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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 общ-
ност 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 гео-
политически 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. Въп-
росът 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 статистичес-
ки машинен превод. Поради големия интерес сред научната общност, от една страна,
технологията е добре документирана, а от друга — има разработени и се предлагат сво-
бодно 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 необходи-
мост от сравнение с резултати, представени в други научни разработки. Освен това
технологията е позната на масовия потребител от опита с популярни услуги за ма-
шинен превод в Интернет като Google Translate, а това разширява потенциалния кръг
потребители на изследването.
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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 определе-
ни типологически характеристики, които едновременно го „отдалечават“ от домини-
ращия изследванията в областта на машинния превод език, английския (и нямат отно-
шение 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 представени-
те за сравнение във втора глава. Така например морфологията на именната група на
шведски е съпоставима с тази на именната група на датски език, словообразувател-
ният 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 кон-
текста 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 пара-
лелни 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 зашведски
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
МПмежду „малки“ езици. Работата с конкретната двойка езици е и в духа на резултати-
те от изследването, осъществено отMETA-NET по въпроса за равнището на развитие на
езиковите технологии за 30 европейски езика, където езиковите технологии за маши-
нен 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 експериментална-
та 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
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на дисертационния труд, тъй като в търсене на работеща система за машинен превод
между езиците, предмет 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 статис-
тически машинен превод между езици с относително богата степен на морфологично
разнообразие в условията на ограничени паралелни езикови ресурси. Построява се сис-
тема за фразов статистически машинен превод отшведски на български език на базата
на наличните паралелни езикови ресурси за езиковата двойка, както и множество ре-
ферентни 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 опреде-
лени типологически особености.

Целта на втория етап от изследването е с оглед на конкретни типологически характе-
ристики 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 ус-
ловия да се постигне подобрение на качеството на преводния резултат.

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 сис-
теми и съответния подход, който се следва при построяването им. За целта във въз-
можно 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. Исторически-
ят 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 преводMoses от съотнасянето на тренировъчните дан-
ни по изречения до оценката на резултата при превода по автоматична метрика. Опис-
ват се математическите модели, залегнали в основата на всеки от етапите на постро-
яване на системата, като за улеснение на читателя и за приемственост за основните
понятия, които са въведени на български език, се дават и съответните общоприети ан-
глийски термини. Доколкото е възможно, математическите модели се илюстрират и с
примери на шведски и български език от паралелните данни.
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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 зави-
сими 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 ав-
томатичен анализ/пораждане на езикови конструкции, съдържа и анализ на грешките
от прилагането на съответните правила.

Глава 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).

В отсъствието на електронни изчислителни машини демонстрираните до към края на
Втората световна война резултати имат по-скоро пожелателен, отколкото приложен ха-
рактер. Практически опит липсва и задачата наМП, 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.

Тридесетте и четиридесетте години са периодът, в който работят Тюринг и Шенън и
възниква „теорията на информацията“, залегнала в основата на декодиращите алгорит-
ми, които се прилагат в съвременните статистически системи за МП. Истински тласък
на изследванията в областта на МП дава развитието на изчислителните машини в пе-
риода на Втората световна война и работата по проектите за разбиване на кодовете,
използвани от нацистка Германия. Самият Тюринг предлага като възможно прило-
жение 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 нерешении до днес, понещо се отнася до езици, различни
от английски.
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Обществен интерес

Впървите годининаСтудената война новата дисциплина предизвиква интерес на дър-
жавно ниво в САЩ, където се обособяват редица изследователски центрове. Като до-
казателство за приложимостта на изчислителните машини за целите на превод се из-
тъкват представените в началото на 1954 г. на публична демонстрация резултати в МП
от руски на английски език в Джорджтаунския университет (Достерт, 1955). Експери-
ментът 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 ишест граматически правила. Демонстрацията предизвиква голям
ентусиазъм и в крайна сметка това води до отпускане на значителни държавни средс-
тва 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, кое-
то дава тласък на изследователската работа по проблемите на МП и в СССР (Хътчинс,
2004).

Ход на първоначалните изследвания в САЩ

Като цяло, периодът до средата на 60-те години на XX в. се характеризира с голям ен-
тусиазъм сред научните среди и безкритично очакване за бърз напредък и скорошно
постигане на качественМПвСАЩ.През 1960 г. в отговор на доклади отфинансиращите
органи ЦРУ, ВВС на САЩ, Армията на САЩ и ВМС на САЩ Камарата на представите-
лите на САЩ официално обявява автоматичния превод за приоритет във „всеобщите
разузнавателни и научни усилия на нацията“. В 1962 г. е учредена Асоциацията по
компютърна лингвистика (днес ACL) под името Association for Machine Translation and
Computational Linguistics.

Ход на първоначалните изследвания в СССР

Качествено методите и насоките в изследванията по МП в СССР в разглеждания пе-
риод 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 изключе-
ния, 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.

Критики: Бар-Хилел

Резултатите след няколко години намащабно подпомагане на проектите поМП вСАЩ
са ограничени и не отговарят на оптимистичните прогнози от средата на 50-те години.
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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 в обозримото бъдеще.

Комисията ALPAC

С цел изясняване на ефективността на изследванията в областта на обработката на
естествените езици (която до този момент се отъждествява с МП) по инициатива на
финансиращите органи в САЩ през 1964 г. се сформира Консултативната комисия
по автоматична обработка на езика (Automatic Language Processing Advisory Commiee,
ALPAC). 2 години по-късно ALPAC публикува доклад (ALPAC, 1966), който е достатъч-
но 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 пре-
делите 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).

Докладът на ALPAC се отнася до превода от руски на английски, и то за целите на
държавните органи на САЩ. Като положителен резултат от работата по МП (и компю-
търна 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 пот-
върждават емпирично.

Архитектура на ранните системи за МП

В най-широк смисъл се възприемат три вида обща стратегия в системите за МП. Систе-
мите за директен превод, към които се числят повечето от разработваните през 1950-те
и 1960-те години и първите пуснати в експлоатация, се изграждат стриктно за целите
на (еднопосочен) превод между конкретна двойка езици. Централно място в една та-
кава система заема двуезиковият речник, който се използва и за разрешаване на мно-
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гозначности по линеен способ, без да се търси цялостна синтактична или семантична
структура на изречението.

Интерлингвалният подход се основава на допускането, че изходният език позволява
превръщане в семантично-синтактична репрезентация — език-посредник или интер-
лингва, — обща замножество езици. Така преводът се извършва на два етапа: на първия
етап с езиково зависими процедури се анализира изходният език до нивото на интер-
лингвална репрезентация; на втория етап с езиково зависими процедури се синтезира
целевият език от нивото на интерлингвална репрезентация. Разликите между отдел-
ните интерлингвални разработки се състоят в подхода към езика-посредник и онова,
което се приема за най-подходящата форма на такъв език.

Възприема се и трансферен подход, при който преводът се осъществява на три ета-
па: на първия етап текстът на изходния език се превръща в трансферна репрезента-
ция, конкретна за изходния език; на втория етап тази трансферна репрезентация се
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 анали-
за 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.

Някои разработки по МП в България

Александър Людсканов е сред малкото изследователи на МП от бившия социалисти-
чески блок извън СССР, добили международна известност през 1960-те и 1970-те го-
дини (Хътчинс, 2012). Людсканов сформира „Софийската група“ към Института по ма-
тематика 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 пре-
водна информация (Людсканов, 1967, сс. 97–98), чието количество и състав се обуславят
от спецификата на езика, от който се превежда. Тя се извлича посредством лингвисти-
чен и извънлингвистичен анализ и установяването ѝ е предпоставка за осъществява-
нето на МП.

Людсканов поставя под въпрос оптималността в подхода на водещите (трансферни)
методи за МП, в които всички елементи на изходната информация се пренасят на се-
мантично ниво (тях той определя като глобални). Разглеждайки всеки комуникативен
акт като акт на превод, в своята критика той изтъква различните степени на „разбира-
не“, необходими за осъществяване на едноезикова комуникация и превод — в първия
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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 обективнифакти за све-
та, а онези компоненти от съобщението, които ще му позволят да избере преводните
съответствия на целевия език, които да пренесат инвариантната информация за реал-
ния 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 по-
роди текст, който да осигури възможност на четящия го (носител) на целевия език да
получи същото обективно разбиране за информацията, която носи и текстът на изход-
ния 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).

Съвременни системи

Езиково зависими методи

През 1980-те и 1990-те години описаните по-горе директни, трансферни и интерлинг-
вални (където се причисляват и методите с елементи на изкуствен интелект) методи за
МП се реализират в редица комерсиални приложения и академични проекти. Макар
фокусът на част от изследванията да се премества от нивото на синтаксиса към лек-
сикалното ниво, където се прилагат методи за унификация и ограничения, по своята
същност такива системи за МП остават трансферни.

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 (Хът-
чинс, 1994). С корпусните методи преводната информация се извлича направо от вече
съществуващи преводни текстове — паралелни корпуси — и в най-чистия си вид кор-
пусните системи за МП не прибягват изобщо до лингвистична информация, което ги
прави и езиково независими.

IBM — Candide

В края на 1980-те години изследователски екип към IBMразработва експерименталната
система Candide за превод от френски на английски език (Бергер и др., 1994). Изпол-
звани са методи от теорията на информацията и статистически данни за разработка
на вероятностен модел на преводния процес, който се интерпретира в духа на трета-
та 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 полу-
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чило в резултат от преноса на английското изречение e по комуникационен канал с
шум, 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 математичес-
ко изражение.

Изводи

Налага се изводът, че по-голямата част от разработките по машинен превод в истори-
чески план страдат от сходни проблеми и преминават през сходни етапи на развитие:
от първоначалния ентусиазъм и обещанията за незабавни резултати, съразмерни с те-
зи при превода от хора, през период на задълбочаване с цел разрешаване на проблеми,
свързани със специфични езикови явления в двойката езици, между които се превеж-
да, до осъзнаването, в крайна сметка, на естествените ограничения, които налага обра-
ботката на естествения език с формални методи.

При това очертаните критики срещу автоматичния превод още през 50-те и 60-те го-
дини на миналия век остават на дневен ред — въпреки всеобщия технически подем
възможностите за напълно автоматизиран висококачествен превод в средата на вто-
рото 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, кор-
пусните методи за автоматичен превод, реализирани за първи път на практика в края
на 80-те години на XX в., но вдъхновени от идеята на Уивър от 1940-те години за фор-
мулиране 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 ресур-
си и популяризиране на софтуерни решения с отворен код, това решение става въз-
можно и за български език. Остатъкът от настоящия дисертационен труд се занимава
конкретно с отделните аспекти на едно такова решение и възможните методи за усъ-
вършенстването му.

Глава 2. Построяване на система за статистически

машинен превод с български като целеви език

Описаните във втора глава 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.
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Съотнасяне на паралелни корпуси по изречения

В „суров“ вид паралелните текстове не съдържат анотация, която да показва преводни-
те съответствия между двойката езици, които от своя страна служат за построяване на
преводния модел P (f|e). 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 съответс-
тващи си абзаци в зависимост от броя на съдържащите се символи в тях. Описани-
ят алгоритъм се основава на наблюдението, че по-дългите изречения на единия език
обикновено се превеждат с по-дълги изречения на другия.

Статистически модели за пословен превод

В резултат от прилагането на процедура за автоматично съотнасяне по изречения раз-
полагаме с корпус D от N на брой двойки изречения, за които е известно, че са пре-
водни еквиваленти, т.е. D = {(f(1), e(1))...(f(N), e(N))}.

Характеристиките на комуникационния канал се представят като съвкупност от пара-
метри във вид на вероятностни разпределения, по които се изчислява оценка за ве-
роятността изречението f да е било породено от изречението e. Тази оценка наричаме
преводенмодел, pθ(f|e), където θ е множеството от параметри, описващимасив от пара-
лелни текстови данни за езиците, между които се превежда. С алгоритъм за машинно
самообучение от тип EM (Еxpectation-Maximization) (Демпстър и др., 1977) на латент-
ните параметри в модела (например на лексикалната преводна вероятност по модел
IBM 1) се задават такива стойности, каквито водят до максимално правдоподобие на
наблюденията.

Преводните модели от системата Candide се основават на допускането, че f се пораж-
да последователно от отделните думи на e, т.е. пословно. За разлика от тях в съвре-
менните системи за статистически машинен превод (Кьон и др., 2007) изреченията се
пораждат по фрази.¹ (Ок и Ней, 2003) предлагат метод за извличане на фразови съотна-
сяния посредством евристично симетризиране на две асиметрични съотнасяния A1 и
A2, получени с научаване на параметрите на модел за пословен статистически превод
във всяка от посоките на превода. Така става възможно прилагането на статистически
модели за фразов превод, с които в експериментални условия се постигат значително
по-добри резултати спрямо статистическите модели за превод между отделни думи.

¹Поредици от символни низове без езикова мотивация.
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Статистически модел за фразов превод

(Кьон и др., 2003) правят съпоставителна оценка на различни статистически модели за
фразов превод, като синтезират фразов преводен модел, с който се постигат максимал-
ни резултати в съответните експериментални условия. Преводният модел се разлага
съгласно формула (1).

p(f|e) = p(f̄ I
1 |ēI1) =

I∏
i=1

ϕ(f̄i|ēi)d(ai − bi−1 − 1) (1)

При декодиране изречението на изходния език се сегментира на последователност от
I фрази f̄ I

1 . Допуска се, че всички начини, по които е възможно да се сегментира из-
речението, са равновероятни. Всяка фраза f̄i от f̄ I

1 се превежда с точно една фраза ēi от
ēI1.

Извлечените посредством симетризиране на съотнасянията по думи двойки фрази и
съответстващите им преводни вероятности са параметрите, които се научават с мето-
дите на машинно самообучение от тренировъчни данни. Те са достатъчни за постро-
яване на базова система за статистически фразов превод по формула (1). В практиката
(Кьон и др., 2007) те се представят във вид на таблица на фразовите преводи.

Езиков модел

Езиковият модел представлява статистически модел, по който се изчислява вероят-
ността за наблюдение на дума в последната позиция от поредица от N думи въз ос-
нова 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.

Логаритмично-линеен преводен модел

(Ок и Ней, 2002) предлагат като алтернатива на комуникационния канал с шум пре-
водът да се разглежда в теоретичната рамка на максималната ентропия, както се при-
лага 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
hm(e|f),m = 1, . . . ,M , от които се приема, че зависи оценката на преводния кандидат
ê. За всяка характеристика в модела се съдържа параметър λm,m = 1, . . . ,M . Парамет-
рите λm представляват теглата, с които участват съответните характеристики в уравне-
нието по модела. Така по предложения модел оценката на преводния кандидат êI1 се
търси по формула (2).
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êI1 = argmaxeI1{Pr(eI1|fJ
1 )}

= argmaxeI1{
M∑

m=1

λmhm(e
I
1|fJ

1 )} (2)

В литературата (Кьон, 2010, с. 137) така описаният модел е познат като логаритмично-
линеен. Логаритмично-линейният модел позволява добавяне на множество допълни-
телни характеристики в допълнение към фразовата преводна вероятност, размества-
нето и езиковия модел, например дължина на изреченията, допълнителни езикови
модели, срещания в конвенционален двуезиков речник, лексикални, граматически и
семантични характеристики (Ок и Ней, 2002).

Декодиране

(Кьон, 2004) описва декодера за статистически модели за фразов превод Pharaoh, за-
легнал 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. Предпочетеният вариант за превод
на цялото изречение е 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 (измеж-
ду 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.

Изречението на целевия език се поражда от фразите на изходния език в посока от ля-
во на дясно във вид на т.нар. хипотези. Разширяването на хипотезите продължава до
покриване на цялото изречение f. Разширяването на хипотезите става без ограничение
за местоположението на думите, с чиито превод се разширяват.

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 обратно проследяване на обратните
връзки от нея до нулевата хипотеза се намира най-добрият превод по алгоритъма.

Оценка

В търсене на обективна мярка, по която в реално време да се оценят промени в качес-
твото на машинния превод, без да се налага да се разчита на труда на оценяващи, са
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разработени различни евристични методи за оценка, за които е известно, че са неточ-
ни, но все пак корелират с оценката на оценяващи хора. В литературата тези методи
са известни като метрики 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), изпол-
звана за оценка на изгражданата система по настоящия труд. Също както по метода,
предложен от (Милър и Бийб-Сентър, 1958), оценката BLEU се основава на точността,
изразена в броя на последователностите от n думи от изречението — преводен канди-
дат, които се срещат и в референтния превод, разделен на общия брой на последова-
телностите от n думи в тестовия превод.

(Папинени и др., 2002) докладват статистически значими резултати и корелация между
оценките по BLEU и оценките, дадени от оценители, като изтъкват, че е установена та-
кава корелация за превод на английски език от езици от 3 различни езикови семейства.
В по-късни изследвания (Калисън-Бърч и Озборн, 2006) се поставя под въпрос значе-
нието 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. Въпреки това BLEU и други автоматични метрики са се наложи-
ли 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.

Базова система за фразов статистически превод на български език

При интерпретиране на резултатите от оценката на базовата система по автоматичната
метрика BLEU е важно да се отбележи съставът на тренировъчните данни за различ-
ните езици,¹ в които се наблюдават определени количествени разлики. Допускаме, че
те се дължат на типологическите характеристики на съответните езици (от една стра-
на, 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 флек-
тивни форми и премодификацията на английски език от друга).

¹Корпусите 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.
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Изводи

Статистическият машинен превод се основава на съвкупност от генерализирани фор-
мални допускания за начина, по който се осъществява преводът между двойка изре-
чения, и съответно за оценката на даден кандидат за превод, избран измежду множес-
твото от всички възможни кандидати за превод. Освен това, за да стане практичес-
ки 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 сво-
ята същност, т.е. преводът се формализира във вид на декодиране между поредици от
символни низове. Тъй като задачата за декодиране се представя във вид на търсене из-
между множество кандидати, резултатите при статистически машинен превод зависят
пряко от размера на пространството за търсене на целевия език. Така се улеснява деко-
дирането 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
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 пре-
вод на български език съответно от английски и шведски. За тези системи разликата
в оценката на превода по автоматичната метрика BLEU също се различава съществе-
но. 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 непоз-
натите думи в тестовия корпус при превод от шведски на български.

Освен това следва да се има предвид и че теоретичната база, на която почива систе-
мата 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 семейс-
тво, които благоприятстват превода между поредици от символни низове. Втората ос-
новна задача, която си поставяме в експерименталната работа, описана в глава 3, е с
езиково зависими средства да неутрализираме, доколкото е възможно, онези от типо-
логическите различия между шведски и български, които се поддават на формален
анализ с наличните ресурси и средствата на компютърната лингвистика.

[ 16 ]



Глава 3. Езиково зависими компоненти и методи

Целта на експерименталната работа, описана в настоящата глава, е да се потърсят прак-
тически възможни езиково зависими методи и компоненти, с които да бъдат обогате-
ни 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.

Съотнасяне на паралелни корпуси по изречения по (слабо) езиково

зависим метод

Методът за съотнасяне на паралелни текстове по изречения на Гейл-Чърч, който опис-
ваме в глава 2, намира широко приложение. 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 условията на глобалната мрежа, откъдето основно се черпят паралелни данни, не
можем да очакваме да се работи с така добре структурирани данни. Ето защо, макар
и да не е приложен пряко в експериментите по настоящия труд, в раздела предлага-
ме описание на възможен метод за съотнасяне на паралелни текстове по изречения,
при който съотнасянето отчасти зависи от конкретните (езикови) характеристики на
паралелните данни.

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. Периф-
разирането 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.

В раздела 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 инстру-
менти и ресурси за шведски език.

При перифразиране предлагаме да се следва методика, която доближава повърхнин-
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ната структура на изходния текст до тази на българския. Изказваме хипотезата, че тъй
като по своята същност системата за фразов статистически машинен превод превеж-
да 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 по-
добрение в резултатите от работата на системата.

Изводи

Постигнатите резултати ни дават основание да смятаме, че сме постигнали целите,
които очертаваме при планиране на описаните експерименти. Представената оценка
потвърждава ефективността на разработените методи за анализ и перифразиране на
съставните думи на шведски — при изолиране само на частта на тестовия корпус, коя-
то пряко е засегната от приложените автоматични методи, установяваме по-високо по-
добрение 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. Трябва да се отбележи, че заедно с това подобрение не се променя оцен-
ката за останалата част от тестовия корпус. Освен това става ясно, че за частта на тес-
товия корпус, която пряко е засегната от приложените автоматични методи, системата
от етап 3, настроена с корпуса за настройка, предварително обработен по етап 1, по-
лучава най-високата оценка от представените експериментални системи при превод
на съответно обработения тестов корпус с методите по етап 1. Оценката на превода на
останалата част от тестовия корпус обаче бележи спад. Предвид това наблюдение ка-
то 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).

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 мор-
фологични вариации на даден език.

Базовата система, получила най-висока оценка по метриката BLEU (SV-EN), се обуча-
ва 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 нас-
тоящата работа (SV-BG), се обучава върху вторите по брой типове изходен и целеви
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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.
Вследствие от този принцип бихме могли да потърсим метод за автоматично съкра-
щаване 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 грама-
тични 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.

В раздела представяме възможно решение на задачата за съкращаване на пространст-
вото за търсене посредством лематизация при обучение върху данни с морфологична
вариация.

Изводи

Експериментите по предложения метод водят до последователно извличане на таб-
лици 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 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.

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 тре-
нировъчните данни в съпоставителен план. Предвид негативния резултат остава от-
ворен въпросът за това, доколко е подходящ приложеният метод за съкращаване на
пространството на търсене посредством лематизация.

Морфологична информация по модел IBM 4

По модела за превод по думи IBM 4 като параметър се въвежда относителното размест-
ване. 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 мо-
делират синтагматични отношения между лексемите, като например закономерната
размяна на позициите на съществителното и определящото го прилагателно при пре-
вод между френски и английски език.
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При обучението на базовата система стойностите на A(e) и B(f) се оценяват предва-
рително по метод за машинно самообучение въз основа единствено на наблюдения
върху лексикалните данни от тренировъчния корпус. При пресмятане на оценката се
залага съотнасяне, което трябва да бъде научено от същите тези данни на предишен
етап от обучението на системата. Ето защо, макар да не поставяме под въпрос метода,
реализиран в състава на програмния пакет GIZA++, е възможно с прилагане на друг
подход към групирането на думите в класове да постигнем различен резултат.

Един възможен подход към дефинирането на функциитеA(e) и B(f), който се предла-
га в литературата (Кьон, 2010, с. 110), е групирането по части на речта. В раздела пред-
ставяме практически решението за групиране на думите по етикети за части на речта
при обучение на системата Moses.

Изводи

За разлика от експериментите, описани в раздел 3.3, в резултат от подразделянето на
лексикона по морфологични показатели пространството за търсене се увеличава спря-
мо 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-
те, съдържа повече записи от таблицата, научена от съотнесените по думи паралелни
данни с по-силно гранулираните класове от морфологични етикети. При такъв огра-
ничен 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 статистичес-
ки анализ във връзка не само с броя на формалните класове, а и с тяхното езиково
естество.

Оценката на превода с експерименталните системи не бележи подобрение спрямо ба-
зовата система. 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 непоз-
натите 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.

Синтактично пренареждане

Традиционните фразови модели за статистически машинен превод се справят добре
с превода между езици, които не изискват пренареждане или пренареждането е са-
мо локално и закономерно. Такива са английският и френският — двойката езици, за
които конкретно се разработват първите системи за статистически машинен превод.
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За други езикови двойки, обаче, необходимостта от пренареждане, дължаща се на ти-
пологическите особености на езиковата двойка, представлява сериозен проблем, ето
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 ези-
ците от референтната базова система — английски и български. По-точно, за съвремен-
ния 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). При превода от език, за който е характерен словоред от
тип V2, на език, за който е характерен словоред от тип SVO, тази особеност може да
„прозира“ от преводния текст.

В раздела предлагаме метод за автоматично синтактично пренареждане, който макси-
мално 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. За цел-
та използваме анотацията от инструмента за анализ на граматичните зависимости на
шведски език MaltParser (Нивре и др., 2006). Методът се основава на строго огранича-
ване на обхвата на пренареждане до случаи, за които има основание да допуснем, че
автоматичният анализ на зависимостите е с висока точност.

Изводи

Оценката на превода с експерименталните системи не бележи подобрение спрямо ба-
зовата система.

Въз основа на анализа на грешките смятаме, че предложеният метод осигурява висо-
ка 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
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 ана-
лиза 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 пре-
нареждане остават някои системни особености на словореда на изходния език, които
дори в по-голяма степен може би затрудняват обучението и декодирането със систе-
мата за фразов статистически машинен превод.
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Езиков модел от морфологични етикети

В резултат от анотиранията, въведени в хода на експерименталната работа от раздел
3.3, думата в тренировъчните данни вече не се разглежда като неразградим низ от сим-
воли, 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 де-
финираме и езиковия модел като последователност от фактори (или от множество от
фактори) от който и да е порядък.

Мотивацията за евентуално дефиниране на езиковия модел върху последователности
от морфологични етикети се дължи на проблема с недостига на лексикалните данни.
Такъв езиков модел би могъл да послужи като допълнително измерение, по което да
се разграничат оценките на преводни варианти, за които от лексикалния езиков модел
отсъства оценка за последователности, в чиито състав влизат символни низове извън
обхвата на речника на езиковия модел от по-висок порядък, и се налага тя да се прес-
мята с отстъпване към оценка по езиков модел от по-нисък порядък.

При построяване на езиков модел върху последователности от морфологични етикети
броят на типовете рязко спада при запазване на броя на проявите в тренировъчните
данни. От една страна, по-малкото разнообразие на типове в същия обем тренировъч-
ни 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 ма-
сив. 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 то-
ва, доколко дадена поредица от символни низове е характерна за целевия език. За да
проверим ефекта от това предположение, построяваме два езикови модела върху ано-
тираните български данни, съответно от трети и отшести порядък. Експериментираме
и с пораждащ модел като допълнителен фактор.

Изводи

С въвеждане на характеристика за оценка на преводните кандидати по езиков модел,
построен върху последователности от морфологични етикети, демонстрираме подоб-
ряване на оценката на статистическия машинен превод по автоматичната метрика
BLEU спрямо базовата система. Развитието на оценката е в полза на допускането, че
при ограничен брой типове в тренировъчните данни, върху които се построява ези-
ковият 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 мо-
дел постигаме допълнително минимално повишаване на оценката. При интерпрети-
ране на този резултат следва да се има предвид, че пораждащият модел не води до
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съществено нарастване на пространството за търсене на български, тъй като повече-
то повърхнинни форми пораждат един и същ морфологичен етикет с вероятност 1 по
така построения модел.

От особена важност за ефекта от езиковия модел, построен върху последователности
от морфологични етикети, е броят на непознатите думи в тестовия корпус, който оста-
ва непроменен спрямо броя на непознатите думи при превод с базовата система. При
еднакъв брой непознати думи в преводите на тестовия корпус допускаме, че пови-
шаването на оценката по автоматичната метрика BLEU е признак за подобряване на
морфологичните характеристики на оценяваните данни.

Факторни модели и техните ограничения

Оценката на преводните кандидати по факторен модел се изчислява по логаритмично-
линейния модел, въведен за базовата фразова система за статистически машинен пре-
вод. За общия случай (оценка по n характеристики h по модела) уравнението приема
вида от формула (3) (Кьон и Хоан, 2007, с. 4).

p(e|f) = 1

Z
exp

n∑
i=1

λihi(e, f) (3)

По факторния модел се въвеждат два вида характеристики, съответно за преводните
стъпки и пораждащите стъпки. Стойностите на функциите за оценка по отделните
характеристики се съдържат в съответната таблица, която се претърсва за пресмятане
на оценката на всеки преводен кандидат. При обучение на системата за всяка отделна
преводна функция се съставя отделна таблица на фразовите преводи или таблица за
пренареждане, а за всяка отделна пораждаща функция се съставя отделна пораждаща
таблица. Ето защо пространството за търсене на максималната стойност на формула (3)
нараства допълнително.

Въпреки ограниченията за пространството на търсене, описани в подраздел 2.6.2, 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 ев-
ристично съкращаване на пространството за търсене cube pruning (Хуан и Чиан, 2007).
При такова съкращаване е възможно част от по-добрите преводни варианти да останат
извън пространството за търсене. Поради това и поради факта, че броят на възмож-
ните 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.
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В раздела представяме две възможни конфигурации за шведско-българската система
за факторен превод, с които илюстрираме описаните ограничения.

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 непознатите думи в тестовия корпус. Резултатът не подкрепя изказаната хипоте-
за, че бихме могли да установим формално зависимост между повърхнинни форми и
морфологичните характеристики, които следва да притежават преводните им съответ-
ствия. 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 по-
раждащия модел, дефиниран върху основните форми и морфологичните етикети на
целевия език, които от своя страна се научават от тренировъчните данни. В много слу-
чаи обаче от тренировъчните данни отсъстват наблюдения, необходими за научаване
на пораждащ модел за пълната морфологична парадигма на дадена основна форма. 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.

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. 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). Така при задаване и на съответното ограничение
наширочината на търсене на най-добър преводен кандидат можем да допуснем, че по-
голяма част от „добрите“ кандидати остават извън обхвата на търсене на тази стъпка.

Нормализиране на резултата с езиково зависим инструмент

От езикова гледна точка сред основните преимущества на превода между фрази спря-
мо превода между отделни думи е, че научаването на по-дълги последователности от
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преводни еквиваленти спомага за разрешаването на проблема с локалното съгласува-
не. Но в отсъствие на достатъчно тренировъчни данни системата няма как да се въз-
ползва 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. В раздела предлагаме прототипно решение за нормализиране на съгласуванията
на границата между фразите в платформата Grammatical Framework със съответните
езикови ресурси за български език.

Под нормализиране в настоящия раздел се разбира проверката и евентуално кориги-
рането на морфологичните характеристики на съседни словоформи за постигане на
граматичност. Допълнително съкращаваме обхвата на нормализиране до нивото на
именната група и част от нейните предпоставени разширения. Проблемът за съгласу-
ването на границата между сегментите се ограничава до именни групи, в които опор-
ното съществително може да е разширено с едно или повече прилагателни.

Възприетият подход се формализира, както следва. Приемаме, че ако двойка в контак-
тна позиция на границата между фразите в българския превод позволява анализ като

1. опора съществително с предпоставено разширение прилагателно („нормализа-
ция на AN“) или

2. опора съществително и детерминатор („нормализация на DN“), или

3. две прилагателни, които са предпоставени разширения на опора съществително
(„нормализация на AA“), или

4. прилагателно, което е предпоставено разширение на опора съществително, и де-
терминатор („нормализация на DA“),

то тя подлежи на нормализация със средствата на GF в пораждащ режим с функциите
от (4).

(4) fun AdjCN : AP -> CN -> CN ;

fun DetCN : Det -> CN -> NP ;

Възможните конкретизации на абстрактните функции от (4) се обобщават в примерите
от (5).
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(5) 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)

Изводи

С нормализиране на българския текст с помощта на езиково зависимите инструмен-
ти, построени по предложените методи в настоящия раздел със средствата на функ-
ционалното програмиране и езиковите ресурси на Grammatical Framework, постигаме
повишаване на оценката по автоматичната метрика BLEU за резултатите при превода
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 установя-
ва и субективно подобряване на качеството на българския текст — поради по-големия
брой граматически правилни конструкции текстът е по-лесен за четене и интерпрети-
ране.

За 7 от тестваните 10 системи инкременталното прилагане на инструментите за нор-
мализиране 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-
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.
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С помощта на разработените езиково зависими инструменти постигаме максимална
оценка по автоматичната метрика BLEU при превод от шведски на български език.
Освен това постигаме повишаване на оценката на превода на системата, при която
се свежда до минимум броят на непознатите думи в тестовия корпус. 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.

Заключение

Историческият преглед на постиженията в областта на автоматичния превод показва,
че тази конкретна задача стои на дневен ред още от зората на съвременната изчис-
лителна техника. Благодарение на бурното технологично развитие историята на авто-
матичния 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 прос-
ледят основни течения в научната мисъл, довели до своеобразна революция в начина,
по който се решава задачата за машинния превод. От друга страна, обаче, правят впе-
чатление и естествените ограничения, с които се сблъсква всяко от тези течения. По-
голямата част от проектите, които си поставят за цел окончателното решение на зада-
чата 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 намира-
ли 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 задава
спецификацията на универсалния мрежов език, но проблемът за автоматичния пре-
вод 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.

¹В последните версии (http://www.systransoft.com/translation-products/) и в Systran се въ-
веждат количествени елементи наред с вече установените императивни функции
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Благодарение на мащабното увеличаване на изчислителната мощ на масовата ком-
пютърна техника в сравнение с нивата от периода на най-активно разработване на
техники за автоматичен превод в съвремието става възможно прилагане на т.нар. кор-
пусни 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 „греш-
ната“ 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 систе-
ма 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 разпо-
лагаме 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 пре-
вишаваща възможностите на съвременните персонални компютри. В резултат от това
ограничение методите за оптимизация на търсенето са неделима част от съвременни-
те 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 надред-
ни 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 хардуер-
на 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 инфраструк-
турни ограничения следва да се имат предвид при планиране на бъдещи изследвания,

¹http://hadoop.apache.org/
²http://joshua.decoder.org/5.0/
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особено на такива, които налагат итеративни методи на разработка.

Широкото разпространение на стандартни „готови“ решения за построяване на систе-
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 ве-
роятностните модели и методите за машинно самообучение, които служат за построя-
ването 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 изсле-
дователи, които се заемат със задачата да построят собствена система за фразов статис-
тически машинен превод на български, в хода на описанието на отделните модулни
стъпки, от които се състои построяването на системата от съотнасянето на паралел-
ните 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 изследвана-
та двойка езици е свързан с комплекс от проблеми, които не са характерни за прево-
да 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 съпоставител-
ните 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 българ-
ски (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.
Нейните теоретично-приложни аспекти обаче могат да се отнесат и до разрешаването
на проблемите на статистическия машинен превод на български език въобще.
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От приложна гледна точка отчитаме статистически значимо повишение на оценката
по автоматична метрика на превода с експерименталните системи, построени по мето-
дите, предложени в раздели 3.2, 3.6 и 3.8. От особено значение е и постигнатият мини-
мален брой непознати думи при превода с експерименталната система, построена по
методите, предложени в раздел 3.2. Освен че постигат конкретната цел на изследване-
то, 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 същест-
вителното 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 инс-
трументи (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 макси-
мална степен приложният потенциал на предложените решения, се предвижда в хода
на бъдеща работа всички прототипни програмни инструменти да се обединят в об-
ща 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 усъвър-
шенства базова система за фразов статистически машинен превод от шведски на бъл-
гарски език. Видно е, че част от тези методи биха могли да се прилагат инкрементално
(например увеличаването на обема на паралелните данни с формалниметоди и норма-
лизацията 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 естест-
вен и необходим етап от изграждането на фразова система за статистически машинен
превод от шведски на български език.
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Справка за приносите на дисертацията

1. Направен е 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 изследвания въпрос, кой-
то неведнъж се е представял като решен. Наред с това той проследява пряката
взаимовръзка, която съществува между водещите технологии за машинен пре-
вод и трансферните, интерлингвалните и емпиричните тенденции, характерни
за периода още от самото зараждане на дисциплината.

2. Направен е подробен преглед на принципните критики срещу машинния пре-
вод, 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 машин-
ния превод в края на 1960-те години.

3. Представени са математическите модели, залегнали в основата на съвременните
системи за статистически машинен превод. С малки изключения в съвременната
българска научна литература не се разглежда приложението на основните веро-
ятностни модели в обработката на естествен език, каквито са например моделът
на комуникационния канал с шум и скритите марковски модели. Дисертацията
би могла да изпълнява ролята на свързващо звено между водещите постижения
в областта и евентуални бъдещи мултидисциплинарни разработки у нас.

4. Направено е систематично описание на построяването и оценката на базова сис-
тема за фразов статистически машинен превод на български език. Наред с това,
веригата от процеси, които представлява фразовият статистически машинен пре-
вод, се описва и от езиково-съпоставителна гледна точка. Макар и изследването
да не се разпростира извън съпоставителните характеристикинашведския и бъл-
гарския език, от типологическа гледна точка разглежданите явления са характер-
ни и за други европейски езици от германското и славянското езиково семейство.
Така теоретично-приложните аспекти на работата могат да се отнесат и до разре-
шаването на проблемите на статистическия машинен превод на български език
въобще.

5. Системата Moses е сложна съвкупност от компоненти, по-голямата част от ко-
ито позволяват използване във вид на своеобразна „черна кутия“ — т.е. без да е
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нужно познаване в детайли на моделите, по които абстрактната човешка дейност
„превод“ получава конкретно формално изражение. Работата има важен принос
за разбирането както на възможностите, които предлага технологичната рамка,
така и на нейните присъщи ограничения, наложени от редица формални допус-
кания и от големия размер на пространството за търсене.

6. За целите на описаните експерименти се построяват множество пара-
лелни корпуси: шведско-български, немско-български, датско-български,
нидерландско-български, 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.

7. 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 съот-
насяне по изречения, той позволява и бъдещи експерименти в машинния превод
от датски на български език с оглед на специфичната тематична област.

8. Събрани са множество езикови ресурси и инструменти за обработка на шведс-
ки и български език, предимно предлагани за свободна употреба за академични
цели. Важна част от приноса на работата се състои в адаптирането на тези ези-
кови инструменти и ресурси и прилагането им за разрешаването на конкретни
проблеми на превода от шведски на български език.

9. В съчетание помежду си и като допълнение към базовата система част от опи-
саните експериментални процеси, реализирани във вид на множество външни
програмни модули, могат да се разглеждат като многомашинна хибридна реа-
лизация 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).

10. Всички от разработените в глава 3 методи за автоматична обработка на текстови
данни (разлагане и синтактично перифразиране на шведски сложни думи; лема-
тизация на шведски, вкл. на шведски сложни думи; синтактично пренареждане
на словореда от тип V2 нашведски; 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.
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