към тренировъчните данни, използвани за обучение на базовата система. Системата, която се обучава върху така получените разширени тренировъчни данни, означаваме условно като
„Етап 1“.
Композиция

Съставни части

Пример от корпуса

X, Y → XY

X = åtkomst — „достъп“
Y = tid — „време“
X = åtgärd — „мярка“
Y = paket — „пакет“

åtkomsid — „време за достъп“

X = barn — „дете/деца“
Y = ödsel — „раждане“
X = bolån — „жилищен заем / жилищни заеми“
Y = derivat — „деривативен
инструмент / деривативни
инструменти“

barnaödsel — „раждане на деца“

X, Y → X − s − Y
X, Y → X − a − Y
X, Y → X − e − Y

X, Y ; X = X ′ a → X = vara — „стока“
X′ − u − Y
Y = brist — „дефицит“
′
X, Y ; X = X a → X = kyrka — „църква“
X′ − o − Y
Y = konferensen — „конференцията“
′
X, Y ; X = X a → X = örskola — „предучиX′ − e − Y
лищна занималня“
Y = utbildning — „образование, подготовка“

åtgärdspaket — „пакет(и) от
мерки“

bolånederivat — „деривативен
инструмент на жилищен заем
/ деривативни инструменти на
жилищен заем / на жилищни
заеми“
varubrist — „дефицит на стоки“
kyrkokonferensen — „конференцията за църквата“
örskoleutbildning — „предучилищна подготовка“

Таблица 3.5: Възможни формални композиции за потенциални сложни думи, съставени от основите X, Y ; X ∈ S, Y ∈ S
¹За да стане възможна програмната реализация, предложената формализация не отчита редица изключения от описаните правила, например съкращаването на двойни съгласни от първата основа, какъвто е случаят с blomdo (от blomma — „цвете“ и do — „аромат“): „аромат на цветя“.
²./Chapter_3/3.2/filter.txt на електронния носител
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3.2.1.2 Синтактично перифразиране на сложни съществителни
Голяма част от сложните думи в произволен текст на шведски език се образуват от основи съществителни имена и представляват ендоцентрични двукомпонентни сложни
съществителни имена. По значение се определят като детерминативни, тъй като първата основа модифицира значението на втората (Лилиестранд, 1993).
Този вид сложни думи обикновено се превеждат на български с перифраза, при което
първата основа се превежда с прилагателно, което определя превода на втората основа,
както в случая с järnrör (от järn — „желязо“ и rör — „тръба/и“): „желязна тръба / железни
тръби“, или с перифраза, при която съответните преводи на двете основи на сложната
дума се явяват в обратна последователност и се свързват синтактично с предлог, както
в случая с järnrör: „тръба от желязо“.
Модификацията или стесняването на значението на опорната основа в двукомпонентна сложна дума може да се разглежда и като падежно отношение между опорната
основа и генитивната (притежателна) форма на модифирицращата такава. В превод на
тази конструкция притежателното отношение се предава по аналогичен начин, както
в случая с jordbrukets¹ utveckling (перифраза на jordbruksutvecklingen (от jordbruk — „селско стопанство“ и utvecklingen — „развитието“)): „развитието на селското стопанство“.
Тъй като генитивната форма е една от двете продуктивни падежни форми в съвременния шведски език (Холм и Нюлунд, 1970, с. 18), с формални методи става възможно
перифразирането на разложените сложни думи и като падежно отношение.
Пораждат се аналитични перифрази на разложените сложни думи с въвеждане на функционални думи (предлози) и синтетични перифрази с пораждане на генитивна форма. Това става при общото допускане, че всяка сложна дума ab (от мотивиращите съществителни a и b) допуска перифразиране по един от два възможни модела:
1. като последователност от символни низове от вида b X a, където b е опора на NP²,
а X a представлява дясно разширение на опората във вид на PP, както е показано в таблица 3.6. X е предлог, който се избира от списък с най-често срещаните
предлози, които се явяват в тази позиция.
2. като последователност от символни низове от вида c [+def,+gen] b, където c е членуваната притежателна форма на първата основа, както е показано в таблица 3.7. c
се извлича от речника на словоформите SALDO.
В резултат от описаните преобразувания за всяка разложена двукомпонентна сложна
дума се получава списък от 10 перифрази-кандидати (9 аналитични и 1 синтетичен).
¹притежателна форма; членувано.
²Описаните експерименти се основават на „плитки“ методи за синтактичен анализ, поради което
избираме да се придържаме към записа, характерен за конституентния синтактичен анализ.
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Непозната дума (аb; отсъства от Разлагане (a - b)
речника на словоформите SALDO)

Аналитична перифраза (b X a)

anslutningsansökan
„кандидатура за присъединяване“
anslutningsutsikter
„изгледи за присъединяване“
anställningsnormerna
„нормите при назначаване“
ansvarsbefrielse
„освобождаване от отговорност“
avfallsproblem
„проблеми с отпадъци“
energisolidaritet
„солидарност в енергетиката“
avfallsberg
„планини от отпадъци“
öroreningsska
„данък върху замърсяването“
gasinvesteringarna
„инвестициите в природен газ“

ansökan - anslutning

ansökan om anslutning

anslutning - utsikter

utsikter till anslutning

anställning - normerna

normerna för anställning

ansvar - befrielse

befrielse från ansvar

avfall - problem

problem med avfall

energi - solidaritet

solidaritet inom energi

avfall - berg

berg av avfall

örorening - ska

ska på örorening

gas - investeringarna

investeringarna i gas

Таблица 3.6: Аналитично перифразиране на шведски сложни думи
Непозната дума (аb; отсъства от Разлагане (a - b)
речника на словоформите SALDO)

Синтетична перифраза (c [+def,+gen] b)

avtalsparter
„страни по договора“
bankavgi
„такса на банката“
inlärningskurva
„характеристика на заучаване“

avtal - parter

avtalets parter

bank - avgi

bankens avgi

inlärning - kurva

inlärningens kurva

Таблица 3.7: Синтетично перифразиране на шведски сложни думи

В предварителни експерименти (Илиев и Генов, 2012) показваме как с използване на
глобалната мрежа като корпус може да се избере най-подходящият от тях. За целта е
необходим API¹ за търсачка в интернет, което е свързано с редица ограничения. Освен
това при пряко търсене на поредици от символни низове в корпус няма възможност за
перифразиране с кандидати, чиито отделни съставни части не се срещат в контекста
на съседите си, тъй като броят на срещанията на такива кандидати е 0 и те получават
нулева оценка. За целите на описаните в настоящия труд експерименти разработихме
алтернативен метод за избор на най-подходящата перифраза. При него кандидатите
¹Application Programming Interface, приложен програмен интерфейс.
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за перифрази се оценяват по езиковия модел, научен от цялото множество от данни
на шведски език, и за всяка от конструкциите, попадащи в обхвата на перифразиране,
се избира кандидатът с най-висока оценка по модела. Освен че се постига съществено съкращаване на времето за търсене, методът връща ненулева оценка на възможни
перифрази за всички разложени сложни думи.
Преобразуванията, свързани със синтактично перифразиране на сложни съществителни, пораждат допълнителни 106 966 двойки изречения, които се добавят към тренировъчните данни, използвани за обучение на системата на етап 1. Системата, която се
обучава върху така получените разширени тренировъчни данни, означаваме условно
като „етап 2“.
3.2.1.3 Перифразиране на синтактични конструкции
Перифразиране на именни групи от вида NP → N PP
(Наков, 2008) описва метод за синтактично перифразиране на конструкции на английски език, който е консервативен и се очаква да запази значението на оригинала, като
същевременно внася синтактична вариация. Става въпрос за именни групи от вида NP
→ N PP. По описания метод английският пример players of the Swedish team може да се
преобразува като:
(3.6) Swedish team players
(3.7) Swedish team’s players
Избираме да приложим сходен метод за синтактично перифразиране на аналогични
конструкции на шведски език, като въвеждаме необходимите изменения. Именните
групи, при които опора-съществително се определя от дясно разширение PP, се извличат от оригиналния шведски текст с помощта на инструмента за „плитък“ синтактичен
анализ SPARK (Меджеси, 2002).
За перифразиране на английски език се използва моделът на премодификация на
опора-съществително (players) от модификатор-съществително (team). Този вид премодификация на шведски език се изразява предимно в композиция, при което се образуват сложни съществителни. Така шведският аналог на горния пример spelare i [det
svenska] landslaget („играчи от шведския национален отбор“) може да се преобразува
като:
(3.8) [svenska] landslagsspelare
(3.9) [svenska] landslagets[+def,+gen] spelare
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Приемаме, че всяка наблюдавана конструкция от „плиткия“ синтактичен анализ на изходния език от вида [NP ∗ N1 ∗ NP][PP ∗ Prep [NP ∗ N2 ∗ NP] ∗ PP],¹ където Prep е предлог от списък от най-често срещаните предлози в такава позиция, а N1 и N2 са съществителни имена, допуска перифразиране по един от два възможни модела:
1. като сложна дума от вида ab, където a е основа, мотивирана от N2 , а b е основа, мотивирана от N1 . За пораждането на сложни думи на шведски език от мотивиращи
съществителни имена се изискват значителни програмни и езикови усилия. За
формулирането на пример 3.8 от наблюдавана аналитична конструкция от оригиналния корпус се изисква да е известен конкретният интерфикс, който трябва да
се използва при композиране на шведските основи landslag („национален отбор“)
и spelare („играчи“). В отсъствието на готово решение за корпусно пораждане на
сложни думи прилагаме опростен генерализиран модел, при който основите се
съчетават или със свързващата съгласна -s-, която е най-често срещаната (Лилиестранд, 1993), или без интерфикс в случаите, в които първата основа завършва
на гласна. За съставяне на композицията е необходим и морфологичен анализ,
както става видно от примери 3.10 и 3.11. Основните форми, с които се запълва първата позиция от шаблона на композицията от пример 3.11, се извличат от
речника на словоформите SALDO.
(3.10) spelare i landslaget[+def]
(3.11) landslag[−def] -s-spelare
2. като N2[+gen] N1 . Притежателната форма за първата позиция от шаблона се поражда
евристично.
Перифразиране на притежателни конструкции
Инструментът за „плитък“ синтактичен анализ SPARK не разделя притежателните конструкции на отделни именни групи, което ни позволява да приложим в обратна посока метода, вече предложен за формулиране на аналитични перифрази на сложни
думи, и така да формулираме сложни думи, мотивирани от наблюдавани притежателни конструкции в оригиналния текст. Приемаме, че всяка наблюдавана конструкция
от вида [NP ∗ N1[+def, +gen] N2 ∗ NP] допуска перифразиране във вид на сложна дума, образувана като композиция от падежна форма от вида ab[+def] , където a е основа, мотивирана от N1 , а b е основа, мотивирана от N2 . В пример 3.12 именната група landsbygdens
utveckling („развитието на селските райони“) се анализира като едно цяло, като първият
елемент (landsbygdens: „на селските райони“) е членуван и във форма за генитив, а вторият елемент (utveckling: „развитие“) е нечленуван. Този анализ мотивира автоматична
¹Анотация от инструмента SPARK
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перифраза във вид на сложната дума landsbygdsutvecklingen, за която получаваме 31 000
резултата при търсене в интернет.¹
(3.12) [NP ∗ landsbygdens/NCUSG@DS utveckling/NCUSN@IS ∗ NP]
Преобразуванията, свързани с перифразиране на описаните синтактични конструкции, пораждат допълнителни 41 820 двойки изречения, които се добавят към тренировъчните данни, използвани за обучение на системата на етап 2. Системата, която се
обучава върху така получените разширени тренировъчни данни, означаваме условно
като „етап 3“.

3.2.2 Ограничения
Очевидно е, че описаните досега методи за перифразиране на изходния език са твърде
опростени в някои отношения и конструкциите, които пораждат, не биха били валидни извън общия случай. Това води до безсмислени конструкции в тренировъчните
данни, особено в случаите, в които се прилагат евристични техники — при формулиране на сложни думи и перифразиране на притежателни конструкции. Това обаче
не противоречи на целите на описаните експерименти. Изходният текст за превод не
съдържа такива безсмислени конструкции или думи извън речника, тъй като той би
следвало да е създаден от носители на изходния език. Ето защо такива безсмислени
конструкции, макар и включени в таблицата на фразовите преводи, няма да вземат
участие при същинския превод.

3.2.3 Анализ на грешките
В хода на предварителните експерименти, довели до настоящата разработка (Илиев
и Генов, 2012), се прави ръчен преглед на две извадки от формално разширените
шведско-български паралелни данни и се представя анализ на грешките на методите
за перифразиране на етап 2 и етап 3. В резултат от анализа са отстранени част от
първоначално допуснатите грешки.
3.2.3.1 Грешки при автоматично перифразиране на шведски сложни думи
Първата извадка от 300 изречения е резултат от разлагането и перифразирането на
шведски сложни думи. В предварителните ни експерименти перифразите се оценяват с търсене в глобалната мрежа като корпус. В настоящата разработка перифразите се оценяват косвено по шведски езиков модел. Първоначалните наблюдения върху
перифразите, оценени по езиков модел, ни дава основание да приемем, че това е поподходящият от двата метода.
¹www.google.com, м. октомври 2013 г.
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Перифразите от предварителните експерименти преминават ръчна проверка и получават оценка „не“, ако се отклоняват от допустимия анализ на кандидатите като детерминативни композиции, мотивирани от основи-съществителни, и оценка „да“ в противен
случай. Поради високата честота и запазването на граматичността при перифразиране,
сложните прилагателни, при които основата-прилагателно се модифицира от съществително, също получават оценка „да“. 208 от перифразите в извадката се определят като
верни. Таблица 3.8¹ съдържа обобщение на най-често срещаните грешки в извадката.
Грешки при перифразиране
Перифразиране на сложни глаголи, напр. godkänner → känner till god
Перифразиране на сложни думи от вида ab, където мотивиращата дума a е
глагол, напр. siplats → plats ör si
Перифразиране на сложни думи от вида ab, където мотивиращата дума a е
прилагателно, напр. civilsamhälle → samhälle på civil
Безсмислени разлагания, напр. angloﬁl → ﬁl i anglo
Неграматични преобразувания на шведски, чиито дословен превод на български запазва значението, напр. ambitionsnivån → ambitionens nivån
Неправилен предлог при аналитично перифразиране, напр. aackfartyg →
fartyg från aack
Смислени, но излишни разлагания, напр. femte-delar → femte delar
Разлагане на думи от затворен клас или разлагания, при които се пораждат
думи от затворен клас, напр. fastän → än med fast
Разлагания, при които някоя от думите съвпада със силно продуктивен
афикс, напр. vanära → ära till van
Случайни правилни преобразувания, напр. räsutlåtanden → utlåtanden om
rä
Случайни правилни преобразувания на сложни прилагателни, напр.
könsrelaterad → relaterad till kön
Преобразувания с изместване на значението, напр. reformvilja → reformens
vilja

да/не
не
0
не
не
да
не
0
0
0
не
да
не

Таблица 3.8: Грешки при перифразиране на шведски сложни думи
Част от предварително установените грешки се елиминират благодарение на
по-надеждните статистики, които се събират от по-големия корпус (250 000 изречения
спрямо 46 843 в предварителните експерименти). Основна част се елиминира благодарение на филтрирането на високо продуктивни афикси и думи от затворен клас.
Трета част се елиминира благодарение на усъвършенстването на метода за оценка на
кандидатите за аналитично перифразиране.
¹Оценка „0“ в дясната колона означава, че грешката е установена в предварителния експеримент, но
е (частично) елиминирана в настоящата разработка.
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3.2.3.2 Грешки при формулиране на сложни думи и притежателни конструкции
по евристичен способ
Втората извадка от 300 изречения е резултат от перифразирането във вид на притежателна конструкция на шведски именни групи с опора-съществително и дясно разширение PP и на композирането на сложни думи от притежателни конструкции. Таблица
3.8 съдържа обобщение на най-често срещаните грешки в извадката.
Грешки при перифразиране
Грешки, дължащи се на неправилен синтактичен анализ, напр. frågan om vad → vads
fråga
Грешки при формулиране на композиции от основна форма, напр. jordbrukarnas
intressen → jordbrukareintressena
Неправилно членуване, напр. graden av överensstämmelse → överensstämmelses grad
„Притежателна“ форма на неизменяеми думи, напр. konsekvenserna av dea → deas
konsekvenser
Преобразувания, които водят до промяна на значението, напр. i nformationen om
Europeiska rådet → Europeiska rådets information
Грешки при формулиране на композиции от падежна форма със съединително -s-,
напр. konsumenternas intressen → konsumentsintressena
Преобразувания на петрифицирани / идиоматични изрази (неразложими), напр.
eﬀektivitetens namn → eﬀektivitetsnamnet
Перифразиране с притежателна конструкция в случаи, в които сложна дума би била
по-подходяща, напр. systemet med utresevisum → utresevisums system
Таблица 3.9: Грешки при перифразиране на шведски синтактични конструкции
180 от перифразите в извадката се определят като верни. По-голямата част от установените грешки се дължат на неправилен синтактичен анализ, на неправилно композиране или на неправилна употреба на членувани/нечленувани форми.

3.2.4 Тестове и резултати
С прилагане на описаните по-горе методи върху базовия шведско-български тренировъчен корпус подготвяме разширените тренировъчни корпуси от таблица 3.10. С прилагане на методите, описани в глава 2, от така подготвените тренировъчни корпуси се
извличат таблици на фразовите преводи с размерите, посочени в таблица 3.11.
Провеждаме две серии от тестове със системи, обучени върху съответните разширени
тренировъчни корпуси. При всички тестове се превежда тестовият корпус от 10 000 изречения на шведски език, подготвен за целите на тестовете на базовата система, описана в глава 2. Тестовият корпус, също както и тренировъчните данни, е преминал автоматична обработка за токънизация и нормализация по главни/малки букви (truecasing).
Автоматичната обработка за връщане на текста във вид, съобразен с конвенциите за
правопис и интервали при пунктуация, не представлява предмет на настоящата разра[ 131 ]

Тренировъчен
корпус

Брой изре- #f
чения

тип:проява #e

тип:проява

Базова система

250 000

93 966

0.0171

80 842

0.0138

Етап 1

322 416

94 035

0.0128

80 842

0.0103

Етап 2

429 382

94 781

0.0093

80 842

0.0074

Етап 3

471 202

104 880

0.0094

80 842

0.0067

Таблица 3.10: Състав на разширените тренировъчни данни: общ брой типове в паралелните корпуси и съотношението тип:проява (type:token ratio)
Тренировъчен корпус

Брой записи в таблицата
на фразовите преводи

Базова система

14 195 248

Етап 1

15 363 770

Етап 2

16 977 904

Етап 3

17 719 005

Таблица 3.11: Таблици на фразовите преводи, извлечени от разширените тренировъчни данни

ботка, ето защо представените резултати се отнасят до токънизиран и нормализиран
по главни/малки букви текст.
За първата серия от тестове, резултатите от които са обобщени в таблица 3.12, всички параметри на логаритмично-линейния модел участват с равни тегла в оценката на
преводните кандидати. Тези условия не са оптимални за статистически машинен превод и се очаква оценката на превода по автоматична метрика при тях да бъде по-ниска
в сравнение с оценката при превода в условия на оптимизиране на теглата на параметрите.
След първоначалните тестове със системите, обучени върху разширените тренировъчни корпуси на етап 1, етап 2 и етап 3, установяваме, че резултатите не отговарят на
очакваното — въпреки усилията за намаляване на броя на непознатите думи в тестовия
корпус и внасянето на вариации в изходните тренировъчни данни, които да отразяват
спецификите на трансфер при превод на български език, оценката по автоматичната метрика BLEU отбелязва спад (таблица 3.12, „Етап 2“, „Етап 3“) спрямо оценката на
базовата система.
При анализа на резултатите в тестовите преводи се установяват непознати думи, голя[ 132 ]

ма част от които подлежат на разлагане и перифразиране по методите, по които в тренировъчните данни предвиждаме автоматично разлагане и аналитични/синтетични
перифрази. Ето защо в една допълнителна стъпка на предварителна обработка на изходния език обучаваме инструмента за разлагане на сложни думи, описан по-горе,
върху тестовия корпус, и прилагаме върху тестовите данни онези от методите за перифразиране, които гарантирано не водят до думи извън шведския лексикон (етап 1
и етап 2). Това се прави с цел максимално оползотворяване на лексикалната информация, съдържаща се в таблицата на фразовите преводи. В резултат от тези преобразувания се получават две нови версии на изходните данни (таблица 3.12, „+ Предварителна
обработка по етап 1“ и „+ Предварителна обработка по етап 2“), с които разширяваме
тестовете на експерименталните системи.
Измежду системите, участвали в първата серия от тестове, най-висока оценка получава
обучената върху паралелните данни от етап 2 с предварителна обработка на изходния
текст по методите, включени в етап 2. Най-малък е броят на непознатите думи в тестовия корпус при превода на системата, обучена върху паралелните данни от етап 3 с
предварителна обработка на изходния текст по методите, включени в етап 2. Обобщените резултати се дават в таблица 3.12.
Тест

BLEU Непознати
думи
в
тестовия
корпус

Базова система

26.90

3 027

Етап 1

26.94

2 958

+ Предварителна обработка по етап 1

27.03

2 207

+ Предварителна обработка по етап 2

26.23

2 521

26.87

2971

+ Предварителна обработка по етап 1

27.00

2 214

+ Предварителна обработка по етап 2

27.08

2 236

26.86

2937

+ Предварителна обработка по етап 1

26.99

2 183

+ Предварителна обработка по етап 2

27.05

2 202

Етап 2

Етап 3

Таблица 3.12: Оценка на превода на тестовия корпус от експерименталните системи
без оптимизация на теглата по логаритмично-линейния модел
Във втората серия тестове обучението на системите преминава през етап на оптимизация по метода, описан в подраздел 2.8.2. Теглата на параметрите на логаритмичнолинейния модел се оптимизират върху шведско-българския паралелен корпус за нас[ 133 ]

тройка, подготвен за целите на тестовете на базовата система, описана в глава 2. От
съображенията, породени от наблюденията върху резултатите от тестовете от първата серия, експериментираме и с оптимизация на параметрите и след предварителна
обработка на изходната част от корпуса за настройка по онези от методите за перифразиране, които гарантирано не водят до думи извън шведския лексикон (етап 1 и етап
2). Това се прави с цел осигуряване на сходни условия на пренареждане и дължина на
преводните изречения за системите, които се обучават върху перифразирани паралелни данни (и превеждат перифразирани изходни данни). В резултат от тези преобразувания за системите, обучени върху паралелните данни на етап 1 и етап 2, се получават
по 2 множества от тегла на параметрите съответно за корпус за настройка в първоначален вид и за корпус за настройка, при който изходната част се перифразира съответно по методите от етап 1 или етап 2. За системата, обучена върху паралелните данни
на етап 3, експериментираме с общо 3 множества от тегла на параметрите, оптимизирани върху корпуса за настройка в първоначален вид и върху корпуса за настройка,
при който изходната част се перифразира съответно по методите от етап 1 или етап
2 (таблица 3.13, „+ Предварителна обработка на корпуса за настройка по етап 1“ и „+
Предварителна обработка на корпуса за настройка по етап 1“).
За да получим по-ясна представа за ефекта от въведените преобразувания, разделяме
тестовия корпус на част, към която спадат всички изречения, съдържащи кандидати за
преобразуване по предложените методи (общо 3 343 изречения за всички представени
експерименти), и част, която остава непроменена спрямо тестовия корпус, използван
за оценка на базовата система (общо 6 657 изречения за всички представени експерименти). Резултатите от оценката се обобщават в таблица 3.14.

3.2.5 Изводи
Описаните експерименти с автоматични перифрази са вдъхновени от успешните резултати, докладвани в предишни изследвания на статистически системи за машинен
превод между езици с богати паралелни ресурси, каквито са например испанският и
английският. Настоящото изследване на превода между езици с ограничени паралелни ресурси може да се разглежда като пилотно в този контекст.
Резултатите, докладвани в таблица 3.10, таблица 3.11, таблица 3.12, таблица 3.13 и таблица 3.14, ни дават основание да смятаме, че сме постигнали и трите цели, които очертаваме при планиране на описаните експерименти. За сравнение могат да се посочат
резултатите, докладвани в предишни изследвания на ефекта от автоматичното перифразиране на съставни думи за качеството на статистическия машинен превод, напр.
(Попович и др., 2006). Авторите на цитираното изследване постигат малко по-високи
подобрения в автоматичната оценка, като следва да се има предвид, че преводът се извършва от немски език на английски. Механизмът на композицията е високо продук[ 134 ]

Тест

BLEU Непознати
думи
в
тестовия
корпус

Базова система

27.27

3 027

Етап 1

27.36

2 958

27.26

2 207

+ Предварителна обработка на корпуса 27.09
за настройка по етап 1
Етап 2
27.10

2 207

+ Предварителна обработка по етап 1

+ Предварителна обработка по етап 2

2 971

26.98

2 236

+ Предварителна обработка на корпуса 26.69
за настройка по етап 2
Етап 3
27.09

2 236

+ Предварителна обработка по етап 1

2 937

27.07

2 183

+ Предварителна обработка на корпуса 27.18
за настройка по етап 1
+ Предварителна обработка по етап 2
27.01

2 183

+ Предварителна обработка на корпуса 26.80
за настройка по етап 2

2 202

2 202

Таблица 3.13: Оценка на превода на тестовия корпус от експерименталните системи с
оптимизация на теглата по логаритмично-линейния модел MERT

тивен на английски и имаме основание да смятаме, че синтактичните несъответствия
при превода на съставни думи на английски език в по-голяма степен се преодоляват с
линейните методи на статистическия машинен превод, отколкото при превод на български език.
Представената в таблица 3.14 оценка (наред с оценката на статистическата значимост
на резултатите в края на изследването) потвърждава ефективността на разработените
методи за анализ и перифразиране на съставните думи на шведски — при изолиране само на частта на тестовия корпус, която пряко е засегната от приложените автоматични методи, установяваме по-високо подобрение на оценката по автоматичната
метрика BLEU в абсолютно изражение спрямо базовата система за системата от етап 1
в сравнение с оценките за превода на целия тестов корпус (+0.14 спрямо +0.09). Трябва да се отбележи, че заедно с това подобрение не се променя оценката за останалата
част от тестовия корпус. Освен това става ясно, че за частта на тестовия корпус, която
пряко е засегната от приложените автоматични методи, системата от етап 3, настрое[ 135 ]

Тест

Изречения
с Остатък от тескандидати
за товия
корпус
преобразуване
(6 657 изр.)
(3 343 изр.)

Базова система

26.92

27.43

Етап 1

27.06

27.43

26.99

27.43

+ Предварителна обработка на корпуса 26.98
за настройка по етап 1
Етап 2
26.92

27.16

+ Предварителна обработка по етап 1

+ Предварителна обработка по етап 2

27.20

26.65

27.20

+ Предварителна обработка на корпуса 26.80
за настройка по етап 2
Етап 3
26.88

26.63

+ Предварителна обработка по етап 1

27.23

26.84

27.23

+ Предварителна обработка на корпуса 27.21
за настройка по етап 1
+ Предварителна обработка по етап 2
26.68

27.16

+ Предварителна обработка на корпуса 26.85
за настройка по етап 2

26.76

27.23

Таблица 3.14: Оценка на превода на тестовия корпус от експерименталните системи с
оптимизация на теглата по логаритмично-линейния модел MERT: изречения с кандидати за преобразуване и остатък от тестовия корпус

на с корпуса за настройка, предварително обработен по етап 1, получава най-високата
оценка от представените експериментални системи при превод на съответно обработения тестов корпус с методите по етап 1 (+0.29). Оценката на превода на останалата
част от тестовия корпус обаче бележи спад. Предвид това наблюдение като възможна
насока за бъдеща работа се определя диференцирането на прилаганите методи в зависимост от присъствието на кандидати за обработка като съставни думи в изходния
текст с цел постигане на максимална оценка на преводния резултат. Като насока за бъдеща работа се очертава и разработването на ефективен корпусен метод за пораждане
на сложни думи (които на етап 3 се пораждат само евристично).
Трябва да се отбележи, че разширените варианти на наличните паралелни данни, върху които се обучават експерименталните системи за машинен превод, се пораждат в
резултат от инкременталното прилагане на един управляван от тренировъчните данни инструмент за автоматично определяне на частите на речта и морфологичните параметри за шведски език (тагера Hunpos (Халакси и др., 2007) с шведски езиков модел
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(Брантс, 2000)), един инструмент за автоматичен синтактичен анализ по правила, зависещ от така определените части на речта и/или морфологични параметри (инструмента за „плитък“ автоматичен синтактичен анализ на шведски SPARK), и евристиките,
описани в настоящата разработка. Това внася известен шум в данните, който смятаме,
че влияе негативно върху качеството на статистическия машинен превод.
В изследването дотук разглеждаме възможни решения за анализа и перифразирането
на съставни съществителни имена и предвид ограничения обем на работата се спираме върху най-разпространените словообразувателни модели в съвременния шведски
език за тях. Сред останалите извън обхвата на изследването случаи се откроява групата на съставните глаголи, за които част от словообразувателните модели са особено
продуктивни. От една страна, в отсъствието на подобен словообразувателен модел на
български (поне в немаркирана употреба) може да се очаква преводът на този клас
съставни думи да породи затруднения за системата за фразов статистически машинен
превод. От друга страна, предвид продуктивността на модела и ограничените паралелни ресурси за изследваната езикова двойка, има основание да се търси по-скоро
решение на задачата за превод по пътя на анализ и разлагане, отколкото да се очаква
да може да се постигне такова на количествено ниво.
(Лилиестранд, 1993, с. 50–51) изтъква като особено продуктивни моделите, при които
глаголи се определят от съществително име, като lagstia от „lag“: „закон“ и „stia“: „създавам, творя“ — „творя закон“. Освен така образуваните, много от съставните глаголи
на шведски език са образувани ретроградно от мотивиращо съставно съществително
като например maskinskriva — „пиша на машина“ от „skriva på maskin“: „пиша на машина“, „maskinskrivning“: „машинопис“, „maskinskriva“. Видно е, от една страна, че в
мотивиращите глаголни фрази за образуването на този вид съставни глаголи именната част може да заема различни позиции в субкатегоризационния фрейм от гледна
точка на аргументната структура на глаголната основа и оттам да получава различна синтактична реализация (Коева, 2006). От друга страна, съставният глагол се отнася до определена концептуална структура, която е езиково независима и подлежи
на формално описание със средствата на ФреймНет (Бейкър и др., 1998). Както шведският SweFN (Гроностай и Данелс, 2009), така и Българският ФреймНет (Коева, 2010) се
разработват активно, като за абстрактното представяне на семантичната структура се
използват семантичните фреймове от ФреймНет — т.е. налице е пряко съответствие
между абстрактното представяне на двата езика. Освен това речниковата статия в Българския ФреймНет съдържа синтактичен фрейм, описващ лексикално-семантичните и
синтактичните комбинаторни ограничения (Коева и др., 2008), който при подходяща
интерпретация в контекста на архитектурата за МП би могъл да послужи за формулиране на съответните императивни правила за трансфер. Задачата за превода на този
вид съставни глаголи от шведски на български език със средствата на ФреймНет е сред
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насоките за бъдеща работа по проблемите, засегнати в настоящия раздел.

3.3 Съкращаване на пространството за търсене при
съотнасяне по думи
В края на глава 2 изказваме предположението, че разликите в оценката на системите
за фразов статистически машинен превод, обучени при сходни условия, но за превод
между двойки езици с различни типологически характеристики, се дължат отчасти на
размера на пространството за търсене, обусловен от своя страна от възможните морфологични вариации на даден език. При превод, например, от езици с богата морфология, каквито са немският и арабският, към относително морфологично опростен език
като английски, можем да говорим за преход от пространство от по-високо измерение
към пространство от по-ниско измерение, при който известна загуба на [граматични]
нюанси и значения не застрашава превода (Лопес, 2008, с. 40).
Както се вижда и от таблица 2.16, системата, получила най-висока оценка по метриката BLEU (SV-EN), се обучава върху един от най-бедните (по брой на типовете) изходни
корпуси и върху най-бедния целеви корпус. За разлика от нея, системата, която представлява интерес в настоящата работа (SV-BG), се обучава върху вторите по брой типове
изходен и целеви корпус от представените за сравнение. И все пак, тренировъчните
данни са построени така, че във възможно най-голяма степен да бъдат взаимно паралелни — т.е. всеки от корпусите, включени в тях, да е носител на приблизително една и
съща информация (вж. с. 107). Вследствие от този принцип бихме могли да потърсим
метод за автоматично съкращаване на пространството за търсене при обучение, което
да послужи за „сближаване“ на пространствата за търсене на изходния и целевия език
посредством премахване на по-високите „измерения“. Интуитивната обосновка за това е, че с премахване на граматични нюанси и значения ще постигнем множество от
по-слабо гранулирани типове, в които са групирани онези от по-силно гранулираните
типове, които са носители на едно и също семантично значение. Готово теоретично
решение намираме в определението за основна форма: онази форма, при която няма
морфемно изразени граматични значения (Бояджиев и др., 1999, с. 288). Поради практическото значение на основната форма или лемата като заглавна за традиционните
речници и граматики за някои езици съществуват автоматични програмни решения
за намирането ѝ.
Макар основната форма да служи за отправна точка при превод с помощта на двуезиков речник, тя сама по себе си няма как да съставлява граматичен превод. В прототипна
реализация на метод за трансферен превод (Илиев, 2010) показваме как речниковото
търсене по основна форма би могло да съставлява етап от автоматичния превод по правила. Подобна е и интуицията зад т.нар. факторни модели (factored translation models)
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(Кьон и Хоан, 2007) за статистически машинен превод. Факторните модели формално
интегрират в едно методи за превод, обогатени с лингвистична информация, които
иначе представляват форми на предварителна обработка (евентуално анализ в терминологията на трансферния автоматичен превод) и/или обработка на резултата (евентуално генериране в терминологията на трансферния автоматичен превод) и така правят
възможно интегрирано търсене на глобално оптимален преводен вариант при декодиране. Към факторните модели с поетапен анализ и генериране се връщаме в раздел 3.7
на настоящата работа. По-долу представяме възможно факторно решение на задачата
за съкращаване на пространството за търсене при обучение върху данни с морфологична вариация.

3.3.1 Превод между основни форми по модела IBM 1
Описаната в глава 2 базова система не предвижда механизъм за анализ и генериране,
но тъй като обучението на такава система и резултатите при превод с нея са зависими от размера на пространството за търсене, основната форма би могла да послужи за
съкращаването му. Ефект от такова съкращаване очакваме да постигнем още на съвсем ранен етап от обучението на системата — при съотнасянето на паралелните данни
по думи. Възможност за това ни дава фактът, че съотнасянето по думи се определя
автоматично като съотнасянето на Витерби, установено с прилагане на алгоритъм от
тип EM за научаване на параметрите на модели за превод по думи. Т.е. въз основа на
моделите за превод по думи не се търси превод (граматично изречение), а се оценяват
скрити параметри на формализирания процес на превод между наблюдавани данни.
Така при известни позиции на отделните прояви в наблюдаваните данни, по-силно
гранулираните типове в тях могат да бъдат заменени с по-слабо гранулирани и съотнасянето да стане в съкратеното пространство за търсене.
На практика възможност за това ни дават факторните модели за превод, поддържани
от системата Moses. Факторният модел позволява към всяка от повърхнинните форми в данните да бъде прикачен етикет (фактор), обикновено във вид на морфологичен
анализ, етикет за част на речта, основна форма и т.н. (Кьон и Хоан, 2007). А на етапа
на обучение и/или превод оценката по тези фактори може да се включи или като допълнителна характеристика по логаритмично-линейния модел, или като заместител
на оценката по повърхнинната форма. Таблица 3.15 съдържа примерни изречения от
тренировъчните данни във факторен формат. И двете страни на паралелните данни са
анотирани с по 2 фактора: лема и морфологичен анализ.
Съкращаването на пространството за търсене илюстрираме с експерименталния мини
корпус от таблици 3.16 и 3.17. Разнообразието от типове в корпуса от пълните словоформи е по-голямо от това в корпуса от основните форми (#e = 9, #f = 8 спрямо
#e = 6, #f = 5) и статистики за оценка на параметрите по моделите за превод по думи
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се събират от по-малък брой възможни съотнасяния от корпуса от основните форми.

visst|visst|RG0S
har|ha|V@IPAS
vi|vi|PF@UPS@S
åstadkommit|åstadkommit|NP00N@0S
en|en|DI@US@S
hel|hel|AQPUSNIS
del|del|NCUSN@IS
i|i|SPS
Europa|Europa|NP00N@0S
.|.|FE

наистина|наистина|D
в|в|R
Европа|европа|NHsom
сме|съм|VLINr1p
постигнали|постигна|VLPTxpo
много|много|D
.|.|U

Таблица 3.15: Тренировъчни данни във факторен формат, проява|фактор 0|фактор
1|…|фактор n

n
1
2
3

български, e(n)
шведски, f(n)
една зелена ябълка
e grönt äpple
ябълката е зелена
äpplet är grönt
моите зелени ябълки mina gröna äpplen

Таблица 3.16: Експериментален мини корпус, пълни словоформи

n
1
2
3

български, e(n)
шведски, f(n)
един зелен ябълка en grön äpple
ябълка съм зелен äpple vara grön
мой зелен ябълка min grön äpple

Таблица 3.17: Експериментален мини корпус, основни форми
Ефектът от съкращаването на пространството за търсене проследяваме с оценката на
скрития параметър (преводната вероятност t(f |e)) по модела IBM 1 в таблици 3.18 и
3.19 в хода на 10 итерации по алгоритъма от тип EM. За корпуса от пълни словоформи
t(f |e) конвергира само за едно от възможни 34 съотнасяния (за двойката зелена:grönt).
Ето защо според съотнасянето на Витерби след десетата итерация на алгоритъма всички шведски думи освен grönt остават съотнесени към първата възможна дума от българското изречение, фигура 3.1.
За корпуса от пълни словоформи t(f |e) конвергира за 3 от възможни 24 съотнасяния
(за двойките един:en, съм:är и мой:min). Съотнасянето на Витерби след десетата итерация на алгоритъма от тип EM показваме на фигура 3.3. Тъй като факторите, по които
става съотнасянето, са еднозначно „прикачени“ към всяка една проява на съответната
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e
null
null
null
null
null
null
null
null
една
една
една
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
ябълка
ябълка
ябълка
ябълката
ябълката
ябълката
е
е
е
моите
моите
моите
зелени
зелени
зелени
ябълки
ябълки
ябълки

f
e
grönt
äpple
äpplet
är
mina
gröna
äpplen
e
grönt
äpple
e
grönt
äpple
äpplet
är
e
grönt
äpple
grönt
äpplet
är
grönt
äpplet
är
mina
gröna
äpplen
mina
gröna
äpplen
mina
gröna
äpplen
PP

t(f |e), k = 0
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
387 420 489

t(f |e), k = 1
0.1111
0.2222
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.1111
0.3333
0.3333
0.3333
0.1666
0.3333
0.1666
0.1666
0.1666
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
160 790

t(f |e), k = 2
0.1037
0.3206
0.1037
0.1037
0.1037
0.0881
0.0881
0.0881
0.3606
0.2786
0.3606
0.1410
0.4358
0.1410
0.1410
0.1410
0.3606
0.2786
0.3606
0.2786
0.3606
0.3606
0.2786
0.3606
0.3606
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
118 864

···

t(f |e), k = 10
0.0276
0.8325
0.0276
0.0276
0.0276
0.0189
0.0189
0.0189
0.4927
0.0144
0.4927
0.0293
0.8826
0.0293
0.0293
0.0293
0.4927
0.0144
0.4927
0.0144
0.4927
0.4927
0.0144
0.4927
0.4927
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
68 958

Таблица 3.18: Научаване на IBM модел 1 от паралелни данни. Корпус с пълни словоформи

повърхнинна форма в отделните изречения, съотнасянето на Витерби за корпуса от основни форми от фигура 3.3 отговаря на съотнасянето за корпуса от пълни словоформи
от фигура 3.4.
Освен по съотнасянето на Витерби, което служи като отправна точка за прилагането на
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# Sentence pair (1) source length 3 target length 3 alignment score : 0.205108
e grönt äpple
NULL ( ) една ( 1 3 ) зелена ( 2 ) ябълка ( )
# Sentence pair (2) source length 3 target length 3 alignment score : 0.205108
äpplet är grönt
NULL ( ) ябълката ( 1 2 ) е ( ) зелена ( 3 )
# Sentence pair (3) source length 3 target length 3 alignment score : 0.037037
mina gröna äpplen
NULL ( ) моите ( 1 2 3 ) зелени ( ) ябълки ( )
Фигура 3.1: Съотнасяне на Витерби след 10-ата итерация по алгоритъма от тип EM за
корпуса от пълни словоформи. Файл, генериран от програмния инструмент GIZA++
null

една

e
null

grönt
ябълката

äpplet
null

mina

зелена

ябълка

äpple
е

är
моите

зелена

grönt
зелени

gröna

ябълки

äpplen

Фигура 3.2: Съотнасяне между пълни словоформи, научено от корпус от пълни словоформи (съотнасяне на Витерби от фигура 3.1)

алгоритъма от тип EM за моделите за превод по думи от по-висок порядък, научените
модели се различават и по коефициента си на сложност. Коефициентът на сложност
(PP) за модела IBM 1, научен от корпуса от пълни словоформи, е 68 958, докато PP за модела IBM 1, научен от корпуса от основни форми, е 20 249. Моделът с по-ниска стойност
на PP описва по-точно наблюдаваните данни.

3.3.2 Лематизация на тренировъчните данни
За да можем да проверим експериментално възможния ефект от съкращаването на
пространството за търсене, е необходимо за всяка от пълните словоформи в тренировъчните данни да бъде зададена основна форма.
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e
null
null
null
null
null
един
един
един
зелен
зелен
зелен
зелен
зелен
ябълка
ябълка
ябълка
ябълка
ябълка
съм
съм
съм
мой
мой
мой

f
en
grön
äpple
vara
min
en
grön
äpple
en
grön
äpple
vara
min
en
grön
äpple
vara
min
grön
äpple
vara
grön
äpple
min
PP

t(f |e), k = 0
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
0.1666
373 247

t(f |e), k = 1
0.1111
0.3333
0.3333
0.1111
0.1111
0.3333
0.3333
0.3333
0.1111
0.3333
0.3333
0.1111
0.1111
0.1111
0.3333
0.3333
0.1111
0.1111
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
0.3333
157 463

t(f |e), k = 2
0.0833
0.375
0.375
0.0833
0.0833
0.5
0.25
0.25
0.0833
0.375
0.375
0.0833
0.0833
0.0833
0.375
0.375
0.0833
0.0833
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.5
91 947

···

t(f |e), k = 10
0.0009
0.4986
0.4986
0.0009
0.0009
0.9816
0.0091
0.0091
0.0009
0.4986
0.4986
0.0009
0.0009
0.0009
0.4986
0.4986
0.0009
0.0009
0.0091
0.0091
0.9816
0.0091
0.0091
0.9816
20 249

Таблица 3.19: Научаване на IBM модел 1 от паралелни данни. Корпус от основни форми

3.3.2.1 Лематизация на данните на български език
За български език съществува уеб-базирана инфраструктура за лингвистична обработка на данни, разработена и поддържана от СКЛ на ИБЕ, БАН (Коева и Генов, 2011).
Тя интегрира редица компоненти за лингвистична анотация, сред които са тагерът
BgTagger и българският лематизатор. Тези компоненти използваме за анотиране на
българската част от паралелните данни.¹
Лематизторът приписва основна форма на всички изменяеми части на речта. Характеристиките на лемата обобщаваме в таблица 3.20. Описанието на изменяемите части на
речта следва (Коева, 2001).
¹Уеб-базираната инфраструктура за лингвистична обработка на данни на СКЛ съдържа и компонент за разделяне на изречения и токънизатор за български език, които не използваме за обработка на
данните в описания експеримент, тъй като това би довело до промяна на условията, при които се обучава експерименталната система, спрямо условията, при които се обучават останалите експериментални
системи, предмет на настоящата разработка.
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# Sentence pair (1) source length 3 target length 3 alignment score : 0.240461
en grön äpple
NULL ( 2 3 ) един ( 1 ) зелен ( ) ябълка ( )
# Sentence pair (2) source length 3 target length 3 alignment score : 0.240461
äpple är grön
NULL ( 1 3 ) ябълка ( ) съм ( 2 ) зелен ( )
# Sentence pair (3) source length 3 target length 3 alignment score : 0.240461
min grön äpple
NULL ( 2 3 ) мой ( 1 ) зелен ( ) ябълка ( )
Фигура 3.3: Съотнасяне на Витерби след 10-ата итерация по алгоритъма от тип EM за
корпуса от основни форми. Файл, генериран от програмния инструмент GIZA++
null

една

e

зелена

grönt

null

ябълката

äpplet
null

äpple
е

är
моите

mina

ябълка

зелена

grönt
зелени

gröna

ябълки

äpplen

Фигура 3.4: Съотнасяне между пълни словоформи, научено от корпус от основни форми (съотнасяне на Витерби от фигура 3.3)

3.3.2.2 Лематизация на данните на шведски език
За шведски език нямаме достъп до свободно разпространяван лематизатор. На предишни етапи от експерименталната работа използваме тагера HunPos с шведски модел за анотиране на тренировъчните данни и речника на словоформите на шведски
SALDO за анализ и пораждане на перифрази. Тези два езикови ресурса служат за построяването на програмно решение за лематизацията на шведските данни. Таблица 3.21
съдържа примери за структурата на записа за изменяеми части на речта в речника на
словоформите на шведски език. Записът съдържа следните полета от интерес за лематизация на неанотиран текст:
• HEAD: лема
• POS: част на речта
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Част на речта
Съществително име
Прилагателно име
Числително бройно име
Числително редно
Личен глагол, пълна парадигма на категорията лице
Личен глагол, субект в 3 л.
Безличен глагол
Лично местоимение
Притежателно местоимение
Възвратно притежателно местоимение
Показателно местоимение за лица и предмети
Показателно местоимение за признаци
Въпросително местоимение за лица и предмети
Въпросително местоимение за признаци
Въпросително местоимение за притежание
Относително местоимение за лица и предмети
Относително местоимение за признаци
Относително местоимение за притежание
Неопределително местоимение за лица и предмети
Неопределително местоимение за признаци
Неопределително местоимение за притежание
Отрицателно местоимение за лица и предмети
Отрицателно местоимение за признаци
Отрицателно местоимение за притежание
Oбобщително местоимение за лица и предмети
Обобщително местоимение за признаци
Обобщително местоимение за количество

Пример
чадъра
крайна
една
третия
вземате
вали
вали
тя
нейното
своите
тази
такива
коя
какви
чия
която
каквото
чиято
някое
някаква
нечии
никои
никаква
ничия
всекиго
всякакви
всичките

Лема
чадър
краен
един
трети
вземам
вали
вали
аз
мой
свой
този
такъв
кой
какъв
чий
който
какъвто
чийто
някой
някакъв
нечий
никой
никакъв
ничий
всеки
всякакъв
всичкия

Характеристики на лемата
ед.ч нечл.
м.р. ед.ч. нечл.
м.р. ед.ч. нечл. не м.л. ф-ма
м.р. ед.ч. нечл.
1 л. ед.ч. сег.вр.
3 л. ед.ч. сег.вр.
3 л. ед.ч. сег.вр.
1 л. ед.ч. и.п.
1 л. ед.ч. м.р. пълна форма
м.р. ед.ч. пълна форма
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.
м.р. ед.ч.

Таблица 3.20: Характеристики на лемата за изменяемите части на речта на български
според анотацията от лематизатора

• WORD: словоформа
• PARAM: морфологична информация
• INHS: лексикално-граматични категории (лексикален род)
ID
äpple..nn.1
grön..av.1
äta..vb.1

PID
nn_5n_ansikte
av_1_gul
vb_4a_äta

HEAD
äpple
grön
äta

POS
nn
av
vb

WORD
PARAM
äpple sg indef nom
grönt pos indef sg n nom
åt
pret ind aktiv

INHS
n
-

Таблица 3.21: Структура на записа за изменяеми части на речта в речника на словоформите на шведски език SALDO
За разлика от българските данни при разработката на решението за лематизация на
шведските данни избираме да включим във факторния модел основните форми само
на част от изменяемите части на речта на шведски. Към този избор ни подтиква наблюдението (вж. таблица 3.20), че голяма част от изменяемите части на речта в българския
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текст, на които се приписва основна форма, са местоимения. При проверка на записите за част от съответстващите местоимения на шведски в базата данни установяваме
принципни различия в организирането на записа (напр. на шведското лично местоимение във винителна форма dem [тях] съответства основната форма de [те] в 1 л. мн.ч.
и.п., докато съответстващото лично местоимение на български има основна форма в 1
л. ед.ч. и.п.). Във факторния модел на шведски език фигурират основните форми само
на пълнозначни изменяеми части на речта: съществителни, прилагателни и глаголи.
Лематизацията на шведските данни става въз основа на резултата от анотацията с тагера HunPos.¹ Лемата за дадена словоформа от шведския текст е стойността на полето
HEAD от записа от базата данни SALDO, в който стойността на полето WORD съответства на словоформата, а стойностите на полетата PARAM и INHS са равни на съответните
стойности, извлечени от анотацията за словоформата с тагера HunPos. В таблица 3.22
са обобщени характеристиките на лемата за изменяемите части на речта на шведски,
за които се задава основна форма съгласно представеното решение.
Част на речта
Съществително име
Прилагателно име
Глагол

Пример
bilens [прибл. „на колата“, р.п.]
rös [прибл. „на червено“, р.п., ср.р.]
ljugit [прибл. „лъгал“, супин]

Лема
bil
röd
ljuga

Характеристики на лемата
ед.ч, нечл., и.п.
общ род, нечл., пол. форма, и.п.
инфинитив

Таблица 3.22: Характеристики на лемата за пълнозначните изменяеми части на речта
на шведски от базата данни SALDO

3.3.2.3 Лематизация на сложни думи на шведски език
По описания по-горе метод броят на типовете на шведски език, по които се прави оценка на съотнасянето по думи при превод на български език, спада от 93 666 за базовата система на 80 182 за експерименталната система. Лематизацията на шведските данни обаче зависи пряко от включването на съответния тип от корпуса в базата данни
SALDO. В хода на експериментите, описани в раздел 3.2, установяваме, че тренировъчните данни съдържат общо над 45 000 типа извън базата данни SALDO. Тези типове
третираме като кандидати за разлагане по предложения метод за анализ на сложни
думи, което довежда до списък от 21 697 типа, поддаващи се на такова разлагане. По
разработения метод за анализ на сложни думи кандидатът се разлага на 2 части, всяка
от които отговаря на дума от речника.
Принадлежността към част на речта, лексикално-граматичните и морфологичните характеристики на сложните думи на шведски се определят от втората част от сложната
дума (Лилиестранд, 1993, с. 39), т.нар. eerled. Следователно морфологичните характе¹С преобразуване на етикетите от множеството PAROLE, зададени от инструмента HunPos
за символните низове в данните, в етикети от множеството SUC съгласно таблицата от
hp://spraakbanken.gu.se/parole/tags.phtml.
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ристики, приписани от тагера HunPos за даден кандидат за разлагане по метода за анализ на сложни думи, се отнасят именно до втората част от анализа. Това наблюдение
мотивира разработването на едно допълнително програмно решение, пряко следствие
от описаното в подраздел 3.3.2.2, което да послужи за лематизация и на сложните думи
в шведските тренировъчни данни.

3.3.3 Тестове и резултати
С намаляване на броя на типовете, по които се прави оценката на съотнасянията по
думи, се променя и размерът на научените от данните таблици на фразовите преводи,
както показваме в таблица 3.23.
Тренировъчен корпус

Брой записи в таблицата Брой типове, между които
на фразовите преводи
се оценява съотнасянето
#f
#e

Базова система, съотнася- 14 195 248
не по пълни словоформи
Експериментална система, 13 667 587
съотнасяне по основни
форми
+лематизация на слож- 13 633 979
ни думи на шведски

93 966

80 842

80 182

34 817

77 061

34 817

Таблица 3.23: Таблици на фразовите преводи, извлечени при съотнасяне между основни форми
След лематизация на тренировъчните данни и преобразуването им във формат за прилагане на факторен модел за превод провеждаме 2 серии от тестове върху тестовия корпус от 10 000 изречения на шведски език. Оценката на превода на тестовия корпус от
експерименталната система обобщаваме в таблица 3.24.

3.3.4 Изводи
В раздел 3.3 предлагаме възможно факторно решение за съкращаване на пространството за търсене при съотнасяне на шведско-български паралелни данни по думи по
установените модели за статистически машинен превод по думи. В тази връзка разработваме и програмно решение за лематизация на шведски език, каквото не се предлага
за свободно ползване. Програмното решение е усъвършенствано и с метод за лематизация на сложни думи извън морфологичната база данни.
Експериментите по метода водят до последователно извличане на таблици на фразовите преводи с по-малък размер от таблицата на фразовите преводи, извлечена при
обучението на базовата система. Макар и този размер да свидетелства за намаляване
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Тест

Без
оптимизация
на
теглата
по
логаритмичнолинейния модел

С
оптимизация Непознати думи в
на
теглата
по тестовия корпус
логаритмичнолинейния
модел
MERT

Базова система

26.90

27.27

3 027

Експериментална
26.99
система, съотнасяне
по основни форми
+лематизация на 27.04
сложни думи на
шведски

27.13

2 785

27.10

2 765

Таблица 3.24: Оценка на превода (BLEU) на тестовия корпус от експерименталните системи, обучени със съотнасяне по думи в основна форма

на покритието на таблицата на фразовите преводи, допускаме, че това е свързано с
повишаване на нейната точност. Тази хипотеза предстои да се провери емпирично в
бъдеще.
Предложеният метод води до последователно повишаване на оценката на превода с
експериментални системи, обучени със съотнасяне по основни форми, спрямо базовата система в условия на равни тегла на характеристиките, включени в логаритмичнолинейния модел. При оптимизиране на теглата на характеристиките по логаритмичнолинейния модел оценката на превода с експерименталните системи не бележи подобрение. Броят на непознатите думи при превод с експерименталните системи бележи
последователно спад.
Експериментът поставя на фокус проблема за лексикалното разнообразие на тренировъчните данни в съпоставителен план. Предвид негативния резултат остава отворен
въпросът за това, доколко е подходящ приложеният метод за съкращаване на пространството на търсене посредством лематизация. Количествени изследвания на разпределението на т.нар. синхоморфеми в славянските езици и спецификата на това разпределение на български (Котова и Янакиев, 1968) изтъкват, например, статистически
значими доказателства за относително високата честота на срещане на т.нар. „демонстративно -т-“ — определителен член на български език, като по тази характеристика
българският се отличава от останалите славянски езици с изключение на македонския език. Поради конкретната реализация на „демонстративното -т-“ при лематизация
на българския текст то се премахва въобще от текста в случаите, в които е реализирано във вид на задпоставената членна морфема. От друга страна, в случаите на т.нар.
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тройно (редундантно) членуване с предпоставен определителен член, маркер за определеност на прилагателното и определителен член на съществителното на шведски
език (вж. (Илиев, 2010, с. 2)) при лематизация на шведските данни в текста се запазва
предпоставеният определителен член, макар и в „лематизиран“ вид — т.е. във формата
за ср.р. ед.ч. Въпросът за това, доколко тази асиметрия остава представена в лематизираните паралелни данни, е предмет на бъдеща работа. В съпоставка с изследването
на Котова и Янакиев, евентуално глотометрично изследване на честотното разпределение на синхоморфемите в шведски, а и в други германски езици, би допринесло за
по-точното дефиниране на задачата за съкращаване на пространството за търсене при
статистически машинен превод между езици с относително богата морфология.

3.4 Морфологична информация по модел IBM 4
В подраздел 2.2.4 описваме модела за превод по думи IBM 4, по който като параметър
се въвежда относителното разместване. Във функцията на правдоподобие за дадено
относително разместване по модела като условия се въвеждат стойностите на функциите A(e) и B(f ), които причисляват съответната дума към един от краен брой класове, отразяващи типичното поведение на думата при разместване. Предназначението
на функциите A(e) и B(f ) е да се моделират синтагматични отношения между лексемите, като например закономерната размяна на позициите на съществителното и
определящото го прилагателно при превод между френски и английски език.
При обучението на базовата система стойностите на A(e) и B(f ) се оценяват предварително по метод за машинно самообучение въз основа единствено на наблюдения
върху лексикалните данни от тренировъчния корпус. Методът е реализиран програмно в инструмента mkcls, с който в хода на обучение на базовата система думите на
шведски и български език се групират в 50 класа.¹ Методът е формулиран от авторите
(Ок, 1999) като двуезиково групиране по думи (bilingual word clustering) и е предназначен конкретно за нуждите на обучение на системи за статистически машинен превод
по думи.
Задачата за групиране се формулира като задача за оптимиране на функцията на правдоподобие на паралелните данни по формула (3.13).²

(Ê, F̂) = argmaxE,F p(eI1 , f1J |E, F)
= argmaxE,F p(eI1 |E) · p(f1J |eI1 ; E, F)

(3.13)

¹Броят на класовете, на които се подразделя лексиконът, следва оригиналното описание на модел
IBM 4 (Браун и др., 1993, с. 17)
²Означенията E, F са по оригиналния източник
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За пресмятане на втория множител по формула (3.13) се допуска, че съществува съотнасяне aJ1 , като всяка дума fj се поражда от думата eaj на позиция aj в тренировъчните
данни с вероятност p(fj |eaj ) и така преводната вероятност p(f1J |eI1 ) се пресмята по формула (3.14) (Ок, 1999, с. 2).

p(f1J |eI1 )

=

J
∏

p(fj |eaj )

(3.14)

j=1

Съотнасянето aJ1 , което се залага по формула (3.14), трябва да бъде научено от данните.
Т.е. то е съотнасянето на Витерби за някой от моделите за превод по думи, научени от
данните на предишен етап от обучението на системата. При инкрементално научаване
на съотнасянията от паралелните данни очакваме на всеки следващ етап системата да
научава по-добри съотнасяния между думите от предишни етапи. Възможно е групирането на думите на базата на съотнасяния, научени по относително опростен модел
за превод по думи, приложен върху същите данни, да влиза в конфликт с този принцип. Ето защо, макар да не поставяме под въпрос метода, реализиран с инструмента
mkcls, е възможно с прилагане на друг подход към групирането на думите в класове
да постигнем различен резултат.
Един възможен подход към дефинирането на функциите A(e) и B(f ), който се предлага в литературата (Кьон, 2010, с. 110), е групирането по части на речта. Задачата за
автоматично приписване на етикети за част на речта и морфологични характеристики
за тренировъчните данни е решена с анотацията от тагера HunPos за шведски и от тагера BgTagger за български. По-долу представяме практически решението за групиране
на думите по етикети за части на речта при обучение на системата Moses.

3.4.1 Групиране на лексикона
Прилагането на алгоритъма от тип EM за научаване на параметрите на модела IBM 4
изисква всеки отделен тип от изходната и целевата част на паралелните данни да бъде
еднозначно причислен към един от краен брой класове. При анотиране на текстови
данни с инструментите HunPos и BgTagger обаче е възможно за прояви на един и същ
тип да бъдат зададени различни етикети. Това може да се дължи както на грешки, допуснати при анотирането, така и на омонимия. В описания експеримент възприемаме
евристичен подход за разрешаването на това неудобство, избирайки за всеки от типовете от съответния корпус онзи етикет, който му е приписван най-често. В резултат
от това филтриране за изходните данни се получава множество от 569 етикета, а за
целевите данни — 136 етикета.
Първоначалната идея зад автоматичното групиране на лексикона в краен брой класове
се дължи на проблема с недостига на тренировъчните данни, от който страда всяка сис[ 150 ]

тема за машинно самообучение върху естествен език. Оптималното решение за първия
множител по формула (3.13) се намира при изравняване на броя на класовете с броя на
типовете в корпуса (Ок, 1999, с. 2) и моделът е лексикализиран (т.е. при обучение статистиките се събират с преброяване на броя на срещанията на думите в тренировъчните
данни). Но тъй като броят на думите в естествения език е неизчерпаем, то независимо
от обема на тренировъчните данни, няма как да се съберат достатъчно статистики за
построяването на адекватен лексикализиран модел. С групиране на целия лексикон
в краен брой класове статистиките се събират за всеки един от този краен брой класове, в резултат от което се построява един относително лексикализиран модел, но с
достатъчно статистики (Кьон, 2010, с. 110).
Получените множества от морфологични етикети за шведско-българските паралелни
данни се различават значително по своя обем от предвиденото в оригиналното описание на модела IBM 4, а и са асиметрични (българските данни са много по-гранулирани
от шведските). За да се уверим, че евентуални подобрения в оценката на превода на експерименталната система не се дължат на по-финото гранулиране на лексикона, правим опит за обобщаване на част от по-подробните морфологични етикети в редуцирани множества. На практика това става възможно, тъй като множествата от морфологични етикети и за двата езика са до голяма степен позиционни.¹ Основно запазваме
гранулирането по характеристики на лемата и за двата езика с изключение на гранулирането по категорията падеж (именителен и родителен падеж на имената) за шведски.
В резултат от обобщаването първоначалните множества от морфологични етикети се
свеждат до 85 етикета за изходните данни и 92 етикета за целевите данни. Редуцираните множества се съдържат в приложението към работата.²

3.4.2 Тестове и резултати
Тъй като принципите на построяване на редуцираните множества не са съвместими с
ограничаването до точен брой елементи, не можем да твърдим, че условията, при които се обучават експерименталните системи, са напълно идентични с тези, при които
се обучава базовата система. Резултатите следва да се разглеждат, като се има предвид
тази особеност на експеримента.
Обучаваме 2 нови експериментални системи върху паралелните данни след евристично филтриране за еднозначно приписване на морфологични етикети на отделните типове от тях. Тъй като съотнасянето по думи дава пряко отражение върху състава на
таблиците на фразовите преводи, в таблица 3.25 даваме размера на таблиците, научени при обучението на съответната система.
¹За шведски език етикетите са описани на адрес http://spraakbanken.gu.se/parole/tags.phtml.
За български вж. http://dcl.bas.bg/en/BulgarianTagset_en.html
²./Chapter_3/3.4/classes/classes_maxed.numberized.reduced.* на електронния носител
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Тренировъчен корпус

Брой записи в таблицата Брой класове, на които се
на фразовите преводи
подразделя лексиконът
nf
ne

Базова система, автомати- 14 195 248
чен метод за групиране с
инструмента mkcls
Експериментална система, 14 312 299
групиране на лексикона по
морфологични признаци
+редуциране на множес- 14 322 698
твото от морфологични
етикети

50

50

136

569

85

92

Таблица 3.25: Таблици на фразовите преводи, извлечени при съотнасяне с групиране
на лексикона по морфологични признаци

С така обучените експериментални системи провеждаме 2 серии от тестове върху тестовия корпус от 10 000 изречения на шведски език. Оценката на превода на тестовия
корпус от експерименталната система обобщаваме в таблица 3.26.
Тест

Без
оптимизация
на
теглата
по
логаритмичнолинейния модел

С
оптимизация Непознати дуна
теглата
по ми в тестовия
логаритмичнокорпус
линейния
модел
MERT

Базова система

26.90

27.27

3027

Експериментална 26.94
система
+редуциране 26.94
на множеството
от морфологични етикети

27.27

3 005

27.22

3 012

Таблица 3.26: Оценка на превода (BLEU) на тестовия корпус от експерименталните системи с групиране на лексикона по морфологични признаци

3.4.3 Изводи
За разлика от експериментите, описани в раздел 3.3, в резултат от подразделянето на
лексикона по морфологични показатели пространството за търсене се увеличава спрямо базовата система. Интересно е да се отбележи, че таблицата на фразовите преводи,
научена от съотнесените по думи паралелни данни с редуциране на броя на класове[ 152 ]

те, съдържа повече записи от таблицата, научена от съотнесените по думи паралелни
данни с по-силно гранулираните класове от морфологични етикети. При такъв ограничен брой наблюдения не е допустимо да се говори за корелация между броя класове
и броя на записите в таблиците на фразовите преводи, научени от съответните данни,
но наблюдението е достатъчно интересно, за да мотивира по-задълбочен статистически анализ във връзка не само с броя на формалните класове, а и с тяхното езиково
естество.
Предложеният метод води до повишаване на оценката на превода с експериментални
системи, обучени с подразделяне на лексикона по морфологични показатели,
спрямо базовата система в условия на равни тегла на характеристиките, включени в
логаритмично-линейния модел. При оптимизиране на теглата на характеристиките
по логаритмично-линейния модел оценката на превода с експерименталните системи
не бележи подобрение. Броят на непознатите думи при превод с експерименталните
системи бележи лек спад спрямо базовата система, макар и втората експериментална
система да поражда повече непознати думи от първата. Отношението между броя
на непознатите думи и методите за съотнасяне по думи при обучение на фразови
системи за статистически превод, което отбелязваме в настоящия раздел и в раздел
3.3, следва да се разгледа по-задълбочено в хода на бъдеща работа.

3.5 Синтактично пренареждане
Словоредът е една от областите, в които се полагат целенасочени усилия за подобряване на качеството на машинния превод. Това става както на нивото на логаритмичнолинейния модел за оценка на кандидатите за превод посредством характеристиката,
въведена във вид на лексикализирания модел на пренареждане, както се описва в глава
2, така и на нивото на тренировъчните и/или тестовите данни посредством различни
мерки за стандартизиране на словореда на базата на синтактична информация. Подобни мерки се предлагат конкретно при превод между езици, които типологически
се различават по своя словоред.

3.5.1 Типологически особености на словореда на шведски език
Традиционните фразови модели за статистически машинен превод се справят добре
с превода между езици, които не изискват пренареждане или пренареждането е само локално и закономерно. Такива са английският и френският — двойката езици, за
които конкретно се разработват първите системи за статистически машинен превод.
За други езикови двойки обаче необходимостта от пренареждане, дължаща се на типологическите особености на езиковата двойка, представлява сериозен проблем, ето
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just av ||| det skälet ||| har ||| det utsko som ||| vi lyckats ||| inräa ||| under ||| dea år |||
deﬁnitivt ha ||| en väsentlig ||| roll ||| .
именно поради ||| тази причина ||| е ||| комисията , която ||| ние успяхме да ||| създадем
||| през ||| тази година ||| определено ||| важна роля .
именно поради тази причина комисията , която ние успяхме да създадем през тази
година [ , ] определено [ имаше ] важна роля .
Фигура 3.5: Фразово сегментиране и превод на изречение от шведски на български
език: запазване на словореда от тип V2

защо се предлага преструктуриране при превода между такива езици, обусловено от
синтактична анотация (Кьон, 2010, с. 303).
В тази връзка преводът между езиците, които представляват предмет на настоящата
работа, среща конкретни предизвикателства, които отсъстват при превода между езиците от референтната базова система — английски и български. По-точно, за съвременния английски език е характерен т.нар. словоред от тип SVO (субект — глагол — обект).
По този критерий английският се отличава от повечето други езици от германското
езиково семейство, в които структурата на главното изречение следва словоред от тип
V2 (глагол във втора позиция).
От съпоставителна гледна точка тъкмо тази особеност на шведския език прави найсилно впечатление — изискването спрегнатият глагол да не се предхожда от повече от
една част в главното изречение (Плацак, 1998, с. 89). Ако главното изречение започва
с подлог, спрегнатият глагол стои непосредствено след него; ако главното изречение
започва с друга част, спрегнатият глагол се намира непосредствено след нея и предхожда подлога, който така става трета част в структурата на главното изречение. А във
въпроси, които изискват отговор „да“ или „не“ (т.е. въпроси, образувани с частицата
„ли“ на български език), главното изречение започва със спрегнатия глагол, а подлогът обикновено се намира във втора позиция. Така при превод от език, за който е характерен словоред от тип V2,¹ шведски, на език, за който е характерен словоред от тип
SVO, български, тази особеност може да „прозира“ от преводния текст, както показваме
с примерите от една от експерименталните системи от фигура 3.5.
Формален модел на структурата на изречението на шведски, който дава обяснение на
тези ограничения, е разработен от датския езиковед Паул Дидериксен първоначално
за датски език, като е приложим и за структурата на изречението и на шведски и норвежки език. Схемата на Дидериксен разделя структурата на главното изречение на три
¹и особено при ограничени тренировъчни данни, от които отсъстват достатъчно примери за такъв
словоред, за да бъде решен проблемът на нивото на лексикализирания модел на пренареждане.

[ 154 ]

Въвеждащо Централно поле
Крайно поле
поле
(Satsält / Miältet)
(Innehållsältet / Slutältet)
(Inledarält)
Фундамент v
s
a
V
S
A
Синтетично глаголно време, съобщително изречение
Руне купи часовника в събота.
a. Rune
köpte
klockan
i lördags.
b. I lördags
köpte
Rune
klockan.
c. Klockan
köpte
Rune
i lördags.
Синтетично глаголно време, въпросително изречение
Руне купи ли часовника?
Руне наистина ли купи часовника?
Какво купи Руне в събота?
d.
Köpte
Rune
klockan
i lördags?
e.
Köpte
Rune
verkligen
klockan?
f. Vad
köpte
Rune
i lördags?
Синтетично глаголно време, съобщително изречение, отрицание
Руне не купи часовника в събота.
g. Rune
köpte
inte
klockan
i lördags.
Аналитично глаголно време, съобщително изречение
Руне беше купил часовника в събота.
a. Rune
hade
köpt
klockan
i lördags.
b. I lördags
hade
Rune
köpt
klockan.
c. Klockan
hade
Rune
köpt
i lördags.
Аналитично глаголно време, въпросително изречение
Руне беше ли купил часовника в събота?
d.
Hade
Rune
köpt
klockan
i lördags?
Аналитично глаголно време, съобщително изречение, отрицание
Руне не беше купил часовника в събота.
e. Rune
hade
inte
köpt
klockan
i lördags.
Фигура 3.6: Схема на Дидериксен за главното изречение на шведски език (адаптирана
от (Плацак, 1998, с. 90))

полета, както е показано на фигура 3.6. Въвеждащото поле в схемата се означава като
фундамент (fundament). То може да съдържа различни части на изречението, като схемата позволява да се запази граматичността на изречението във всеки отделен случай.
Така, например, при немаркиран словоред на просто главно съобщително изречение,
в полето на фундамента се разполага подлогът. Но при маркиран словоред (т.е. в зависимост от информационната структура на изречението) в полето на фундамента може
да се разположи както прякото допълнение (случай c.), така и обстоятелственото пояснение — адюнкт към групата на глагола (случай b.). Позицията, означена с a в схемата,
се заема от т.нар. централен адвербиал (satsadverbial), който може да бъде както наречие (verkligen, „наистина“), така и частицата за отрицание inte. Спрегнатият глагол се
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A
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Фигура 3.7: Структура на изречението за превод от фигура 3.5 по схемата на Дидериксен

разполага непосредствено след фундамента във всички случаи, които се допускат по
схемата на Дидериксен.
Изречението от примера от фигура 3.5 по-горе се представя по схемата на Дидериксен
във вида от фигура 3.7. Изводът за превода от шведски на български език е, че в резултат от спецификата на словореда от тип V2 е възможно при фразов статистически
машинен превод този словоред да „прозира“ от словореда на целевия език. А поради
комплексния механизъм, по който се изчислява оценката на кандидатите за превод,
този словоред ще окаже влияние и върху лексикалния състав на фразите в областта
на мястото на спрегнатия глагол на целевия език (преводът на фразата [har] ha en
väsentlig roll, „имаше важна роля“, остава непълен).
За фразов статистически машинен превод от шведски език има докладвани резултати
с пренареждане, което се научава с метод за машинно самообучение от таблицата на
съотнасянията (Стюмне, 2011). В този смисъл е и общата препоръка на авторите в областта (Кьон, 2010, с. 305), изказана с оглед на запазване на универсалността на методите за статистически машинен превод. По-долу предлагаме един по-различен подход,
който максимално точно отразява особеностите на структурата на словореда от тип V2
за шведски като изходен език при превод на език със словоред от тип SVO, български.

3.5.2 Синтактичен анализатор на зависимостите на шведски език
В хода на предварителните проучвания, довели до настоящия труд, установяваме, че
за автоматичен синтактичен анализ на изходния език се предлагат свободно два инструмента, които разчитат на едни и същи техники и програмни и езикови ресурси за
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(1) endast genom dialog och förhandling kan vi ta oss ur krisen .

Фигура 3.8: Анализ на зависимостите на изречение на шведски от тренировъчните данни. Графична визуализация на анализа с MaltParser.

машинно самообучение, що се отнася до определянето на частите на речта и техните морфологични характеристики, и се различават по теоретичната база, на която се
осъществява синтактичният анализ. Това са вече цитираният инструмент за „плитък“
синтактичен анализ SPARK, който успешно използваме за перифразиране на шведските данни, и синтактичният анализатор MaltParser (Нивре и др., 2006a). Инструментът
SPARK е базиран на контекстно-свободна граматика за шведски език и синтактичен
анализатор за контекстно-свободни граматики по алгоритъма на Ърли (Ърли, 1970) —
алгоритъм за търсене отгоре надолу по контекстно-свободни правила за пораждане на
конституентите. MaltParser, от своя страна, представлява вероятностна система за анализ на зависимостите, който се обучава върху синтактично анотиран корпус (treebank).
Сред предимствата на формализмите на зависимостите са по-големите възможности,
които отделните думи притежават, що се отнася до предвиждане на синтактичните
отношения, в които влизат с думите, които подчиняват. Например, ако е известно коя
дума е глагол, може по-лесно да се определи кое съществително е подлог или допълнение (Журафски и Мартин, 2008, сс. 414–415). Именно този факт служи за основание да
предпочетем използването на MaltParser за описаните по-долу експерименти за синтактично пренарежадне на изходния език.

3.5.3 Обхват на пренареждане
MaltParser прави анализ на синтактичните зависимости в изречението въз основа на
предварително определени [автоматично] части на речта и морфологични характеристики за думите в него. Тази предварителна стъпка разчита на точността на анализа
от инструмента HunPos. Освен наличието на отношение на зависимост между дадена двойка думи се задава и естеството на тази зависимост, научена от тренировъчни
данни, т.е. зависимостите са етикетирани (labeled). Така получаваме непосредствена
информация за зависимостта между сказуемото и подлога. Тази информация би могла да бъде от решаващо значение при преобразуване на структурата на словореда от
тип V2 в такава от тип SVO. Както, обаче, става видно и от примера от фигура 3.9, анали[ 157 ]
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Фигура 3.9: Отношение на зависимост между подлог и сказуемо (дъга SS). От анализа става видно единствено наличието на зависимост между сказуемото и опората на
именната група при конституентен анализ.
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освен това , невродегенеративните разстройства започват да стават  все по-обичайни в една застаряваща Европа . 

Фигура 3.10: Конституенти на примерното изречение от фигура 3.9: разместване на словореда от тип V2

зът на зависимостите ни дава информация единствено за наличието на отношение на
зависимост между сказуемото (börjar, „започват“) и опората на именната група, която
представлява подлог (neurodegenerativa störningar, „невродегенеративните разстройства“). За да има смисъл синтактичното пренареждане за целите на експеримента, се
налага да възприемем конституентен подход (в случай че се налага да се разместят
части на изречението, трябва да разполагаме с информация за техните граници, която
не следва от анализа на зависимостите, както се вижда от фигура 3.10). Поради тази
причина се налага да ограничим обхвата на пренареждане в зависимост от конкретни
особености на описанието на данните.
За разлика от българския, шведският език изисква задължително експлициране на
подлога. За анотираните данни с анализатора MaltParser това означава, че всяко пълно
граматично изречение в данните съдържа поне един подлог. Тренировъчните данни, използвани в настоящата работа, съдържат общо 530 764 отношения на зависимост
между сказуемо и подлог (етикет SS). В анализи на точността на анализатора (Нивре и
др., 2006b) се цитират резултати от над 90% точност тъкмо за тези отношения, ето защо
приемаме, че така анализирани, тренировъчните данни съдържат достатъчно валидна
информация, която да ни послужи за целите на автоматично синтактично пренареждане по описания по-долу метод.
Фигура 3.11 съдържа анализ на зависимостите на изречение от тренировъчните данни
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Фигура 3.11: Анализ на зависимостите за примера от фигура 3.8 във формат CONLL-X

във формата, с който работи анализаторът MaltParser, CONLL-X. Както се вижда от етикета на подлога (vi, „ние“; елемент 7), освен че се намира в зависимост от спрегнатия
глагол в изречението (kan, „можем“; елемент 6 с етикет ROOT в позицията, означаваща
подчиняващия елемент за него, т.е. корен в структурата на зависимостите), означена
със стойността 6 в позицията, означаваща подчиняващия елемент за него, местоимението е и в субектна форма (последният елемент от етикета UTR|PLU|DEF|SUB).
Личните местоимения на шведски език имат парадигма за субектна форма и такава
за обектна форма, таблица 3.27. От таблицата става видно, че местоименните субектни форми се различават от обектните такива във всички случаи с изключение на трето лице единствено число. За еднозначно определимите форми анотираните данни
съдържат етикет, който определя местоимението като такова в субектна или обектна
форма. Оттам, при установено наличие на отношение на зависимост между глагол и
местоимение в субектна форма, можем еднозначно да установим кандидати за синтактично пренареждане между словореда от тип V2 и този от тип SVO. По-точно, онези
двойки лично местоимение в субектна форма и глагол, за които глаголът предхожда
местоимението, могат да се разглеждат като примери за случаи, в които позицията на
фундамента в структурата на словореда от тип V2 не се заема от подлога, и следователно подлежат на пренареждане.
Подобна генерализация е свързана с очевидни неудобства. Направено е допускането,
че анализираното изречение е съобщително. Както се вижда от фигура 3.6, обаче, в съобщителното изречение позицията на фундамента винаги се запълва. Въз основа на
тази закономерност сме в състояние директно да изключим от кандидатите за пренареждане онези от тях, в които позицията на фундамента е празна, т.е. в които изречението започва със спрегнат глагол.
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Описаният метод се представя формално с псевдокода от алгоритъм 3.1.

1. лице
2. лице
3. лице

1. лице
2. лице
3. лице

Субектна форма Обектна форма
Единствено число
jag
mig
du
dig
han
honom
hon
henne
den
den
det
det
Множествено число
vi
oss
ni
er
de
dem

Таблица 3.27: Парадигма на личните местоимения на шведски за субектна и обектна
форма (адаптирана от (Холм и Нюлунд, 1970, с. 56))

Aлгоритъм 3.1 Псевдокод за синтактично пренареждане
Initialize D
▷ множеството от анализи на зависимостите
for all d in D do
Initialize C
▷ множеството от двойки от кандидати за пренареждане
for all w in d do
if w has SUB then
if head(w) is VB && position(head(w)) > 0 then
C ← C∪(w, head(w))
end if
end if
end for
for all (w, w′ ) in C do
if position(w) < position(w′ ) then
Swap w, w′
end if
end for
end for

3.5.4 Тестове и резултати
Изходната част съответно на тренировъчния корпус, на корпуса за настройка и на тестовия корпус преминава предварителен анализ с MaltParser.¹ Анализираните данни се
обработват след това с програмата по алгоритъм 3.1. Количествените резултати от тази
обработка обобщаваме в таблица 3.28.
¹вж. бележка под линия на с. 146
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За да се уверим в целесъобразността на предложения метод, подлагаме на ръчна проверка първите 100 преобразувания на изречения от тренировъчните данни. Установяваме наличие на 2 типа грешки. Първият тип грешки се дължат на погрешно тагиране
от инструмента, на който разчита анализаторът на зависимостите. Този тип грешки са
задължителни за системи, разчитащи на методи за машинно самообучение, и представляват относително постоянна част от резултатите. Илюстрираме ги с примера от
анализа на грешките в a. от таблица 3.29. Вторият тип грешки се дължат на синтактични структури в изходните изречения, които попадат извън обхвата на генерализацията, направена по предложения метод. Тъй като първоначалната идея е пренареждането
да се ограничи до случаи на местоименен подлог в главни изречения, закономерно се
допускат грешки в случаите, в които местоименният подлог има апозитивно разширение или е определен с подчинено изречение, както показваме с примерите от анализа
на грешките в b. от таблица 3.29.
Общо изречения в корпуса

Преобразувани изречения

Тренировъчен корпус

250 000

37 505

Корпус за настройка

2 000

261

Тестов корпус

10 000

1 480

Таблица 3.28: Обработка на изходната част на корпусите с програмата за преобразуване
на словореда от тип V2 в такъв от тип SVO: количествени резултати

С така преобразуваните тренировъчни данни и езиковия модел на български от описаните досега експерименти обучаваме нова експериментална система Moses. Системата
се тества върху тестовия корпус от описаните досега експерименти, преминал същото преобразуване. Оптимизацията на теглата на характеристиките по логаритмичнолинейния модел MERT се прави върху корпуса за настройка, преминал същото преобразуване. За сравнение се дават резултатите от базовата система. Резултатите обобщаваме в таблица 3.30.

3.5.5 Изводи
С предложения метод за синтактично пренареждане на изходния език демонстрираме
минимално подобряване на оценката на статистическия машинен превод по автоматичната метрика BLEU спрямо базовата система без оптимизация на теглата на характеристиките по логаритмично-линейния модел MERT. Макар и да се повишава оценката
при оптимизация на теглата (от 26.94 на 27.17), все пак не се постига по-голямо подобрение от това, постигнато при оптимизация на теглата на базовата система (27.27).
Въз основа на анализа на грешките смятаме, че предложеният метод осигурява висока степен на точност при синтактично преобразуване на словореда от тип V2 в такъв
от тип SVO в случаите, когато подлогът в главното изречение е лично местоимение
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Вид грешка
Срещания
a.
Грешки, дължащи се на погрешно тагиране
7
Пример
Оригинал
man prioriterade återigen e vetenskapligt kriterium snarare än
politiska dogmer när man inräade undantagskriteriet .
Преобразуване man prioriterade återigen e vetenskapligt kriterium snarare än
politiska dogmer man när inräade undantagskriteriet .
Обосновка
Относителното местоименно наречие när [„когато“] е анализирано неправилно като спрегната глаголна форма
b.
Грешки, дължащи се на структури извън обхвата на генера- 3
лизацията по предложения метод
Пример
Оригинал
å andra sidan påstår de som tillverkar papper av återvunnet
papper a återvunnet papper blir ör dyrt ör dem och a
de nuvarande priserna gör a det inte är värt a investera i
utrustning ör a örädla det .
Преобразуване å andra sidan de påstår som tillverkar papper av återvunnet
papper a återvunnet papper blir ör dyrt ör dem och a
de nuvarande priserna gör a det inte är värt a investera i
utrustning ör a örädla det .
Обосновка
Личното местоимение de [„те“] е разширено с подчинено
определително изречение, som tillverkar papper av återvunnet
papper [„които произвеждат хартия от рециклирана хартия“], но се размества само главната част
Оригинал
när denna insikt sprider sig kommer vi britter a dra oss ur EU .
Преобразуване när denna insikt sprider sig vi kommer britter a dra oss ur EU .
Обосновка
Личното местоимение vi [„ние“] е разширено апозитивно,
vi brier [„ние британците“], но се размества само опората
Таблица 3.29: Анализ на грешките по предложения метод: ръчна проверка на първите
100 преобразувани изречения от тренировъчните данни. Примери и брой на срещанията.

в субектна форма. За случаите, в които подлогът е име или именна група, или които
изобщо не попадат в обхвата на предложената генерализация, е възможно в бъдеще
да се приложат известни от литературата техники за (частично) преобразуване на анализа на зависимостите в конституентен анализ. Възможно е с разширяване на обхвата
на действие на метода да постигнем по-висок резултат, тъй като извън обхвата на пренареждане остават някои системни особености на словореда на изходния език, които
дори в по-голяма степен може би затрудняват обучението и декодирането със системата за фразов статистически машинен превод. Сред тях се открояват следните случаи:
1. движения на частици при образуване на синтетични глаголни времена с фразеологични глаголи (т.нар. съставни глаголи с неслято писане, löst sammansaa
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Тест

Без
оптимизация
на
теглата
по
логаритмичнолинейния модел

С
оптимизация Непознати дуна
теглата
по ми в тестовия
логаритмичнокорпус
линейния
модел
MERT

Базова система

26.90

27.27

3 027

Експериментална 26.94
система

27.17

3 004

Таблица 3.30: Оценка на превода (BLEU) на тестовия корпус от експерименталната система по предложения метод за синтактично пренареждане на изходния език

verb) в прав и обратен словоред на главно и подчинено изречение с „подвижен“
адвербиал (Холм и Нюлунд, 1970, сс. 111–112)
(3.15) De tyer om snö. Те обичат сняг.
(3.16) De tyer inte om snö. Те не обичат сняг.
(3.17) Tyer hon inte om snö? Тя не обича ли сняг?
При този вид фразеологизми значението често не е композирано от значенията на
глагола (обикновено с висока честота на самостоятелна употреба) и частицата, затова
е възможно фразовата система за превод да породи превода на глагола в неконтактна
позиция изолирано, както е показано в таблица 3.31. Превежда се фразеологичният
глагол от пример 3.16 по-горе „tycka om“: „обичам, харесва ми“, където глаголът „a
tycka“ при самостоятелна употреба най-често е със значение „смятам, считам“.

Изходно изречение
jag tyer inte om a medlemsstaterna ska säa upp egna mål .
Преводен кандидат с най-висока оценка
не смятам , че държавите-членки да определят свои собствени цели .
Референтен превод
не ми харесва фактът , че държавите-членки трябва да определят свои собствени
цели .
Таблица 3.31: Затруднения при превод на фразеологичен глагол с частица в неконтактна позиция
[ 163 ]

2. движения на предлози в подчинени определителни изречения (Холм и Нюлунд,
1970, сс. 151–152)
(3.18) Han sier på stolen. Той седи на стола.
(3.19) Stolen som han sier på är grön. Столът, на който седи, е зелен.
3. движения на предлози в инфинитивни конструкции:
(3.20) De lyssnar på grammofonskivor. Те слушат грамофонни плочи.
(3.21) De har många trevliga grammofonskivor a lyssna på. Имат много приятни
грамофонни плочи за слушане. (букв. „грамофонни плочи да слушат“)
4. движения на предлози във въпросителни изречения:
(3.22) Jag gav brevet till honom. Дадох му писмото.
(3.23) Vem gav du brevet till? На кого даде писмото?
5. при емфаза:
(3.24) Man bör tänka på det. Добре е да се помисли над това.
(3.25) Det bör man tänka på. Над това е добре да се помисли.
При конструкциите от вида, представен в примери (3.19), (3.21), (3.23) и (3.25), макар
че не става дума за некомпозирано значение, поради разстоянието между опората на
предложната фраза и съществителното обикновено се достига до напълно „прозрачен“
(и съответно безсмислен) резултат при превода, както е показано в таблица 3.32.¹

При правилен анализ на зависимостите по аналогичен на описания в настоящия раздел метод бихме могли да постигнем пренареждане на словореда, което да отразява
словореда на целевия език и да спомогне за реализирането на преводните варианти в
съответните контактни позиции. В тези и подобни случаи обаче става дума за зависимости, които следва да се установят между отдалечени части от изречението. Това
внася допълнителен шум в резултатите от автоматичния морфологичен и синтактичен
анализ и тепърва предстои да се установи доколко е точен анализът на зависимостите
за тези конструкции с наличните ресурси.
¹Тук преводът допълнително се затруднява от идиома „a få ont i magen“ (букв. „получавам зло в
стомаха“): „боли ме стомах“
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Изходно изречение
resultatet blir en kaka som de får ont i magen av .
Преводен кандидат с най-висока оценка
резултатът е баница , които получават зло на magen на .
Референтен превод
резултатът е торта , от която ги заболява коремът .
Таблица 3.32: Затруднения при превод на предлог, който не е в контактна позиция със
съществителното

3.6 Езиков модел от морфологични етикети
В описаните дотук експериментални системи използваме българския езиков модел,
построен върху българската част от тренировъчните данни (250 000 изречения). За разлика от паралелните данни, едноезикови данни могат лесно да бъдат набавени от мрежата и с тях да бъде обогатен езиковият модел. В настоящата работа обаче възприемаме принцип на търсене на решения за усъвършенстване на статистическия машинен
превод за двойката езици без увеличаване на обема на тренировъчните данни от външни източници, а с обработка и автоматичен анализ на наличните данни и евентуално
обогатяването им с допълнителна езикова информация.
В раздел 3.3 демонстрираме успешно факторно решение на задачата за съкращаване
на пространството за търсене при обучение върху данни с морфологична вариация,
при което се възползваме от основната форма на думата като допълнителна анотация на тренировъчните данни. За изходния език предлагаме решение за намиране на
основната форма въз основа на етикета с морфологична информация, приписан от инструмента HunPos. Българските данни също са анотирани с етикети с мофрологична
информация от инструмента BgTagger (вж. таблица 3.15). Така думата в тренировъчните данни вече не се разглежда като неразградим низ от символи, а като вектор от
фактори, които представляват различни нива на лингвистична анотация (Кьон и Хоан, 2007, с. 1). Това представяне от своя страна ни позволява да дефинираме и езиковия
модел като последователност от фактори (или от множество от фактори) от който и да е
порядък. В тази теоретична рамка построеният досега езиков модел (последователности от n на брой повърхнинни форми, вж. с. 85) представлява езиков модел по нулевия
фактор от паралелните данни.
Мотивацията за евентуално дефиниране на езиковия модел върху последователности
от морфологични етикети се дължи на проблема с недостига на лексикалните данни.
[ 165 ]

Ако допуснем, например, че разликата в оценката на преводните кандидати от таблица 3.33 се дължи единствено на оценката по езиковия модел за последните три думи
от изреченията („знаем къде пристанища“ и „знаем къде отиват“), то оценката по езиковия модел за тези две последователности от думи се пресмята съответно по формула (3.26) и формула (3.27).
p1 = pLM (пристанища|знаем къде)

(3.26)

p2 = pLM (отиват|знаем къде)

(3.27)

При построяване на езиков модел върху ограничен обем езикови данни е напълно възможно и двете думи („пристанища“ и „отиват“) да не се срещат в контекста на историята по модела и оценката да се пресметне със съответното отстъпване. Възможно е дори
глаголът да се среща в контекста на историята по модела в някоя друга своя форма. Но
езиковият модел не съдържа информация за това, че става дума за различни форми на
един и същ глагол, нито пък че може би е по-вероятно историята „знаем къде“ да се
следва от глагол, отколкото от съществително в края на изречението. Поради омонимията на шведската дума hamnar в случая е също така практически възможно горните
две последователности от думи да получат една и съща оценка по преводния модел.

В описания случай езиковият модел, построен върху последователности от морфологични етикети, би могъл да послужи като допълнително измерение, по което да се разграничат оценките на двата преводни варианта, и евентуално да се избере по-добрият
от тях.

3.6.1 Таблица на фразовите преводи, построена по факторен модел
По факторния модел, построен за целите на експеримента, описан в раздел 3.3, използваме фактор (основната форма) извън повърхнинните форми единствено за оценка
на съотнасянията по думи по съответните модели за превод по думи. Затова и таблицата на фразовите преводи, която се извлича от тези съотнасяния, не се различава по
формат от таблицата в базовата система. За да можем да направим оценка по езиков
модел, построен върху последователности от фактори, е необходимо преводът да се
осъществява и между съответните фактори, за да се запазят те на изхода от системата.
Ето защо факторите, между които се осъществява превод, се пренасят и в съответната
таблица на фразовите преводи, както показваме в примера от таблица 3.34.
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Изходно изречение
ör a nämna e exempel vill vi ästa er uppmärksamhet på de medel som går till
utvidgningspolitiken - ibland vet vi inte var de hamnar .
Преводен кандидат с най-висока оценка
за да посоча пример , искаме да обърна внимание на средствата , които отиват за
политиката на разширяване - понякога не знаем къде пристанища .
Преводен кандидат с по-ниска оценка от списъка с най-добри преводни кандидати
за да ви дам пример , искаме да ви обърна внимание на средствата , които отиват за
политиката на разширяване , понякога дори не знаем къде отиват .
Референтен превод
като пример искаме да привлечем вниманието ви върху средствата , насочени към
политиката за разширяване - понякога не знаем къде отиват в крайна сметка .
Таблица 3.33: Омонимия на шведски език и алтернативни преводи на български език.
Словоформата hamnar би могла да бъде както форма за сег. вр. на глагола a hamna,
„озовавам се“, така и нечленувана форма на съществителното en hamn, „пристанище“
за мн.ч. и.п.
..
.
vet vi inte ||| не|T знаем|VLITr1p ||| 0.111111 0.123845 0.391304 0.0875809 2.718
..
.
var de ||| къде|D ||| 0.024024 0.010984 0.1 0.0303142 2.718
..
.
hamnar ||| отиват|VLINr3p ||| 0.0483871 0.020979 0.0144231 0.0102389 2.718
..
.
hamnar ||| пристанища|NCNpon ||| 0.755556 0.622951 0.163462 0.129693 2.718
..
.
Таблица 3.34: Записи от таблицата на фразовите преводи, построена по фактори 0 (повърхнинна форма) и 2 (морфологичен етикет) от факторния модел за част от фразите
от избраното сегментиране на примерното изречение от таблица 3.33

3.6.2 Порядък на езиковия модел
При построяването на лексикализирания езиков модел за целите на базовата система
задаваме порядък на модела от последователности от 3 символни низа. Мотивацията
за това е фактът, че поради недостатъчния брой наблюдения в едноезиковите данни за
повечето от оценяваните поредици от повече от 3 символни низа оценката по модела
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така или иначе ще става с отстъпване към моделите от по-нисък порядък. При построяване на езиков модел върху последователности от морфологични етикети обаче броят
на типовете рязко спада при запазване на броя на проявите в тренировъчните данни.
За сравнение вж. таблица 3.35.
Вид езиков модел

Състав на едноезиковите данни
Прояви

Типове

Лексикализиран

5 866 951

80 842

Морфологични етикети

5 866 951

569

Таблица 3.35: Състав на едноезиковите данни, върху които се построява езиковият модел
От една страна, по-малкото разнообразие на типове в същия обем тренировъчни данни позволява да се дефинират езикови модели от по-висок порядък, по които става
възможна оценката на по-дълги поредици от символни низове в тестовия корпус. От
друга страна, обаче, поради по-бедния набор от типове езиковите модели от по-нисък
порядък може би не са носители на достатъчно смислена информация за това, доколко дадена поредица от символни низове е характерна за целевия език. За да проверим
ефекта от това предположение, построяваме два езикови модела върху анотираните
български данни, съответно от трети и от шести порядък.

3.6.3 Пораждащ модел
В описаната дотук рамка двойките от символен низ и морфологичен етикет на целевия
език се третират като статични — при превод те се пораждат заедно от мотивиращата
дума на изходния език в една обща стъпка, като оценката на кандидатите за превод по
преводен модел се пресмята въз основа на записите в една обща таблица на фразовите преводи, както е показано в таблица 3.34. При машинен превод по факторен модел
обаче декодирането може да се разложи на последователност от стъпки, при които се
оценяват съответствия между отделните фактори и се построяват отделни преводни
таблици. Тези стъпки биват два вида: преводни стъпки (translation steps), които оперират на нивото на фразата и оценяват съответствие между фактори за елементите
от фразата на изходния език и фактори за елементите от фразата на целевия език, и
пораждащи стъпки (generation steps), които оперират на нивото на думата и оценяват
съответствие между думи на целевия език и фактори, свързани с тях (Кьон и Хоан,
2007, с. 3). Моделът позволява да се зададе произволна последователност от стъпки,
на които да бъде разделен формално процесът на превода. Те могат да се изразяват
в морфологичен анализ, в превод между повърхнинни форми, в превод между други
фактори освен повърхнинните форми, в превод между фактори от различен порядък и
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на последно място в пораждане на фактори от други такива. Така пораждането на символния низ и морфологичния етикет на целевия език по факторен модел може да се
раздели на преводна стъпка и пораждаща стъпка, при която морфологичният етикет
се поражда по вероятностен модел от превода на български.
Пораждащият модел е във вида от таблица 3.36. Както се вижда от примерите, с помощта на характеристиката „пораждащ модел“ логаритмично-линейният модел би могъл
да предпочете анализи, които са по-характерни за дадения мотивиращ фактор (като
възможния анализ на „доброволно“ като наречие пред анализа като прилагателно от
ср.р. ед.ч. или анализа на „впечатлен“ като причастна глаголна форма пред анализа като прилагателно). Използването на пораждащ модел на морфологичните характеристики от мотивиращи думи на български би могло да повлияе на оценката по езиковия
модел от морфологични етикети, предмет на експерименталната работа по настоящия
раздел.
Мотивиращ фактор, m

Породен фактор, g

p(g|m)

впечатлен

Aqsmo

0.9545455 0.0201923

впечатлен
..
.

VLPTqsmo

0.0454545 0.0001192

доброволно

Asno

0.1125828 0.0002680

доброволно
..
.

D

0.8874172 0.0005137

доброто

Asnd

0.6548673 0.0059225

доброто

NCNsdn

0.3451327 0.0012013

p(m|g)

Таблица 3.36: Пораждащ модел

3.6.4 Тестове и резултати
Провеждаме две серии експерименти със системите, построени по настоящия раздел,
съответно с езиков модел от морфологични етикети от трети и от шести порядък.
Експерименталните системи се различават от базовата по това, че в логаритмичнолинейния модел на оценка на кандидатите за превод характеристиката за оценка по
езиков модел се състои от два компонента: лексикализирания езиков модел и езиковия модел от морфологични етикети. В базовата система характеристиката за оценка по езиков модел се пресмята единствено върху лексикализирания езиков модел.
В експерименталните системи без оптимизация на теглата на характеристиките по
логаритмично-линейния модел лексикализираният езиков модел и езиковият модел
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от морфологични етикети участват с равни тегла, а при оптимизация на тях се приписват съответните тегла wLM1 и wLM2 , където wLM1 + wLM2 = 1.
Резултатите от експериментите обобщаваме в таблица 3.37.
Тест

Без
оптимизация
на
теглата
по
логаритмичнолинейния
модел

С оптимизация Непознати дуна теглата по ми в тестовия
логаритмично- корпус
линейния
модел MERT

Базова система

26.90

27.27

3 027

Експериментална система, 27.16
езиков модел от морфологични етикети, n = 3
+пораждащ модел
27.16

27.44

3 027

27.46

3 027

Експериментална система, 27.45
езиков модел от морфологични етикети, n = 6
+пораждащ модел
27.44

27.78

3 027

27.86

3 027

Таблица 3.37: Оценка на превода (BLEU) на тестовия корпус от експерименталната система с езиков модел, построен върху последователности от морфологични етикети

3.6.5 Изводи
С въвеждане на характеристика за оценка на преводните кандидати по езиков модел,
построен върху последователности от морфологични етикети, демонстрираме подобряване на оценката на статистическия машинен превод по автоматичната метрика
BLEU спрямо базовата система в условията както на равни тегла на характеристиките по логаритмично-линейния модел, така и в условия на оптимизация на теглата.
Развитието на оценката е в полза на допускането, че при ограничен брой типове в тренировъчните данни, върху които се построява езиковият модел, моделът от по-висок
порядък (n = 6) е носител на повече смислена информация за оценката на преводния
кандидат.
С въвеждане на характеристика за оценка на преводните кандидати по пораждащ модел постигаме допълнително минимално повишаване на оценката. При интерпретиране на този резултат следва да се има предвид, че пораждащият модел не води до
съществено нарастване на пространството за търсене на български, тъй като повечето повърхнинни форми пораждат един и същ морфологичен етикет с вероятност 1 по
така построения модел.
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От особена важност за ефекта от езиковия модел, построен върху последователности
от морфологични етикети, е броят на непознатите думи в тестовия корпус, който остава непроменен спрямо броя на непознатите думи при превод с базовата система. При
еднакъв брой непознати думи в преводите на тестовите корпуси допускаме, че повишаването на оценката по автоматичната метрика BLEU е признак за подобряване на
морфологичните характеристики на оценяваните данни.

3.7 Факторни модели и техните ограничения
3.7.1 Формализация по логаритмично-линеен модел
Оценката на преводните кандидати по факторен модел се изчислява по логаритмичнолинейния модел, въведен за базовата фразова система за статистически машинен превод по формула (2.64) на с. 106. За общия случай (оценка по n характеристики h по
модела) уравнението приема вида от формула (3.28) (Кьон и Хоан, 2007, с. 4).
∑
1
exp
λi hi (e, f)
Z
i=1
n

p(e|f) =

(3.28)

По факторния модел се въвеждат два вида характеристики, съответно за преводните
стъпки и пораждащите стъпки. При превод изходното изречение f се разделя на сегменти, от които се пораждат преводите, съставящи изречението на целевия език e. Т.е.
)}
{(
преводът е във вид на множество от фразови преводи f¯j ,e¯j .
За преводна стъпка всяка от характеристиките hT за дадено изречение се дефинира
)
(
върху множеството двойки от фрази f¯j ,e¯j по функцията за оценка τ съгласно формула (3.29).
hT (e, f) =

∑

τ (f¯j ,e¯j )

(3.29)

j

За пораждаща стъпка всяка от характеристиките hG за дадено изречение се дефинира
единствено върху множеството от думи в изречението на целевия език ek по функцията за оценка γ съгласно формула (3.30) (Кьон и Хоан, 2007, с. 5).
hG (e, f) =

∑

γ(ek )

(3.30)

k

Функциите за оценка τ и γ представляват вероятностни разпределения, научени от паралелните данни при построяване на таблицата на фразовите преводи и пораждащия
модел. Пораждането на морфологичния етикет при възможния анализ на „доброто“ от
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примера от таблица 3.36 като съществително, например, се оценява по функцията γ
във вида на условната вероятност от формула (3.31).
γ(доброто, добро, N CN sdn) = p(N CN sdn|доброто)

(3.31)

Стойностите на функциите за оценка τ и γ се съдържат в съответната таблица, която
се претърсва за пресмятане на оценката на всеки преводен кандидат. При обучение
на системата за всяка отделна функция τ се съставя отделна таблица на фразовите
преводи или таблица за пренареждане, а за всяка отделна функция γ се съставя отделна пораждаща таблица. Пространството за търсене на максималната стойност на
формула (3.28) нараства допълнително. Ако таблицата на фразовите преводи от базовата система съдържа n преводни варианти за дадена поредица от символни низове
от изходния език, то в отсъствие на допълнителни ограничения при добавяне на преводна стъпка със съответната таблица на фразовите преводи, съдържаща m преводни
варианти за същата последователност, пространството за търсене по факторния модел
се увеличава m пъти.
За да стане практически възможно (т.е. за относително кратко време) намирането на
кандидат с максимална оценка, в представените досега системи се налага ограничение
на броя на преводните варианти (20), които се зареждат от таблицата на фразовите преводи за всеки от сегментите на изречението на изходния език. Същото ограничение се
налага и за всяка отделна таблица за оценка на функция τ . Въпреки това при дефиниране на факторен модел с множество стъпки пространството за търсене все пак може да
достигне размер, който не допуска претърсване за относително кратко време. За преодоляване на това препятствие в системата Moses е реализиран методът за евристично
съкращаване на пространството за търсене cube pruning (Хуан и Чиан, 2007). При такова
съкращаване (подобно на техниките за евристично съкращаване на пространството за
търсене, описани в подраздел 2.6.2 по-горе) е възможно част от по-добрите преводни
варианти да останат извън пространството за търсене. Поради това и поради факта, че
броят на възможните конфигурации от преводни и пораждащи стъпки е неограничен,
някои автори (Тамхина и Бояр, 2013) твърдят, че практически не е възможно намирането на добра конфигурация от стъпки за превод по факторен модел.
По-долу представяме две възможни конфигурации за шведско-българската система за
факторен превод, с които илюстрираме описаните ограничения.

3.7.2 Превод между повърхнинни форми и морфологични
етикети
Ако дефинираме пораждането на българския текст в конкретните условия на превод
от шведски на български език като двустъпков процес на превод между повърхнин[ 172 ]

internationella|…|AQP0PN0S
kraer|…|NCUPN@IS
kan|…|V@IPAS
och|…|CCS

måste|…|NP00N@0S hjälpa|…|NP00N@0S
till|…|SPS a|…|CIS garantera|…|V@N0AS


en|…|DI@US@S vapenvila|…|NCUSN@IS .|…|FE
международните|…|Apd сили|…|NCFpof
могат|…|VLITr3p и|…|C трябва|…|VBPZe3s

да|…|C допринесат|…|VLPTr3p за|…|R осигуряването|…|NCNsdn на|…|R прими

рие|…|NCNson .|…|U
Фигура 3.12: Превод на конструкции от типа „предлог + инфинитив“ на шведски с отглаголни съществителни на български

ни форми и пораждане на морфологичен етикет на български език от повърхнинната
форма на шведски, бихме могли да изразим формално склонността на определени класове думи или конкретни словоформи да се превеждат закономерно с друг клас думи
или със словоформи с определени морфологични характеристики на български. Такъв
е случаят, например, с инфинитивната глаголна форма на шведски, която може да се
предхожда от предлог (Холм и Нюлунд, 1970, с. 86). Анотираните тренировъчни данни
съдържат общо 8 818 такива конструкции на шведски език. Тези конструкции закономерно се превеждат на български език с отглаголно съществително, както в примера
от фигура 3.12.
За обучението на тази експериментална система и съответно декодирането с нея преводът формално се дефинира от 2 преводни стъпки:
1. Превод между фактор 0 (повърхнинна форма) на изходния език и фактор 0 на
целевия, и
2. Превод между фактор 0 (повърхнинна форма) на изходния език и фактор 2 (морфологичен етикет) на целевия.

3.7.3 Факторен модел с поетапен анализ и генериране
Факторният формат ни позволява също така да реализираме формално превод по класическата схема от фигура 1.4 на с. 36. Следвайки тази схема, можем да разложим превода на отделен сегмент от изречение от изходния текст по факторния модел на следните
стъпки:
1. Анализ, при който текстът на изходния език се преобразува във факторен формат
(т.е. на всеки символен низ се приписва лема и морфологичен етикет). Анализът
не е част от декодирането.
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2. Превод между основни форми (стъпка на декодиране 1): преводна стъпка, при
която преводът се извършва по таблицата на фразовите преводи, построена върху
фактори 1-1.
3. Пораждане на възможните морфологични етикети за всяка от основните форми
(стъпка на декодиране 2): пораждаща стъпка, при която по пораждащия модел за
всяка от основните форми, получени в резултат от превода от стъпка на декодиране 1, се задава възможен морфологичен етикет. По модела се задава съответствието между фактори 1-2.
4. Превод между морфологични етикети (стъпка на декодиране 3): преводна стъпка,
при която преводът се извършва по таблицата на фразовите преводи, построена
върху фактори 2-2.
5. Пораждане на повърхнинна форма на изходния език (стъпка на декодиране 4):
пораждаща стъпка, при която по пораждащия модел за двойката от основна форма и морфологичен етикет се задава съответната повърхнинна форма. По модела
се задава съответствието между фактори 1,2-0.
Горните стъпки са разписани за примерен сегмент (den stora ambitionen: „голямата амбиция“) в таблица 3.38. В терминологията на трансферния автоматичен превод по фигура 1.4 стъпки 1–2 могат да се разглеждат като анализ, стъпки 3–4 — като трансфер, а
стъпка 5 — като генериране.

3.7.4 Тестове и резултати
Резултатите от тестовете на експерименталните системи за факторен превод между повърхнинни форми и морфологични етикети и за факторен превод с поетапен анализ
и генериране обобщаваме в таблица 3.39. Тъй като с включване на характеристики от
допълнителни таблици на фразовите преводи и пораждащи таблици пространството
за търсене нараства, а оттам и времето, необходимо за намиране на кандидат за превод, максимизиращ оценката по логаритмично-линейния модел, се увеличава, в таблица 3.39 показваме и времето,¹ необходимо на всяка от експерименталните системи
за превод на тестовия корпус от 10 000 изречения.

3.7.5 Изводи
Оценката на превода по факторен модел между повърхнинни форми и морфологични
етикети е по-ниска от оценката на превода с базовата система при запазване на броя на
¹Тази стойност следва да се разглежда като приблизителна, тъй условията на натоварване на компютърната конфигурация по време на превода са максимално сходни, но не и идентични.
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№

Таблица

Запис

1. –

den|den|DF@US@S
ambitionen|ambition|NCUSN@DS

stora|stor|AQP0SNDS

2. Таблица на фразовите преводи,
фактори 1-1
3. Пораждаща таблица, фактори
1-2
4. Таблица на фразовите преводи,
фактори 2-2
5. Пораждаща таблица, фактори
1,2-0

den stor ambition ||| голям амбиция ||| 0.0588235 […]
голям Asfd 0.0246633 0.0025209
амбиция NCFsof 0.3133333 0.0006977
DF@US@S AQP0SNDS NCUSN@DS ||| Asfd NCFsof ||| 0.0937894
[…]
голям|Asfd голямата 0.9574468 1.0000000
амбиция|NCFsof амбиция 1.0000000 1.0000000

Таблица 3.38: Превод на примерния сегмент den stora ambitionen по дефинираните 4
стъпки на декодиране със записи от съответните таблици на фразовите преводи и пораждащи таблици

непознатите думи в тестовия корпус. Резултатът не подкрепя изказаната по-горе хипотеза, че бихме могли да установим формално зависимост между повърхнинни форми
и морфологичните характеристики, които следва да притежават преводните им съответствия. Този негативен резултат се утежнява допълнително от повишената сложност
на модела и съответното увеличаване на времето за търсене на преводен кандидат с
максимална оценка.
Оценката на превода по факторен модел с поетапен анализ и генериране е значително
по-ниска от оценката на превода с базовата система. Тестовият корпус съдържа много
по-голям брой непознати думи, което по всяка вероятност се дължи на недостига на
наблюдения в тренировъчните данни. Повърхнинните форми не вземат участие при
декодиране с експерименталната система, а за пораждане на превода се разчита на пораждащия модел, дефиниран върху основните форми и морфологичните етикети на
целевия език, които от своя страна се научават от тренировъчните данни. В много случаи обаче от тренировъчните данни отсъстват наблюдения, необходими за научаване
на пораждащ модел за пълната морфологична парадигма на дадена основна форма
(напр. пораждащият модел съдържа пълната парадигма за лемата „амбиция“ без звателна форма — ед.ч. нечл., ед.ч. чл., мн.ч. нечл., мн.ч. чл., докато за лемата „уравнение“
присъстват само формите за ед.ч. нечл. и ед.ч. чл.). В такива случаи е възможно в резултат от преводната стъпка да е получена комбинация от основна форма и морфологичен етикет, за която пораждащият модел да не съдържа оценка. Едно възможно
[ 175 ]

Тест

Без
оптимизация Непознати думи в Време за
на
теглата
по тестовия корпус
превод на
логаритмичнотестовия
линейния модел
корпус (s)

Базова система

26.90

3 027

29 398

Експериментална
26.67
система, 2 преводни
стъпки,
фактори
0-0+0-2
20.47
Експериментална
система,
поетапен
анализ и генериране,
фактори
1-1+2-2,12+1,2-0

3 027

86 745

10 404

59 596

Таблица 3.39: Оценка на превода (BLEU) на тестовия корпус от факторни експериментални системи

решение на този проблем, предмет на бъдеща работа, би било използването на външни
морфологични ресурси със съответната пораждаща граматика от типа на Grammatical
Framework за обогатяване на пораждащия модел с липсващите части от съответните
парадигми, както показваме в (Илиев и Генов, 2012).
Допускаме, че е възможно качеството на превода по факторен модел с поетапен анализ
и генериране да страда допълнително и от ефекта от съкращаването на пространството
за търсене на най-добър преводен кандидат на третата стъпка на декодиране от таблица 3.38. Поради значителното намаляване на броя на типовете в тренировъчните данни
за построяване на таблицата на фразовите преводи между морфологични етикети тя
съдържа много по-малко записи, които се различават по изходната си част, от таблицата, построена върху фактори 1-1 (основни форми), както е показано в таблица 3.40.
Така при задаване на ограничението от 20 броя записи за дефиниране на пространството за търсене на най-добър преводен кандидат можем да допуснем, че по-голяма
част от „добрите“ кандидати остават извън пространството за търсене на тази стъпка.

3.8 Нормализиране на резултата с езиково зависим
инструмент
От езикова гледна точка основните преимущества на превода между фрази спрямо
превода между отделни думи са три. На първо място думите не са най-добрата ос[ 176 ]

Таблица на фразови- Записи с уникална Общо записи
те преводи
изходна част
Фактори 1-1

8 246 110

13 771 230

Фактори 2-2

3 129 502

10 868 344

Таблица 3.40: Състав на таблиците на фразовите преводи за преводните стъпки от таблица 3.38

новна единица за превод поради честите преводи на отделни думи с множество от
думи и обратно. На второ място преводът между групи от думи спомага за разрешаване на многозначност при превод. На трето, ако разполагаме с големи тренировъчни
корпуси, системата може да научава все по-дълги и по-дълги фрази, дори цели изречения за превод (Кьон, 2010, с. 128). Научаването на по-дълги последователности спомага
за разрешаването на проблема с локалното съгласуване, но в отсъствие на достатъчно тренировъчни данни системата няма как да се възползва пълноценно от такива
последователности — по всяка вероятност те няма да се срещнат в непознат текст за
превод. Затова на практика при превода на непознат текст от система, обучена върху
малък обем тренировъчни данни, изречението за превод се сегментира на множество
фрази, като значителна част от тях са с дължина 1–2 думи. При такова сегментиране и
съответния самостоятелен превод на отделните сегменти е възможно в целевия текст
да възникнат локални несъответствия на границите между тях. Примерът от таблица 3.41 илюстрира този проблем на превода между фрази (фразата denna påstådda brist,
„тази предполагаема липса“ се разделя на 3 отделни думи, всяка от които се превежда
без оглед на необходимостта от съгласуване), като едновременно с това демонстрира и
запазването на съгласуването при превод между по-дълги последователности (таблицата на фразовите преводи съдържа превод на фразата billig arbetskra, „евтина работна
ръка“, която също е възможно да бъде преведена без съгласуване, ако се търсят самостоятелни преводи на отделните ѝ съставни части). По-долу предлагаме прототипно
решение за нормализиране на съгласуванията на границата между фразите в платформата Grammatical Framework със съответните езикови ресурси за български език.

3.8.1 Grammatical Framework с езикови ресурси за български език
Grammatical Framework (GF) е граматически формализъм — език за дефиниране на граматики, реализиран първоначално от Европейския изследователски център на Ксерокс
(XRCE) в Гренобъл през 1998 г. за целите на многоезиково съставяне на документи с
помощта на типизиран език-посредник. Впоследствие GF се развива в език за функ[ 177 ]

Изречение за превод
öretagen klagar ständigt över bristen på personal med specialistkompetens , och använder
denna påstådda brist som en ursäkt ör a använda billig arbetskra .
Сегментиране на изречението за превод и пренареждане на фразите в избрания найдобър кандидат
öretagen ||| ständigt
 ||| klagar ||| över bristenpå ||| personal med specialistkompetens ||| ,
och ||| använder ||| denna ||| påstådda ||| brist ||| som en ursäkt ||| ör a använda ||| billig


arbetskra ||| .
Превод на български на отделните сегменти в избрания най-добър кандидат
дружествата
||| постоянно ||| се оплакват
||| от липсата на ||| кадри ||| и ||| използват


||| този ||| предполагаемата ||| липса ||| като извинение ||| за използване на ||| евтина


работна ръка ||| .
Таблица 3.41: Погрешно съгласуване на границата между сегменти при фразов статистически машинен превод

ционално програмиране за разработка на практически приложения в областта на обработката на естествения език (Ранта, 2004).
Към платформата GF¹ се поддържа библиотека от езикови ресурси (e GF Resource
Grammar Library, RGL) — набор от граматики на различни естествени езици във формализма GF. Граматиките са построени върху обща абстрактна структура, което ги прави
паралелни. Сред възможните приложения на библиотеката са преводът и паралелното
пораждане на текст на различни езици (Ранта, 2009). Сред езиците, включени в GF RGL,
е и български (Ангелов, 2008).
Всяка граматика в GF се дефинира от един абстрактен синтаксис и един или повече конкретни синтаксиси. Абстрактният синтаксис представлява абстрактната теория (онтология) на специфичната област на приложение на граматиката (домейн), а конкретният
синтаксис е езиково зависим и отразява синтаксиса и прагматиката на даден естествен
език. Дефинициите в конкретния синтаксис са обратими, което позволява граматиката
да се използва както за анализ, така и за пораждане, т.нар. линеаризация (linearization).
Тъй като се допуска множество конкретни синтаксиси да се асоциират с един и същ
абстрактен синтаксис, абстрактният синтаксис може да се използва и като интерлингва
за превод между различни естествени езици (Ангелов, 2011, с. 5).
¹www.grammaticalframework.org
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3.8.1.1 Аспекти на конкретния синтаксис на български
Към разработката на прототипно решение за нормализиране на съгласуването между
някои части на речта на границата между фразите в условията на фразов статистически машинен превод на базата на платформата GF ни подтиква на първо място богатият
лексикален ресурс, който библиотеката GF RGL покрива. Основната част от лексикалния ресурс представлява морфологичен речник на българския език от 53 191 основни
форми със съответните формообразувателни модели (Кръстев, 1990), които допускат
анализ/пораждане на една от общо 187 парадигми. Речникът не е дефиниран в общия
за всички езици абстрактен синтаксис на библиотеката, което за момента го прави подходящ за едноезикови приложения като предложеното тук.
Парадигмата на прилагателното „предполагаем“ от примера от таблица 3.41 се декларира във формализма GF, както следва.
1. В абстрактния речник на български фигурира записът
fun predpolagaem_A : A ;
2. На съответната абстрактна функция predpolagaem_A в конкретния речник на български съответства линеаризацията
lin predpolagaem_A = mkA076 "предполагаем" ;
3. Функцията mkA076, която поражда парадигмата за съответния формообразувателен
тип, се дефинира като
oper mkA076 : Str -> A ;
mkA076 base = let v0 = base
in mkAdjective (v0)
(v0+"ия")
(v0+"ият")
(v0+"а")
(v0+"ата")
(v0+"о")
(v0+"ото")
(v0+"и")
(v0+"ите") ;
4. Функцията mkAdjective, която поражда таблицата от морфологични характеристики
на отделните словоформи на прилагателното на български, се дефинира като
oper mkAdjective : (_,_,_,_,_,_,_,_,_ : Str) -> A =
\dobyr,dobria,dobriat,dobra,dobrata,dobro,dobroto,dobri,dobrite
-> {
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s = table {
ASg Masc Indef => dobyr ;
ASg Masc Def => dobria ;
ASgMascDefNom => dobriat ;
ASg Fem Indef => dobra ;
ASg Fem Def => dobrata ;
ASg Neut Indef => dobro ;
ASg Neut Def => dobroto ;
APl Indef => dobri ;
APl Def => dobrite
} ;
adv = dobro ;
lock_A = <>
} ;
На записа от 1–4 по-горе може интуитивно да се зададе следният аналитичен прочит:
Функцията predpolagaem_A от тип A (прилагателно) в абстрактния речник се линеаризира в конкретния речник на български от функцията mkA076
в конкретната граматика на български език, която приема аргумент от тип
символен низ Str („предполагаем“) и връща резултат от тип A във вид на
парадигмата от словоформите, образувани по описания словообразувателен
тип в дефиницията на функцията mkA076 с таблицата от категориите по
дефиницията на функция mkAdjective, която от своя страна приема като
аргумент последователност от 9 символни низа и връща резултат от тип
A.
Освен лексикална част конкретната ресурсна граматика на български съдържа и
морфо-синтактични модули, по които се задават съответните типови ограничения
и правила за унификация при анализ/пораждане на синтактични конструкции —
именни групи, глаголни групи, съчинителни и подчинителни конструкции и т.н. до
нивото на анализ/пораждане на сложно изречение. Ресурсната граматика е построена
при спазване, доколкото това е практически възможно във формализма GF, на
разделението между граматика и речник. Тази особеност ни позволява да изолираме
конкретни нейни модули за анализ/пораждане на надредните конструкции и така по
ефективен и пестелив откъм изчислителни ресурси начин да анализираме явленията,
които представляват интерес за нас в настоящия раздел.
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3.8.1.2 Приложен програмен интерфейс и форматът PGF
Граматиките на формализма GF могат да се използват като част от програми, написани
на други езици за програмиране. За целта платформата GF позволява дадена граматика
да се компилира във формат PGF (Portable Grammar Format), който се използва по време на изпълнение на програмата (Ангелов, 2011, с. 14). В допълнение към наличните
лексикални и граматични ресурси за български език това направи възможно програмното решение на задачата за нормализиране на съгласуването между някои части на
речта на границата между фразите в условията на фразов статистически машинен превод. Платформата GF се разпространява с приложен програмен интерфейс за Haskell.
Предложеното прототипно решение е реализирано на Haskell.

3.8.2 Обхват на нормализиране
Под нормализиране в настоящия раздел се разбира проверката и евентуално коригирането на морфологичните характеристики на съседни словоформи за постигане на
граматичност. Допълнително ограничаваме обхвата на нормализиране до нивото на
именната група и част от нейните предпоставени разширения. Примерът от таблица 3.41 е максималната възможна конструкция, която се включва в обхвата на нормализиране. По-точно, проблемът за съгласуването на границата между сегментите се
ограничава до именни групи, в които опорното съществително може да е разширено
с едно или повече прилагателни.
3.8.2.1 Нормализиране на детерминатори
Примерът от таблица 3.41 е неграматичен по два различни признака. Първият от тях е
разполагането на членната морфема в именната група. Членната морфема е представител на категорията детерминатор, маркирана с признак за определеност. Към нея принадлежи и показателното местоимение този. То обикновено не се явява едновременно
с членувано име, макар че има и случаи, в които то свободно влиза в NP с прилагателни, напр. „Тази синята кърпа“ (Бояджиев и др., 1999, с. 515). Тъй като показателното
местоимение може да се съчетае и с нечленуваната форма „тази синя кърпа“, с цел
постигане на единно решение ограничаваме допълнително обхвата на нормализация
до немаркирания случай. Така в обхвата на нормализиране попадат конструкции, допускащи анализ като детерминирани групи с опора съществително с предпоставени
разширения прилагателни имена.
3.8.2.2 Нормализиране на съгласуването по род и число
Примерът от таблица 3.41 е неграматичен и по признака съгласуване по род между показателното местоимение и прилагателното. За разлика от детерминираността, която е
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признак на цялата група NP, съгласувателните признаци за лице и число се определят
от речника (Бояджиев и др., 1999, с. 516). Това наблюдение е от съществено значение за
построяването на инструмент, който действа единствено на границата между фразите,
тъй като при зададения обхват на нормализиране за правилното съгласуване е необходимо да са известни признаците за род и число на опората, която е десен контекст
на прилагателното/детерминатора.
3.8.2.3 Формализация
При ограничаване на възможния синтактичен анализ до нивото на именната група
конструкциите в зададения обхват в абстрактния синтаксис на GF се представят във
вида на (3.32). От абстрактния синтаксис отсъстват морфологичните особености на отделните функции; за тях отговарят съответните механизми за проверка на типовете и
унификация на нивото на конкретния синтаксис на български език.
(3.32) тази липса ⇒ DetCN (DetQuant this_Quant NumSg) (UseN lipsa_N)
тази предполагаема липса ⇒ DetCN (DetQuant this_Quant NumSg) (AdjCN
(PositA predpolagaem_A) (UseN lipsa_N)
тази предполагаема традиционна липса ⇒ DetCN (DetQuant this_Quant
NumSg) (AdjCN (PositA predpolagaem_A) (AdjCN (PositA tradicionen_A)
(UseN lipsa_N)
предполагаема липса ⇒ DetCN (DetQuant IndefArt NumSg) (AdjCN (PositA
predpolagaem_A) (UseN lipsa_N)
предполагаема традиционна липса ⇒ DetCN (DetQuant IndefArt NumSg)
(AdjCN (PositA predpolagaem_A) (AdjCN (PositA tradicionen_A) (UseN
lipsa_N)
предполагаемата липса ⇒ DetCN (DetQuant DefArt NumSg) (AdjCN (PositA
predpolagaem_A) (UseN lipsa_N)
предполагаемата традиционна липса ⇒ DetCN (DetQuant DefArt NumSg)
(AdjCN (PositA predpolagaem_A) (AdjCN (PositA tradicionen_A) (UseN
lipsa_N)
Абстрактните дефиниции на съответните функции, по които се анализира конструкцията от (3.32) на синтактично ниво, са във вида на (3.33).
(3.33) fun AdjCN : AP -> CN -> CN ;
fun DetCN : Det -> CN -> NP ;
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3.8.3 Подход
Задачата може да се определи и като частична автоматична граматична корекция на
текста на български език и е вдъхновена от теоретичната база за работата по проекта
на СКЛ към ИБЕ на БАН за автоматична граматична корекция въз основа на негативни правила (Олива и Коева, 2010). Въпреки допирните точки, обаче, решението на
задачата за автоматична граматична корекция не е предмет на настоящата работа. На
първо място предложеният метод за нормализиране на текста цели да се провери доколко е технически възможно да се приложат наличните ресурси от платформата GF
като стъпка на обработка на готовия резултат (т.нар. postprocessing) при фразов статистически машинен превод. На второ място си поставяме задачата с обработка на готовия резултат да повишим евентуално оценката на крайния резултат по автоматичната
метрика BLEU. Ето защо възприемаме количествена стратегия, подобно на описаните
по-горе експерименти с автоматична обработка на езиковите данни по правила, при
която съзнателно избираме да следваме единен подход към анализа на всички наблюдавани явления, макар и да е ясно, че в част от случаите тази стратегия би внесла
допълнителен шум в данните.
Допускаме, че фразите по модела са научени от граматически правилен текст на български език и съответно в рамките на отделните фрази съгласуването е правилно. Приемаме, че ако двойка в контактна позиция на границата между фразите в българския
превод позволява анализ като
1. опора съществително с предпоставено разширение прилагателно („нормализация на AN“ от таблица 3.43) или
2. опора съществително и детерминатор („нормализация на DN“ от таблица 3.43),
или
3. две прилагателни, които са предпоставени разширения на опора съществително
(„нормализация на AA“ от таблица 3.43), или
4. прилагателно, което е предпоставено разширение на опора съществително, и детерминатор („нормализация на DA“ от таблица 3.43),
то тя подлежи на нормализация със средствата на GF в пораждащ режим с функциите
от (3.33). За целта е необходимо също така като аргумент към съответната функция да
се подаде функция от абстрактния синтаксис от речника за съответната словоформа
(в примерите по-горе това са функциите от абстрактния синтаксис predpolagaem_A,
tradicionen_A и lipsa_N). За да стане възможно това, резултатът от превода със системата се обработва с тагера BgTagger и българския лематизатор. По този начин в ресурсната граматика във формализма GF може да се направи двойна проверка за съот[ 183 ]

ветствие между конкретната словоформа, морфологичните ѝ параметри и основната ѝ
форма.
Разработваме три отделни програмни инструмента за нормализация съответно на AN,
AA и DA/DN, с които се обработва резултатът при превода на български език. Програмните инструменти могат да се прилагат в произволна последователност. В описаните
експерименти избираме да следваме ендоцентричен подход, при който нормализирането става от най-десния възможен елемент (съществителното) и продължава последователно до най-левия възможен елемент (детерминатора) на именната група в обхвата
на възможния анализ по предложения метод. Инструментите за нормализация се прилагат в следната последователност:
1. Нормализация на AN.
2. Нормализация на AA.
3. Нормализация на DA/DN.

3.8.4 Анализ на грешките
За да се уверим в целесъобразността на предложения метод, подлагаме на ръчна проверка първите 100 изречения от превода на български с базовата система, в които са
въведени промени вследствие от нормализацията. Констатациите от този анализ обобщаваме в таблица 3.42.

Типовете грешки с най-голям брой на срещанията (1. и 4. от таблица 3.42) илюстрират
основните проблеми, свързани с предложения метод за нормализиране. Грешките от
тип 1. се дължат на последователното прилагане на отделните програмни инструменти, при което при нормализиране на AA не се отчитат промени, въведени при нормализиране с програмния инструмент за нормализиране на AN. Тъй като кандидатите за
нормализиране се установяват въз основа на зададените за съответната двойка символни низове морфологични етикети при анотация с BgTagger, с настоящата реализация
този проблем няма как да бъде решен еднозначно. Докато за факторните модели бихме
могли да използваме генерираните морфологични етикети при превод, за останалите
можем да разчитаме единствено на анотацията с BgTagger. Грешките от тип 4. пък се
дължат на грешки, допуснати от инструмента за морфологична анотация.

3.8.5 Тестове и резултати
Избираме да тестваме предложения метод върху резултата от превода от шведски на
български на експерименталните системи, построени по методите, разработени в нас[ 184 ]

Вид грешка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Срещания

Правилно прилагане на начален етап, грешка на следващ
(пр. единствената истинска инструмент — единствената истински инструмент)
Нормализиране на наречия, където формата съвпада с формата за ср.р. ед.ч. нечл. на прилагателното (пр. като цяло
[представи] — като цели [представи])
Анализ на местоимението „това“ като детерминатор (пр.
[всичко] това необходими — [всичко] тези необходими)
Погрешен морфологичен анализ на омоними (пр. стабилна
политика — стабилен политик)
Погрешно членуване за м.р. ед.ч. поради невъзможност за
анализ на подлог ([за] прекрасното закона — [за] прекрасният закон)
Необходимост от нормализиране извън обхвата на действие на предложения метод (пр. [своя] предварителен преразглеждане — [своя] предварително преразглеждане)
Сказуемно определение, третирано като предпоставено
разширение на NP (пр. [е] завършена работата — [е] завършена работа)

6
2
2
6
3
1
1

Таблица 3.42: Анализ на грешките по предложения метод: ръчна проверка на първите
100 изречения от превода на български с базовата система, в които са въведени промени при нормализация. Примери и брой на срещанията.

тоящата глава 3. За системите, построени по раздел 3.2, избираме да ограничим тестването до резултатите от две от построените системи: системата, получила най-висока
оценка по автоматичната метрика BLEU („Етап 1“ — разширяване на изходната част на
тренировъчния корпус по метод за автоматично разлагане на сложни думи) и системата, при която се постига най-малък брой непознати думи в тестовия корпус („Етап
3“ — разширяване на изходната част на тренировъчния корпус от етап 1 + преобразувания, свързани със синтактично перифразиране на сложни съществителни + преобразувания, свързани с перифразиране на някои синтактични конструкции; корпусът
за настройка и тестовият корпус са преминали обработка по етап 1). Резултатите от
експериментите обобщаваме в таблица 3.43.

3.8.6 Изводи
С нормализиране на българския текст с помощта на езиково зависимите инструменти, построени по предложените методи в настоящия раздел със средствата на функционалното програмиране и езиковите ресурси на Grammatical Framework, постигаме
повишаване на оценката по автоматичната метрика BLEU за резултатите при превода
[ 185 ]

Без
нормализация

+ Нормализация на
AN

+ Нормализация на
АА

+ Нормализация на
DN/DA

Брой
непознати
думи в
тестовия
корпус

Базова система

27.27

27.36

27.39

27.39

3 027

Система по раздел 3.2, етап 1

27.36

27.46

27.49

27.49

2 958

Система по раздел 3.2, етап 3 27.18
+ предв. обработка по етап 1 +
обработка на корпуса за настройка по етап 1
Система по раздел 3.3
27.13

27.23

27.27

27.27

2 183

27.23

27.26

27.26

2 785

Система по раздел 3.3, лема- 27.10
тизация на шведски сложни
думи
Система по раздел 3.4
27.27

27.18

27.22

27.22

2 765

27.36

27.39

27.39

3 005

Система по раздел 3.4 + реду- 27.22
циране на множеството морфологични етикети
Система по раздел 3.5
27.17

27.31

27.31

27.35

3 012

27.27

27.31

27.31

3 004

Система по раздел 3.6, езиков 27.46
модел от 3-ти порядък + пораждащ модел
Система по раздел 3.6, езиков 27.86
модел от 6-и порядък + пораждащ модел

27.49

27.48

27.48

3 027

27.88

27.87

27.86

3 027

Експериментална система

BLEU (с оптимизация)

Таблица 3.43: Оценка на превода с някои от експерименталните системи преди и след
нормализация по методите, предложени в настоящия раздел

от шведски на български език за всички тествани системи. Това подобрение се дължи
единствено на повишаване на частта от лексикона в българския текст, която съвпада
с лексикона на референтния превод, при запазване на броя на непознатите думи и на
дължината на текста. В хода на ръчната проверка при анализа на грешките се установява и субективно подобряване на качеството на българския текст — поради по-големия
брой граматически правилни конструкции текстът е по-лесен за четене и интерпретиране.
За 7 от тестваните 10 системи инкременталното прилагане на инструментите за нормализиране на AN и AA води до повишаване на оценката, а последващото прилагане
на инструмента за нормализиране на DN/DA не води до промяна в оценката. Допуска[ 186 ]

ме, че инкременталното прилагане на повече от две стъпки без оглед на резултатите
от предишни стъпки е причина за невъзможността от допълнително повишаване на
оценката, въпреки че анализът на грешките показва, че методът за нормализиране на
DN/DA е ефективен.
За системите, построени по факторен модел, повишаване на оценката се постига единствено при нормализиране на AN. Броят на анализираните и нормализирани кандидати е различен за различните системи, като за системите, при които се постига по-малко
абсолютно повишение на оценката по автоматичната метрика BLEU (напр. системите,
построени по факторен модел), броят на двойките символни низове, анализирани като
кандидати за нормализиране и съответно нормализирани, е по-малък, отколкото при
системите, при които се постига по-голямо абсолютно повишение на оценката (напр.
базовата система). Смятаме, че това наблюдение се дължи именно на допълнителното морфологично измерение, с което се обогатява системата за фразов статистически
превод с добавяне на оценка по фактора езиков модел, построен върху последователности от морфологични етикети. С други думи, резултатът от превода с тези факторни
системи съдържа по-малко случаи на погрешно съгласуване, каквито се анализират и
нормализират по предложения метод.
С помощта на разработените езиково зависими инструменти постигаме максимална
оценка по автоматичната метрика BLEU при превод от шведски на български език
(27.88 за факторната система по раздел 3.6 с езиков модел от 6-и порядък + пораждащ
модел). Освен това постигаме повишаване на оценката на превода на системата, при
която се свежда до минимум броят на непознатите думи в тестовия корпус (27.27). Въз
основа на тези резултати смятаме, че предложеното прототипно решение би могло да
послужи като универсално средство за подобряване на качеството на статистическия
машинен превод на български език независимо от характеристиките на системата.

3.8.7 Тестове за статистическа значимост на представените
резултати
Заедно с окончателните резултати от експериментите по настоящия раздел представяме и резултатите от тестовете за статистическа значимост за тях и за останалите експериментални системи, описани в глава 3, за които се постига най-висока оценка на
превода. Тестовете са направени върху множества от по 1 000 извадки от тестовите данни по метода, описан в (Ризлър и Максуел, 2005). В тестовете участва базовата система
и съответната експериментална система. Нулевата хипотеза за теста гласи, че съответната експериментална система не се различава по своите характеристики от базовата
такава. В теста за статистическа значимост вземат участие оценките по метриката BLEU
на последователности до 3 символни низа. Резултатите от тестовете за статистическа
[ 187 ]

значимост обобщаваме в таблица 3.44.
Експериментална система

BLEU (с оптимизация)
Без
нормализация

+ Нормализация на
AN

+ Нормализация на
АА

+ Нормализация на
DN/DA

Базова система

-

<0.001

<0.001

<0.001

Система по раздел 3.2, етап 1

0.033

<0.001

<0.001

<0.001

Система по раздел 3.2, етап 3 + предв. об- 0.021
работка по етап 1 + обработка на корпуса
за настройка по етап 1
Система по раздел 3.3
0.049

<0.001

0.001

<0.001

0.305

0.33

0.329

Система по раздел 3.3, лематизация на 0.008
шведски сложни думи
Система по раздел 3.4
0.291

0.101

0.148

0.163

0.116

0.051

0.071

Система по раздел 3.4 + редуциране на 0.117
множеството морфологични етикети
Система по раздел 3.5
0.009

0.195

0.106

0.106

0.167

0.405

0.405

0.003

0.019

0.012

<0.001

<0.001

<0.001

Система по раздел 3.6, езиков модел от 0.02
3-ти порядък + пораждащ модел
Система по раздел 3.6, езиков модел от <0.001
6-и порядък + пораждащ модел

Таблица 3.44: Резултати от теста за статистическа значимост на резултатите в доверителния интервал от 95%. Системите, чиито резултати се приемат за статистически
значими (p-value < 0.05), са с удебелен шрифт
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Заключение

Историческият преглед на постиженията в областта на автоматичния превод показва,
че тази конкретна задача стои на дневен ред още от зората на съвременната изчислителна техника. Благодарение на бурното технологично развитие историята на автоматичния превод може да се проектира в най-общи линии върху период от няколко
десетилетия от XX в. и началото на XXI в. От една страна, това позволява да се проследят основни течения в научната мисъл, довели до своеобразна революция в начина,
по който се решава задачата за машинния превод. От друга страна, обаче, правят впечатление и естествените ограничения, с които се сблъсква всяко от тези течения. Поголямата част от проектите, които си поставят за цел окончателното решение на задачата за машинния превод и съответно са приветствани като такова, днес не са предмет
на активна разработка, макар и на различни етапи конкретни решения да са намирали практическо приложение. Изключение прави системата Systran, основната част от
която е изградена на принципа на речниковия превод — т.е. теоретично-приложната
рамка на „инженерните“ методи за автоматичен превод, които могат да се проследят
до най-първите опити за практически превод между естествени езици с помощта на
изчислителна машина.¹
От направения преглед на някои съвременни системи за машинен превод става ясно,
че не разполагаме с императивно средство за машинен превод с общо приложение.
Целта на активно разработваната трансферна система Apertium, например, е преводът между сродни езици, където трансферният компонент би могъл да се ограничи
до плитки преобразувания. Интерлингвалният проект на ООН по Програма UNL пък
задава спецификацията на универсалния мрежов език, но проблемът за автоматичния
превод между естествени езици и UNL се решава по императивни способи и за целта се
разчита на индивидуални проекти и на усилия от страна на потребителската общност
за създаването на съответните езикови ресурси, което води до фрагментарни решения.
Благодарение на мащабното увеличаване на изчислителната мощ на масовата компютърна техника в сравнение с нивата от периода на най-активно разработване на
¹В последните версии (http://www.systransoft.com/translation-products/) и в Systran се въвеждат количествени елементи наред с вече установените императивни функции
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техники за автоматичен превод в съвремието става възможно прилагане на т.нар. корпусни методи или методи на машинно самообучение, при които задачата за превода
между естествени езици се представя като криптографска задача — търсене на „вярна“
поредица от символни низове, породила по съответния математически модел „грешната“ или закодирана поредица от символни низове на чуждия език. Благодарение на
корпусните решения технологиите за машинен превод намират все по-голямо място
в ежедневието във вид на популярни свободно достъпни услуги в интернет от рода на
Google Translate.
С налагане на програмни решения с отворен код като стандарт в експерименталната
работа в областта на машинния превод става възможно построяването на базова система за машинен превод за произволна двойка езици, за които разполагаме с паралелни
тренировъчни ресурси. Разработката на едно такова експериментално решение е също
свързана със своите естествени ограничения. На първо място е необходимо да разполагаме с достатъчно голям подходящ паралелен текст за построяването на система с
общо приложение. В общия случай това е невъзможно и изследователите се сблъскват
с проблема за тематичната област на превеждания текст в зависимост от тематичната
област на тренировъчните данни, който не е предмет на настоящото изследване. На
второ място обработката на големи масиви от данни, дори по методите за пословен
превод от края на 1980-те години, изисква значителна изчислителна мощ, далеч превишаваща възможностите на съвременните персонални компютри. В резултат от това
ограничение методите за оптимизация на търсенето са неделима част от съвременните решения за статистически машинен превод. В хода на такава оптимизация макар
и системата да разполага с „неограничено“ количество данни, сред които да намери
най-добрия кандидат за превод, е възможно той да остане извън обхвата на търсещия
алгоритъм.
С налагане на факторни и йерархични модели (т.е. модели за превод между надредни структури на поредици от символни низове) пространството за търсене нараства
дотолкова, че успешното експериментиране с такива модели е възможно единствено
на мощни клъстерни платформи от типа на Apache Hadoop¹ със съответната хардуерна архитектура. Експерименти с последната версия на йерархичния декодер Joshua,²
например, се докладват за 64-ядрени 2.1 GHz процесори AMD Opteron с 256 GB памет
(Пост и др., 2013). Макар и представената експериментална работа в дисертацията да
става възможна с относително ограничени изчислителни ресурси, тези инфраструктурни ограничения следва да се имат предвид при планиране на бъдещи изследвания,
особено на такива, които налагат итеративни методи на разработка.
Широкото разпространение на стандартни „готови“ решения за построяване на систе¹http://hadoop.apache.org/
²http://joshua.decoder.org/5.0/
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ми за статистически машинен превод е свързано с опасността от превръщането им в
своеобразна „черна кутия“ на компютърната лингвистика, а оттам и с опасността от
използването им по субоптимален начин при превода между езикови двойки, които
досега не са представлявали интерес за изследователите. Голяма част от дисертацията
е посветена на построяването на фразова система за статистически машинен превод
от шведски на български, следвайки общоприет подход на обучение с автоматично
съотнасяне и извличане на таблици на фразовите преводи по статистически модели
за превод по думи. Обемът на работата не допуска изчерпателното разглеждане на вероятностните модели и методите за машинно самообучение, които служат за построяването на системата, но тя би могла да послужи като отправна точка и библиографски
източник за различни бъдещи изследвания както в конкретната комплексна област на
приложение, така и в решаването на отделни задачи в обработката на естествен език.
Освен че само по себе си изложението в глава 2 може да служи като помагало за изследователи, които се заемат със задачата да построят собствена система за фразов статистически машинен превод на български, в хода на описанието на отделните модулни
стъпки, от които се състои построяването на системата от съотнасянето на паралелните данни по изречения до оценката по автоматична метрика, установяваме онези
стъпки от построяването на системата, които е възможно да бъдат обогатени с езиково
зависима информация. Фразовият статистически машинен превод между изследваната двойка езици е свързан с комплекс от проблеми, които не са характерни за превода между двойки езици, при които се налага преход между пространства за търсене
от различно измерение. Предложените решения на някои от тези проблеми зависят
от установяването в съпоставителен план на системни явления в езиковата двойка —
обект на изследване. Макар и изследването да не се разпростира извън съпоставителните характеристики на шведския и българския език, от типологическа гледна точка
разглежданите явления са характерни и за други европейски езици от германското и
славянското езиково семейство. Така проблемът за превода на съставните думи може
да се отнесе и до превода между немски и български, а различни аспекти на въпроса
за асиметриите в словореда могат да се отнесат до превода между английски и български (например преводът на английски фразеологични глаголи) или дори от славянски
езици на български (например преводът на изречения със словоред от тип V2 от чешки
и словашки език). Настоящата работа представлява първоначален опит да се опишат
най-общо тези проблеми и да се предложи решение на някои от тях със средствата
на компютърната лингвистика и наличните езикови ресурси за шведски и български
език. Важно е обаче да не се пренебрегва фактът, че нейните теоретично-приложни
аспекти могат да се отнесат и до разрешаването на проблемите на статистическия машинен превод на български език въобще.
От приложна гледна точка отчитаме статистически значимо повишение на оценката
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по автоматична метрика на превода с експерименталните системи, построени по методите, предложени в раздели 3.2, 3.6 и 3.8. От особено значение е и постигнатият минимален брой непознати думи при превода с експерименталната система, построена по
методите, предложени в раздел 3.2. Освен че постигат конкретната цел на изследването, зададена с оглед на повишаване качеството на машинния превод на български език,
всички от разработените в глава 3 методи за автоматична обработка на текстови данни
(разлагане и синтактично перифразиране на шведски сложни думи; лематизация на
шведски, вкл. на шведски сложни думи; синтактично пренареждане на словореда от
тип V2 на шведски; нормализация на съгласуването в рамките на групата на съществителното име на български) имат сами по себе си приложна стойност и за решаване
на задачи извън полето на машинния превод.
Предложените методи за езиково мотивирана оптимизация на машинния превод в
настоящата работа са реализирани във вид на множество прототипни програмни инструменти (на Perl и Haskell), които се прилагат последователно върху тренировъчните
и/или тестовите данни за постигане на желания резултат. Освен това за нормализация
на резултата на български език по методите, предложени в раздел 3.8, се разчита на
анотация на текста на български с инструмента BgTagger. За да се реализира в максимална степен приложният потенциал на предложените решения, се предвижда в хода
на бъдеща работа всички прототипни програмни инструменти да се обединят в обща сървърна система за фразов статистически машинен превод с възможност за избор
между различните експериментални системи, както и възможност за конфигуриране
на стъпките на предварителна и/или последваща обработка на текста за превод.
Настоящата работа очертава езиково зависимите методи, по които може да се усъвършенства базова система за фразов статистически машинен превод от шведски на български език. Видно е, че част от тези методи биха могли да се прилагат инкрементално
(например увеличаването на обема на паралелните данни с формални методи и нормализацията с езиково зависим инструмент), докато съчетаването на други поражда нови
въпроси (например, доколко би било практически оправдано да се прилагат факторни
модели с тренировъчни данни, в които сложните думи на изходния език са в разложен
вид). В най-голяма степен успешното прилагане на предложените методи ще зависи
от естеството и обема на тренировъчните данни и на текстовете, които се превеждат
със системата. Предвид мащабите на наличните тренировъчни данни към настоящия
момент и естествените ограничения, поради които не може да се очаква появата на
големи масиви от паралелни текстове за езиковата двойка, смятам, че представените
в настоящата работа методи, евентуално в усъвършенстван вид, представляват естествен и необходим етап от изграждането на фразова система за статистически машинен
превод от шведски на български език.
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Приложение: експериментални
корпуси и резултати на електронен
носител
Директория
Съдържание

./Chapter_2
Данни във връзка с експериментите, описани в глава 2

Директория
Съдържание

./Chapter_2/lm
Езикови модели на целевия език за базовите системи

Директория
Съдържание

./Chapter_2/moses.ini
Конфигурационни файлове за системата Moses с оптимизирани тегла на параметрите по логаритмично-линейния модел за съответните
базови системи

Директория
Съдържание

./Chapter_2/results
Експериментални резултати: превод (файлове out_*), анализ на превода (файлове output*), разбор на превода по фрази (файлове t.d) оценка (файлове bleu.txt)

Директория
Съдържание

./Chapter_2/test_sets
Тестови корпуси от по 10 000 изречения

Директория
Съдържание

./Chapter_2/test_sets/original_test_sets
Тестови корпуси в първоначален вид от корпуса Europarl

Директория
Съдържание

./Chapter_2/test_sets/truecase_test_sets
Тестови корпуси във вид за тестване на експерименталните системи

Директория
Съдържание

./Chapter_2/training_sets
Тренировъчни корпуси от по 250 000 изречения

Директория
Съдържание

./Chapter_2/training_sets/baseline_original_training_sets
Тренировъчни корпуси в първоначален вид от корпуса Europarl

Директория

./Chapter_2/training_sets/baseline_truecase_training_sets
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Съдържание

Тренировъчни корпуси във вид за обучение на експерименталните
системи

Директория
Съдържание

./Chapter_2/tuning_sets
Корпуси за настройка от по 2 000 изречения

Директория
Съдържание

./Chapter_2/tuning_sets/baseline_original_tuning_sets
Корпуси за настройка в първоначален вид от корпуса Europarl

Директория
Съдържание

./Chapter_2/tuning_sets/baseline_truecase_tuning_sets
Корпуси за настройка във вид за настройка на експерименталните
системи

Директория
Съдържание

./Chapter_3
Данни във връзка с експериментите, описани в глава 3

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.2
Данни във връзка с експериментите, описани в раздел 3.2

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.2/moses.ini
Конфигурационни файлове за системата Moses с оптимизирани тегла на параметрите по логаритмично-линейния модел за съответните
експериментални системи

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.2/results
Експериментални резултати: превод (файлове out_*), анализ на превода (файлове output*), разбор на превода по фрази (файлове t.d) оценка (файлове bleu.txt)

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.2/testsets
Тестови корпуси със съответните преобразувания на изходния език

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.2/training_sets
Тренировъчни корпуси със съответните преобразувания на изходния
език

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.2/tuning_sets
Корпуси за настройка със съответните преобразувания на изходния
език

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.3
Данни във връзка с експериментите, описани в раздел 3.3

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.3/results
Експериментални резултати: превод (файлове out_*), анализ на превода (файлове output*), разбор на превода по фрази (файлове t.d) оценка (файлове bleu.txt)
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Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.3/training_sets
Тренировъчни корпуси във факторен формат

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.4
Данни във връзка с експериментите, описани в раздел 3.4

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.4/classes
Класификация на лексикона за експерименталните системи

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.4/results
Експериментални резултати: превод (файлове out_*), анализ на превода (файлове output*), разбор на превода по фрази (файлове t.d) оценка (файлове bleu.txt)

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.5
Данни във връзка с експериментите, описани в раздел 3.5

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.5/results
Експериментални резултати: превод (файлове out_*), анализ на превода (файлове output*), разбор на превода по фрази (файлове t.d) оценка (файлове bleu.txt)

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.5/testset
Тестов корпус със съответните преобразувания на изходния език

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.5/training_set
Тренировъчен корпус със съответните преобразувания на изходния
език

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.5/tuning_set
Корпуси за настройка със съответните преобразувания на изходния
език

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.6
Данни във връзка с експериментите, описани в раздел 3.6

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.6/lm
Езикови модели, построени върху последователности от морфологични етикети на български

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.6/results
Експериментални резултати: превод (файлове out_*), анализ на превода (файлове output*), разбор на превода по фрази (файлове t.d) оценка (файлове bleu.txt)

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.7
Данни във връзка с експериментите, описани в раздел 3.7
[ 195 ]

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.7/results
Експериментални резултати: превод (файлове out_*), анализ на превода (файлове output*), разбор на превода по фрази (файлове t.d) оценка (файлове bleu.txt)

Директория
Съдържание
Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.7/testset
Тестов корпус във факторен формат
./Chapter_3/3.8
Данни във връзка с експериментите, описани в раздел 3.8

Директория
Съдържание

./Chapter_3/3.8/results
Експериментални резултати: превод от съответната система, разбор
на превода по фрази и анализ на кандидатите за замяна на границите между фразите във формат XML (файлове *possible_negatives_identified.xml), кандидати за замяна по съответния формален метод
(файлове *_for_replacement.txt), нормализиран резултат от превода по съотвтетния формален метод (файлове replaced*), оценка (файлове Директория bleu*.txt), анализ на работата на отделните инструменти (директория error_analysis/)
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