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Historia tłumaczenia
maszynowego



Początki

Inspirowane postępami kryptografii w czasie II Wojny
Światowej.
Zanieczyszczona transmisja (Shannon’s ”noisy channel”)

Modele n-gramowe.
Prawdopodobieństwo, że zdanie a1,a2, . . . ,an tłumaczy
się na zdanie b1,b2, . . . ,bn, przybliżane jest
prawdopodobieństwami tego, że ai tłumaczy się na bi ,
gdy ai−1 tłumaczy się na bi−1:

P(b1 . . .bn) = P(b1b2)P(b2b3) . . .P(bn−1bn)

bigramy
podejście znane z translate.google.com
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Ujednoznacznianie sensu słów

ang. even→ fr. égal, équitable, pair, plat ; même, . . .
ang. even number → fr. nombre pair
ang. not even→ fr. même pas
ang. 7 is not even→ fr. 7 n’est pas pair



Nielokalne zależności

niem. er bringt mich um→ ang. he kills me
niem. er bringt seinen besten Freund um→ ang. he kills his
best friend



Teoria typów i tłumaczenie

Bar-Hillel (1953): tłumacz powinien generować znaczenie,
nie słowa.
Rachunek składniowy Ajdukiewicza (1935)
Typy skierowane – funkcje prefiksowe i postfiksowe

John : n
loves : (n\s)/n Mary : n

loves Mary : n\s
John loves Mary : s

Gramatyki kategoryjne rozwijane dalej przez Lambeka
(1958) i Curry’ego (1961)



Krytyka tłumaczenia maszynowego

W roku 1963 Joszua Bar Hillel, czołowy badacz
tłumaczenia maszynowego, doszedł do wniosku, że w
pełni zautomatyzowane tłumaczenie wysokiej jakości nie
będzie możliwie nie tylko w bliskiej przyszłości, lecz w
ogóle nigdy, gdyż jest to problem nierozwiązalny.
Jego słynny przykład to ujednoznacznienie znaczenia
słowa pen:
the pen is in the box vs. the box is in the pen.
Przetłumaczenie tekstu wymaga nie tylko słownika, lecz
także encyklopedii.



Raport ALPAC

Ogłoszony w 1966 roku raport komitetu doradczego do
spraw automatycznego przetwarzania języka przyniósł
druzgocącą krytykę postępów w zakresie tłumaczenia
maszynowego, a w rezultacie wstrzymanie finansowania
badań w USA i zahamowanie rozwoju dyscypliny na
ponad dekadę.
MT okazało się zbyt kosztowne.
Stany posiadały wystarczającą liczbę tłumaczy – ludzi.



MT dzisiaj

I maszyny indukcyjne (Google Translate),
I maszyny regułowe (Systran/Babelfish),
I i my!



My czyli kto?

Grammatical Framework jest obecnie rozwijane w
ramach europejskiego projektu Molto.
Cel projektu: stworzenie narzędzi do wysokiej jakości
tłumaczenia między wieloma językami w czasie
rzeczywistym.
www.molto-project.eu



Konsumenci i producenci

Narzędzie Google/Babelfish Molto
odbiorca konsument producent
wejście nieprzewidywalne przewidywalne
zakres nieograniczony ograniczony
jakość robocza (browsing) wysoka (publishing)



Kierunki translacji

Metody statystyczne najlepiej radzą sobie z tłumaczeniem
na angielski (ustalony szyk wyrazów, prosta morfologia,
itp.).
GF radzi sobie równie dobrze we wszystkich kierunkach.
Obsługuje takie zjawiska, jak:

I niemiecki szyk wyrazów,
I słowiańska morfologia,
I składnia ergatywna,
I pismo arabskie.



Języki w GF

Abstract Syntax

Polish

Romanian

Finnish

Swedish

Catalan

Norwegian

Russian

Interlingua

Latin

Turkish

Hindi

Thai

Urdu

Arabic

Bulgarian

Danish

German

English
Spanish

French

Italian



Biblioteka zasobów gramatycznych i jej
rozszerzenia

Biblioteka zasobów gramatycznych (resource grammar)
implementuje składnię, morfologię i niewielki słownik dla
wielu języków. Dodanie języka do tej biblioteki wymaga
wiedzy lingwistycznej z danego języka (i umiejętności
programowania).
Na powierzchni Biblioteki można tworzyć
wyspecjalizowane rozszerzenia. Tworzenie rozszerzeń
wymaga znajomości wyrazów z takiej dziedziny, ale nie
jest do tego niezbędna szersza wiedza lingwistyczna.



Krótki kurs GF



Zdefiniujmy niewielki język

Rozważamy język zdań typu
I to włoskie wino jest wyborne,
I ten ser jest bardzo drogi
I itp.



Drzewa
Oto przykładowe drzewo z naszego języka:

Is : Phrase

This : Item Delicious : Quality

QKind : Kind

Italian : Quality Wine : Kind

to włoskie wino jest wyborne



Składnia abstrakcyjna

przykład składni abstrakcyjnej:

abstract Food = {

cat

Phrase ; Item ; Kind ; Quality ;

flags startcat = Phrase ;

fun

Is : Item -> Quality -> Phrase ;

This, That : Kind -> Item ;

QKind : Quality -> Kind -> Kind ;

Wine, Cheese, Fish : Kind ;

Very : Quality -> Quality ;

Fresh, Warm, Italian, Expensive, Delicious, Boring : Quality ;

}



Składnia konkretna
przykład składni konkretnej – język angielski:

concrete FoodEng of Food = {

lincat

Phrase, Item, Kind, Quality = {s : Str} ;

lin

Is item quality = {s = item.s ++ "is" ++ quality.s} ;

This kind = {s = "this" ++ kind.s} ;

That kind = {s = "that" ++ kind.s} ;

QKind quality kind = {s = quality.s ++ kind.s} ;

Wine = {s = "wine"} ;

Cheese = {s = "cheese"} ;

Fish = {s = "fish"} ;

Very quality = {s = "very" ++ quality.s} ;

Fresh = {s = "fresh"} ;

[...]

}



Zobaczmy, co z tego wynika

Is : Phrase

This : Item Delicious : Quality

QKind : Kind

Italian : Quality Wine : Kind

Phrase

Item Quality

this Italian wine is delicious

Kind

Quality Kind

 



Składnia konkretna cd.
przykład składni konkretnej – tym razem język włoski:

concrete FoodIta of Food = {

lincat

Phrase, Item, Kind, Quality = {s : Str} ;

lin

Is item quality = {s = item.s ++ "è" ++ quality.s} ;

This kind = {s = "questo" ++ kind.s} ;

That kind = {s = "quello" ++ kind.s} ;

QKind quality kind = {s = kind.s ++ quality.s} ;

Wine = {s = "vino"} ;

Cheese = {s = "formaggio"} ;

Fish = {s = "pesce"} ;

Very quality = {s = "molto" ++ quality.s} ;

Fresh = {s = "fresco"} ;

[...]

}



Co z tego wynika tym razem

Is : Phrase

This : Item Delicious : Quality

QKind : Kind

Italian : Quality Wine : Kind

Phrase

Item Quality

questo vino italiano è delizioso

Kind

Kind Quality

 



Dopasowania

this

Italian

wine

is

delicious

questo

vino

italiano

è

delizioso



Przykład użycia

> i FoodEng.gf

- compiling Food.gf... wrote file Food.gfc 60 msec

- compiling FoodEng.gf... wrote file FoodEng.gfc 68 msec

> i FoodIta.gf

+ reading Food.gfc 72 msec

- compiling FoodIta.gf... wrote file FoodIta.gfc 80 msec

> gr

Is (This Cheese) (Very Boring)

> gr | l -multi

questo vino è delizioso

this wine is delicious

> gr | l -multi

quello vino è caro

that wine is expensive

> parse -lang=FoodEng "this expensive fish is warm"

Is (This (QKind Expensive Fish)) Warm



Odmiana
Wzbogaćmy nasz język o fleksję. Na początek liczba:

param Number = Sg | Pl ;

lincat Kind = {s : Number => Str} ;

lin Cheese = {

s = table {

Sg => "cheese" ;

Pl => "cheeses"

}

} ;

Paradygmat jest funkcją, która postać kanoniczną (słownikową)
przekształca w tabelę form. Następujący operator definiuje odmianę
regularnych rzeczowników w języku angielskim:

oper regNoun : Str -> {s : Number => Str} = \dog -> {

s = table {

Sg => dog ;

Pl => dog + "s"

}

} ;



Odmiana

Teraz możemy zdefiniować zaimki wskazujące
następująco:

lin This kind = {

s = "this" ++ kind.s ! Sg ;

n = Sg

} ;

lin These kind = {

s = "these" ++ kind.s ! Pl ;

n = Pl

} ;



Ważne cechy

I System typów,
I pattern matching.



Przerwa

W przerwie można ściągnąć GF na Androida:



Polszczyzna



Definicje

Co to jest fleksja?

Różne rodzaje opozycji:
I mały – mniejszy
I mały – malutki

I kategorie fleksyjne: regularne opozycje pomiędzy
formami wyrazowymi należącymi do jednego
leksemu, ich człony nazywamy wartościami kategorii

I leksem: zbiór form wyrazowych o identycznej lub
regularnie zróżnicowanej charakterystyce
semantycznej, pozostających względem siebie
w regularnych opozycjach
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Kategorie gramatyczne w polszczyźnie
Ile mamy rodzajów?
Skąd wiadomo, czy dwa rzeczowniki są tego samego
rodzaju?

Równoważność dystrybucyjna
No to ile mamy rodzajów?

1. męski osobowy (hydraulik)
2. męski zwierzęcy (dwaj hydraulicy / dwa psy)
3. męski rzeczowy (widzę nowego hydraulika / nowego

psa / nowy stół)
4. nijaki (krzesło)
5. nijaki zbiorowy (dwa krzesła / dwoje dzieci)
6. żeński (dziewczyna)
7. przymnogi (skrzypce, drzwi)
8. przymnogi osobowy (ci wujostwo / te drzwi)
9. przymnogi opisowy (te pomyje / * dwoje pomyj)
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A jak się odmienia czasownik

Ile rodzajów?
Ma aspekt, czy się przez aspekt odmienia? – problem
filozoficzny
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GF vs. polszczyzna



Zasób gramatyczny
Text

Punct Phr

PConj Utt Voc

Imp S QS

Tense Ant Pol Cl ListS Conj QCl

NP VP Adv

Predet Pron PN Det CN ListNP AdV V,V2,V3,V*,V2* AP Subj ListAdj

Art Quant Num Ord N,N2,N3 RS

Card

Numeral,Digits AdN

CAdv

RCl

AdA A, A2 ListAP

IP IAdv ClSlash

IDet VPSlash

IQuant

RP



Fraza nominalna

DetCN : NP

DetQuant  :  De t UseN : CN

IndefArt :  Quant NumSg : Num man_N : N



Wielkość funkcji
Program działa szybko gdy gramatyka jest mała.
Jak duża jest funkcja DetCN? Typ NP?

Kompilator tworzy kopię funkcji dla każdej możliwej
kombinacji parametrów jej argumentów. Czyli przedimek
wnosi 2 liczby, a rzeczownik pospolity 9 rodzajów. Funkcja
DetCN ma 2× 9 = 18 kopii.
Fraza nominalna posiada także kategorię osoby. Ta
kategoria nie ma wpływu na wielkość DetCN, bo jest
zawsze ustawiana na trzecią osobę, ale zwielokrotnia
funkcje przyjmujące frazę nominalną jako argument.
Czasownik polski może otwierać nawet cztery miejsca dla
rzeczowników. Np. Ojciec przeniósł syna z liceum do
technikum. Czasownik parametryzowany jest rzędami
dopełnień. Mamy zatem liczby, rodzaje, osoby, przypadki,
co daje (2× 9× 3)4 × 73 Funkcja rozrasta się do
ogromnych rozmiarów. Trzeba kombinować.
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Co wiadomo o frazie nominalnej z zewnątrz?

I W jaki sposób przymiotnik łączy się z rzeczownikiem?
I Adj + NP = NP czy Adj + CN = CN?

I Czy najpierw się definiuje denotację czy referencję?
I ten mały stół – fraza nominalna
I ten stół jest mały – predykat
I Ile rodzajów wykrywa czasownik?
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Zdradliwe zdanie względne

W angielskim defining i non-defining clauses. A w polskim?

Gdzie podłączyć zdanie względne? Podłączenie
wewnątrz CN prowadzi do zdania Pięciu policjantów,
którzy gonią złodzieja na zewnątrz – do *Pięciu
policjantów, które goni złodzieja
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Akomodacja przypadka



Przypadków polskich przypadki

On widzi psa(Acc).
On widzi dwa psy(Gen).
On widzi pięć psów(Gen).
On widzi papugę(Acc).
On widzi dwie papugi(Acc).
On widzi pięć papug(Gen).



Jak postępować z przedimkami

Naturalne rozwiązanie:

DetQuant .mod : Case→ Case
DetCN.s = λcase . det .s(case,cn.gender)+

cn.s(det .mod(case),det .number)

Niestety przestrzeń możliwych wartości jest duża:
77 = 823543. Okazuje się zatem, że zwielokrotnienie DetCN

wynosi
3× 2× 823543.

To czyni parsowanie niewykonalnym.
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Zagwozdka

Dwie strategie:
I Optymalizować kod
I Poszukać odpowiedzi w języku

Jest tylko pięć modeli akomodacji przypadka.
Zwielokrotnienie redukuje się zatem do

gender × number ×modification = 3× 2× 5 = 30.

To nie przeszkadza parsowaniu.
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Koniec

I Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.grammaticalframework.org/

I Informacje o projekcie Molto
http://www.molto-project.eu/

I Demo GF na mojej stronie:
http://www.mimuw.edu.pl/~asl/gf

I Znajduje się tam również moja praca magisterska, w
której omawiane dziś problemy są szerzej opisane
(http://www.mimuw.edu.pl/~asl/)

I A tejże te slajdy
I Dziękuję za uwagę

http://www.molto-project.eu/
http://www.mimuw.edu.pl/~asl/gf
http://www.mimuw.edu.pl/~asl/

	Historia tłumaczenia maszynowego
	Krótki kurs GF
	Polszczyzna
	GF vs. polszczyzna
	Akomodacja przypadka

