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Resum
El modelat explí it de la longitud és un problema que ha estat explorat prèviament en
diferents tasques de re oneixement de formes, oferint bons resultats. En aquest treball, es presenten dos models de longitud juntament amb dos mètodes d'estima ió i dos
parametritza ions alternatives per a tradu

ió automàti a estadísti a (TAE). Con -

retament, hem in orporat els models de longitud

om a

ara terístiques addi ionals

al model logarítmi -lineal d'un sistema de TAE estat de l'art basat en seqüèn ies de
paraules, amb l'obje tiu d'estudiar la

ontribu ió de la informa ió de la longitud de

les seqüèn ies de paraules en el pro és de tradu

ió.

Es mostren els resultats dels

experiments que hem dut a terme en una tas a de referèn ia de la TAE, els quals
posen en relleu els bene is del modelat explí it de la longitud.
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Capítol 1

Introdu ió
1.1 Tradu ió Automàti a Estadísti a
La Tradu

ió Automàti a Estadísti a (TAE) és una àrea de re er a rela ionada amb

la lingüísti a
tradu

omputa ional i el re oneixement de formes que té

om a obje tiu proveir

ions de texts entre dues llengües de forma automàti a, tot mitjançant l'ús de

models estadísti s inferits també de forma automàti a a partir d'exemples de tradu ió.
En TAE, el problema de la tradu
(tradu

ió) més probable

ŷ

ió es formula

donada la frase origen

om la

er a de la frase destí

x

ŷ = argmax p(y | x) .

(1.1)

y
La fun ió argmax es llegeix de la següent forma: de totes les possibles frases destí
y , ens interessa aquella que maximitze el valor de probabilitat d'un model estadísti
p(y | x), és a dir, la tradu ió més probable ŷ . En general, modelar orre tament
aquesta distribu ió de probabilitat és

ompli at, motiu pel qual s'apli a la regla de

Bayes per obtenir una expressió alternativa equivalent

ŷ = argmax
y

p(y) p(x | y)
= argmax p(y) p(x | y) .
p(x)
y

(1.2)

Apli ar la regla de Bayes ens ha permés des ompondre la distribu ió de probabilitat original en dos termes:
de tradu

ió invers.

podem pres indir del terme
la fun ió

argmax.

p(y),

anomenat model de llenguatge, i

Desta ar que, donat que busquem la tradu

p(x),

p(x | y),

ja que no depèn d'y i per tant no afe ta al

Aquesta aproxima ió es

oneix

model

ió més probable,
àl ul de

om el model de la font i del

[Brown 90℄, el qual deneix l'equa ió fonamental de la tradu

anal

ió automàti a estadís-

ti a [Brown 93℄. A la Figura 1.1 podem observar l'arquite tura general del pro és de
tradu

ió automàti a estadísti a.
1
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Figura 1.1:

Arquite tura general del pro és de tradu ió en TAE.

1.2 Models de llenguatge
Els models de llenguatge són un formalisme que permet modelar les propietats sintà tiques i semàntiques d'un llenguatge.

D'alguna forma, un model de llenguatge

restringeix les seqüèn ies d'unitats lingüístiques permeses en el llenguatge. Així, en el
ontext de la TAE, el model de llenguatge
és que la frase destí

y

p(y) s'en

siga gramati alment

arrega d'avaluar

om de probable

orre ta respe te al llenguatge destí. El

models de llenguatge són àmpliament emprats en altres apli a ions del re oneixement
de formes tals

om re oneixement de la parla o re oneixement de text manus rit.

Existeixen diverses aproxima ions al modelat del llenguatge, sent la més
ment emprada la basada en

n-grames.

s'ha utilitzat en aquest treball i la que a

omuna-

És pre isament aquesta aproxima ió la que
ontinua ió s'expli a.

Models d'n-grames
L'aproxima ió d'n-grames als models de llenguatge basats es
lar les

ara teritzen per mode-

on atena ions de paraules a través de probabilitats d'o urrèn ia de seqüèn ies

de paraules de longitud xa
de paraules

y

n.

Formalment, la probabilitat d'una frase o seqüèn ia

ve donada per la següent expressió:

p(y) = p(y1 )

I
Y

p(yi | y1i−1 ) .

(1.3)

i=2
2
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1.3. Models de tradu ió
I és la longitud en paraules de la adena y , yi és la paraula
y , y1i−1 és la història de paraules, i p(yi | y1i−1 ) és la probabilitat
i−1
paraula yi una vegada s'ha observat la història y1 .

En aquesta equa ió,

i-èsima

de la

d'observar la

adena

No obstant, és

ompli at estimar aquesta distribu ió de probabilitat degut a l'el-

evat nombre de paràmetres, que depén de la longitud de les

adenes, les quals poden

ser arbitràriament llargues. És per aquest motiu que aquests models són normalment
aproximats mitjançant el formalisme dels

n-grames, limitant la longitud de la història

onsiderada

p(y) ≃ p(y1 )

I
Y

i−1
p(yi | yi−n+1
).

(1.4)

i=2
A urtar la història ens permet estimar de forma més robusta els models de llenguatge,
tot a

osta de limitar la

valor adoptar per a

n

aptura de dependèn ies entre paraules. La de isió de quin

depén de les

ara terístiques del

orpus d'entrenament emprat,

prin ipalment de les seves dimensions. Històri ament, la majoria dels sistemes de TAE
han emprat trigrames [Ney 95℄, però en l'a tualitat s'entrenen models de 5-grames.

Estima ió de models d'n-grames
L'estima ió d'un model d'n-grames es realitza per màxima versemblança a partir d'un
orpus d'entrenament,

al ulant la freqüèn ia relativa d'apari ió dels paràmetres del

model

i−1
p(yi | yi−n+1
)=
on

N (·)

al

orpus.

N (yi−n+1 , . . . , yi−1 , yi )
,
N (yi−n+1 , . . . , yi−1 )

(1.5)

representa el nombre d'o urrèn ies de la seqüèn ia de paraules

onsiderada

L'estima ió dels paràmetres del model per freqüèn ies relatives presenta un problema important: s'assigna probabilitat nul·la als esdeveniments no observats al

on-

junt d'entrenament. Per aquest motiu, els models d'n-grames són suavitzats per tal
d'obtindre una distribu ió de probabilitat similar sense probabilitats nul·les. Existeixen diferents tè niques de suavitzat. A [Manning 99℄ podem trobar un estudi detallat
sobre tè niques de suavitzat i tè niques d'estima ió de models d'n-grames.

1.3 Models de tradu ió
Un model de tradu
de tradu

ió

p(x | y) és un formalisme estadísti

que modela la probabilitat

ió d'una determinada frase origen donada una frase destí.

Aquesta dis-

tribu ió de probabilitat pot ser aproximada de diferents formes, atenent a la manera
de

ara teritzar el pro és de tradu

va

on ebre fou l'aproxima ió basada en paraules, en la que el pro és de tradu

ió.

La primera aproxima ió estadísti a que es
ió

es duu a terme paraula a paraula. Aquesta aproxima ió va denir els fonaments a
partir del quals s'erigiren altres aproxima ions,

om són les aproxima ions basades en

arbres jeràrqui s, transdu tors esto àsti s, o en seqüèn ies de paraules. En aquesta

JASC-DSIC-UPV
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se

ió des riurem en primer llo

ment donar a
a tualment

l'aproxima ió basada en paraules, per a posterior-

onèixer l'aproxima ió basada en seqüèn ies de paraules,

onsiderada

om estat de l'art i que és pre isament en la que s'ha basat aquest treball.

1.3.1 Models de tradu ió basats en paraules
1

Un model basat en paraules ,
tradu

om el seu propi nom indi a, modela el pro és de

ió a nivell de paraula, donant llo

models introdueixen el

al que anomenem tradu

ió lèxi a. Aquests

on epte d'alineament [Brown 90℄, que és un

mapping

entre

paraules de les frases d'entrada i eixida. Considerant que

J = |x| , I = |y| ,
x ≡ x1 , . . . , xJ ≡ xJ1 ,
y ≡ y1 , . . . , yI ≡ y1I ,
un alineament es deneix
frase d'entrada

x,

amb la

a

om una fun ió

i-èsima

j -èsima paraula
y [Koehn 10℄

que rela iona la

paraula de la frase d'eixida

de la

a : j → i.
Aquesta fun ió està

x

ompletament denida: per a tota paraula de la frase d'entrada

existeix una paraula de la frase destí

y

amb la qual està alineada

∃i ∈ {0, . . . , I} : aj = i

Aquesta restri

ió es

rela ionades amb

∀j ∈ {1, . . . , J} .

ompleix ns i tot quan una o més paraules d'x no es troben

ap paraula de d'y , sent en aquest

as

aj = 0 ,

on

0

representa un

token espe ial anomenat NULL (paraula nul·la). A la Figura 1.2 es pot observar un
exemple sintèti

d'alineament entre una frase d'entrada en

atalà i una frase d'eixida

en anglès.
L'alineament entre paraules s'introdueix al model de tradu
o ulta, donat que els

ió

om una variable

orpus d'entrenament disponibles es troben alineats a nivell de

frase, però no a nivell de paraula

p(x | y) = p(x, J | y)
= p(J | y) p(x | J, y)
X
= p(J | y)
p(x, a | J, y)
a

= p(J | y)

X

p(a | J, y) p(x | a, J, y) .

(1.6)

a

1 Word-Based Models, en anglès.

4
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1

2

3

4

5

ahir

hi

van

haver

discussions

NULL

yesterday

there

were

discussions

0

1

2

3

4

a : {1 → 1, 2 → 0, 3 → 3, 4 → 3, 5 → 4}
Figura 1.2:

El model de tradu

Exemple d'alineament entre dues frases en atalà x i en anglés y

ió original es des ompon en dos termes: un model de longitud

p(J | y), que en la prà

ti a és simpli at assumint que la longitud de la frase d'entrada

depén úni ament de la longitud de la frase d'eixida, és a dir,
model de tradu

ió basat en paraules

un model d'alineament

p(a | J, y)

p(x, a | J, y),

p(J | y) ≈ p(J | I);

i un

que a la vegada es fa toritza en

i un model de tradu

ió lèxi

p(x | a, J, y).

Models d'IBM
ió p(x, a | J, y) que intuïtivament
y en x paraula a paraula, onsiderant úni ament
per l'alineament a.

Amb tot, a abem de proposar un model de tradu
propor iona la probabilitat de traduir
les rela ions entre paraules denides

A partir d'aquest model es deriven els models de tradu

ió d'IBM [Brown 93℄

que van revolu ionar el món de la TAE. Existeixen un total de 5 models diferents,
adas un de major

omplexitat que l'anterior. El més senzill és el Model 1, el qual

onsidera que la tradu

ió es duu a terme prenent en

paraula a paraula prenent en
de tradu

ompte úni ament la tradu

ió

ompte l'alineament entre elles. Si fa toritzem el model

ió vist a l'Equa ió (1.6),

p(x, a | J, y) =

J
Y

j−1
p(aj | aj−1
1 , J, y) p(xj | x1 , a, J, y) .

(1.7)

j=1
El Model 1 d'IBM simpli a els models lèxi

i d'alineament prenent aquestes assump-

ions:

1
,
I +1
p(xj | xj−1
, a, J, y) ≈ p(xj | yaj ) ,
1
p(aj | aj−1
1 , J, y) ≈

i per tant, el model de tradu

JASC-DSIC-UPV

ió

omplet quedaria
5

om segueix:

i

Capítol 1. Introdu ió

p(x | y) = p(J | y)

X

p(x, a | J, y) ≈ p(J | I)

a

J X
I
Y
1
p(xj | yi ) .
(I + 1)J j=1 i=0

La darrera equa ió ens revela una visió generativa del pro és de tradu
llo , donada la longitud
d'entrada

x

I

la frase d'entrada

ió: en primer

y , s'es ull una longitud J
p(J | I). Aleshores, per ada

de la frase d'eixida

d'a ord amb la distribu ió

1 ≤ j ≤ J,

(1.8)

s'es ull una posi ió de la frase d'eixida

de la frase
posi ió de

aj

seguint

una distribu ió de probabilitat uniforme, i nalment s'es ull una paraula de la frase
d'entrada

xj

basant-nos en la distribu ió de probabilitat

p(xj | yaj ).

2 [Dempster 77℄, ja que

El Model 1 d'IBM s'entrena mitjançant l'algoritme EM

permet en arar el problema de la informa ió in ompleta i de l'estima ió de paràmetres
de models probabilísti s amb variables o ultes. Per obtenir informa ió més detallada
sobre aquest i la resta de models d'IBM, remetem al le tor a [Brown 93℄.

1.3.2 Models basats en seqüèn ies de paraules
En la se

ió anterior hem presentat un model que es basa en la tradu

ió de paraules

aïllades. Com es pot preveure, traduir una frase paraula a paraula no és un pro ediment massa apropiat, donat que es perd per
disponible.
tradu

Per aquest motiu, resulta més

ió de major grandària que permeta

omplet tota la informa ió de

ontext

onvenient es ollir una unitat bàsi a de
apturar dita informa ió. Dita unitat, que

3

pot englobar una o més paraules, rep el nom de seqüèn ia de paraules .
Les seqüèn ies de paraules s'obtenen dividint una frase

ompleta en segments de

paraules ontigues i de longitud variable. La Figura 1.3 il·lustra
sistemes: la frase d'eixida

y

om fun ionen aquests

és segmentada en seqüèn ies de paraules, de forma que

ada seqüèn ia y k és traduïda originant seqüèn ies de paraules de la frase origen
que poden ser reordenades (permuta de posi ió en la frase) posteriorment.

xk

Cal desta ar, en primer llo , que els sistemes de TA basats en seqüèn ies de
paraules no empren

ap mètode lingüísti

per segmentar una frase, i en segon llo ,

que el poder obtenir segments de longitud variable permet memoritzar les seves
respe tives tradu
frases

ions, podent arribar a emmagatzemar ns i tot tradu

ions de

ompletes. No obstant, en la prà ti a el nombre de paraules que pot abastar

una seqüèn ia és limitat (típi ament a 7), don s la
nombre de paràmetres)

reix exponen ialment

omplexitat d'aquests models (el

onforme a la longitud o grandària

màxima que poden assolir les seqüèn ies de paraules.

Deni ió del model de seqüèn ies de paraules
Com hem esmentat adés, les frases origen i destí són segmentades en

K

seqüèn ies de

paraules

2 Expe tation-Maximization Algorithm.
3 Phrase, en anglès.
6
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girlfriend

my best friend ’s

la nuvia

10 years

has lived for

ha viscut durant

del meu millor amic

10 anys

in bocairent .

a bocairent .

Exemple del pro és de tradu ió automàti a en sistemes basats
en seqüèn ies de paraules.

Figura 1.3:

x ≡ x1 , . . . , xk , . . . , xK ,
y ≡ y 1 , . . . , yk , . . . , yK .
Un model de tradu

ió

p(x | y) basat en seqüèn ies de paraules deneix la probabilitat
y , segmentada en K seqüèn ies de paraules, en la frase

de traduir la frase d'eixida
d'entrada

x

de la següent forma:

p(x | y) =

K
Y

p(xk | y k ) ,

(1.9)

k=1

p(x | y)

és a dir,

es deneix

om el produ te de la probabilitat de traduir

seqüèn ia de paraules de la frase destí
la frase origen

yk

en la

ada

orresponent seqüèn ia de paraules de

xk .

Extra ió de seqüèn ies de paraules
Donat un

orpus de parells de frases

lema d'extra

{(xn , yn ) ∈ C : n = 1, . . . N }, es planteja el prob(x, y) a partir d'aquest onjunt.

ió dels parells de seqüèn ies de paraules

Una possible solu ió a aquest problema és
les frases del

orpus d'entrenament

onsiderar la segmenta ió de

adas una de

om una variable o ulta en el model, i estimar

les segmenta ions més probables per màxima versemblança apli ant un entrenament

Expe tation-Maximization
raules d'IBM (veure Se
als sistemes de tradu

[Dempster 77℄, tal i

om o orre als models basats en pa-

ió 1.3.1). Una altra alternativa que és àmpliament utilitzada

ió estat de l'art onsisteix en obtindre les seqüèn ies de paraules

mitjançant l'ús de tè niques heurístiques que parteixen de la informa ió proveïda per
els alineaments de paraules de
as ens

ada parell de frases (veure Se

ió 1.3.1). En el nostre

entrarem en la segon estratègia.

Essen ialment es parteix dels alineaments a nivell de paraula en ambdues dire

ions de tradu

ió, els quals es

ombinen de forma adient apli ant un algorisme

heurísti . Posteriorment s'extrauen els parells de seqüèn ies de paraules que siguen
onsistents amb els alineaments

ombinats.

(x, y) és vàlid i onsistent amb un alineament
x1 , . . . , xn ∈ x que presenten alineaments en A troben totes les
alineades en la seqüèn ia y , i vi eversa. Més formalment [Koehn 10℄:

Un parell de seqüèn ies de paraules

A si

totes les paraules

seves paraules

JASC-DSIC-UPV
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I

think
that
Lídia

will

be

a
very

good

head

teacher

Exemple d'extra ió de parells de seqüèn ies de paraules a partir
de l'alineament entre paraules d'un parell de frases.

Figura 1.4:

(x, y) és

onsistent amb A

⇔ ∀xj ∈ x : (xj , yi ) ∈ A ⇒ yi ∈ y ∧
∧ ∀yi ∈ y : (xj , yi ) ∈ A ⇒ xj ∈ x ∧
∧

Cal notar que l'última

∃xj ∈ x, yi ∈ y : (xj , yi ) ∈ A .

(1.10)

ondi ió determina que un parell de seqüèn ies de paraules deu

ontenir almenys un alineament entre paraules. Per des omptat, es poden in loure
paraules no alineades, ja que no es violaria

ap de les

ondi ions estipulades a l'E-

qua ió (1.10). Això signi a que, quant menys alineaments, més possibles parells de
seqüèn ies de paraules a extraure, a ex ep ió del
no es podria extraure

as extrem ( ap alineament), don s

ap seqüèn ia de paraules al violar-se la ter era

A la Figura 1.4 podem observar un exemple d'extra

ondi ió.

ió de seqüèn ies de paraules

a partir d'un alineament entre paraules d'un parell de frases.

En la quadrí ula es

mostren els alineaments existents entre les paraules que formen part de la frase en

anglès I think that Lídia will be a very good tea her i en atalà pense que Lídia serà molt
bona dire tora. Les zones negres denoten l'existèn ia d'un alineament entre paraules,
mentre que la zona gris (in loent les zones negres dels alineaments) determina un

serà molt bona dire tora

parell de seqüèn ies de paraules extretes de forma vàlida (
8
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1.3. Models de tradu ió

will be a very good head tea her).
(veure Equa ió (1.10)) es

Fixem-nos en que les restri

ions adés formulades

ompleixen: d'una banda existeix almenys un alineament

entre les paraules que formen part de les seqüèn ies de paraules extretes, i d'altra
banda s'abasta tot possible alineament de les paraules in loses.

Aquest és només

un dels nombrosos parells de seqüèn ies de paraules que es poden extraure partint
d'aquest alineament.
Cal remar ar que les seqüèn ies de paraules que s'extrauran poden tenir una longitud variable, don s poden abastar des de paraules aïllades ns frases sen eres. No
obstant,

om ja hem esmentat adés, és molt

onvenient que la longitud de les se-

qüèn ies de paraules extretes siga limitada, en ara que
seqüèn ies de paraules llargues permeten

al tenir en

ompte que les

apturar major informa ió de

ontext. Ara,

al notar que les seqüèn ies de paraules de major longitud es donen llo
menor freqüèn ia que les seqüèn ies més
onstruir les tradu

ions de les frases d'entrada, però que presenten l'in onvenient

d'aportar menys informa ió de
segments

amb molt

urtes, molt més freqüentment emprades per

ontext.

La

on lusió és que ne essitarem tant de

urts que podrem apli ar en nombroses o asions,

ens permetran realitzar tradu

om segments llargs que

ions molt més pre ises.

Estima ió del model
L'estima ió d'un model de tradu

ió de seqüèn ies de paraules invers es realitza, a

partir de les seqüèn ies de paraules extretes de forma heurísti a a partir d'un
d'entrenament de parells de frases

{(xn , yn ) ∈ C : n = 1, . . . N },

orpus

de la següent forma

[Koehn 10℄:

N (x, y) és el
(x, y).

on

p(x | y) = P

N (x, y)
,
′
x′ N (x , y)

(1.11)

nombre de vegades que s'ha extret el parell de seqüèn ies de paraules

Reordenament de seqüèn ies de paraules
Com hem vist a l'Equa ió 1.9, el model de tradu
sense

ió s'ha denit de forma monòtona,

ontemplar el reordenament de les seqüèn ies de paraules.

No obstant, l'or-

dre en que apareixen les seqüèn ies de paraules pot ser diferent atenent als idiomes
onsiderats, i per tant, es mostra

onvenient habilitar la possibilitat de permutar la

posi ió de les seqüèn ies de paraules d'entrada (tradu

ió no monòtona). En gener-

al, és preferible que no es produisquen reordenaments, o si es produeixen que siguen
mínims, don s els grans

anvis de posi ió són infreqüents i, per tant, po

(en ara que aquesta arma ió depèn de les
erats). En aquest sentit,
paraules, així

probables

ara terístiques dels llenguatges

onsid-

al penalitzar els salts llargs al reordenar les seqüèn ies de

om premiar la monotoni itat del pro és de tradu

ió.

Per a tal  s'introdueix un model de distorsió o reordenament que es deneix om
γ
una fun ió exponen ial d(γ) = α amb un valor apropiat del paràmetre α ∈ [0, 1],

JASC-DSIC-UPV
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sent

γ

la distàn ia en paraules del salt efe tuat per la seqüèn ia de paraules al ser

reordenada. La distàn ia del salt

γ

es

γ = |ini

al ula de la següent forma:
ik

− k−1 − 1| ,

(1.12)

on ini ik és la posi ió, respe te a la frase origen, de la primera paraula de la seqüèn ia
de paraules d'eixida que es tradueix a la

k -èsima

seqüèn ia de paraules d'entrada,

i k−1 és la posi ió de l'última paraula de la seqüèn ia de paraules d'eixida que es
tradueix a la

(k − 1)-èsima

seqüèn ia de paraules d'entrada. Aleshores, si

aquest model amb el model de tradu

ombinem

ió monòton, obtenim un nou model propor ional

al presentat a l'Equa ió (1.9)

p(x | y) ∝

K
Y

p(xk |yk ) d(|ini

ik

− k−1 − 1|) .

(1.13)

k=1
Aquest model de distorsió és extremadament simple, don s no té en

ompte

ap in-

forma ió sobre les paraules i/o seqüèn ies de paraules que intervenen en la tradu
Existeixen altres models de reordenament més
forma ió lèxi a i que estudiarem a la següent se

omplexos que permeten

ió.

apturar in-

ió.

1.4 Moses: Un sistema de tradu ió estat de l'art
basat en seqüèn ies de paraules
Moses és un sistema de TA basat en seqüèn
i desenvolupat per una gran

omunitat

ies de paraules estat de l'art, de odi obert,
oordinada per la Universitat d'Edimburg.

Donat que aquest sistema implementa el que s'anomena un model logarítmi -lineal,
en primer llo

introduirem a nivell general aquest formalisme per a posteriorment

instan iar-lo al
se

as parti ular de

ió es pot ampliar

Moses.

Tota la informa ió que apareix en aquesta

onsultant [Koehn 10℄.

1.4.1 Models logarítmi -lineals
Un model logarítmi -lineal
met

4 (log-lineal, d'ara endavant) és un formalisme que per-

onstruir una distribu ió de probabilitat

om a resultat d'integrar o

ombinar

linealment dues o més distribu ions de probabilitat (models), que en aquest
s'anomenem

ara terístiques o

features.

ontext

Formalment, un model log-lineal és una

om-

bina ió lineal dels logaritmes de les fun ions de probabilitat dels models en forma
exponen ial

on
a

!
N
X
1
λi hi (x) ,
p(x) = exp
Z
i=1

(1.14)

p(x) és la distribu ió de probabilitat a modelar, N és el nombre de ara terístiques
hi és la ara terísti a i-èsima, els λi són els paràmetres del model (pesos)

ombinar,

4 Log-linear model, en anglès.
10
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1.4. Moses: Un sistema de tradu ió estat de l'art basat en seqüèn ies de paraules
asso iats a la
que

p(x)

i-èsima,

ara terísti a

i

Z

és un fa tor de normalitza ió per assegurar

és una distribu ió de probabilitat ben denida

Z=

X

N
X

exp

!

λi hi (x )

i=1

x′

Instan iant un model log-lineal al

′

.

(1.15)

as de la TAE basada en seqüèn ies de paraules,

tenim que

!
K X
N
X
1
p(y | x) =
exp
λi hi (x, y, xk , yk ) ,
Z(x)
i=1

(1.16)

k=1

on

K

és el nombre de seqüèn ies de paraules en que es des omposa la frase d'entrada,
ada ara terísti a hi (x, y, xk , y k ) depèn del k -èsim segment, mentre
deneix de forma a anàloga a l'Equa ió (1.15). Si integrem aquest model

de forma que
que

Z(x) es

en el

riteri de de isió de l'Equa ió (1.1),

"

!#
K X
N
X
1
ŷ = argmax
.
λi hi (x, y, xk , y k )
exp
Z(x)
y
i=1
Donat que busquem aquella frase
la fun ió

Z(x),

argmax,

e que maximitze la probabilitat del model mitjançant

podem simpli ar aquesta expressió, en primer llo

ja que és una

eliminant la fun ió

onstant que no afe ta al

exp,

argmax;

pres indint de
i en segon llo

reixent que tampo

argmax

ŷ = argmax
y

K X
N
X

λi hi (x, y, xk , y k ) .

(1.18)

k=1 i=1

Els paràmetres del model log-lineal
ió 1.4.4 s'expli a

riteri de de isió

don s es tra ta d'una fun ió monòtona

afe ta al resultat de la fun ió

Se

(1.17)

k=1

λi

deuen de ser ajustats de forma adient. A la

om es duu a terme aquest ajust en

Moses.

1.4.2 Cara terístiques del model log-lineal
Fins al moment hem presentat tres models que usualment s'in louen a un model de
tradu

ió log-lineal: model de tradu

de llenguatge.

ió basat en paraules, model de distorsió i model

Tot seguit des riurem la resta de

Moses al seu model log-lineal.

ara terístiques que implementa

Model de suavitzat lèxi
Per tal de minimitzar l'impa te negatiu que podria provo ar una estima ió in orre ta
del model de seqüèn ies de paraules per a un
Moses introdueix l'anomenat

5 Lexi al weighting, en anglès.
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Capítol 1. Introdu ió
de tradu

ió a nivell de paraula de la seqüèn ia de paraules

partir de l'alineament

a

y

en la seqüèn ia

x

a

denit entre les paraules d'ambdós seqüèn ies.

L'estima ió d'aquest model ve donada per la següent equa ió [Koehn 10℄:

l(y | x, a) =
p(yi | xj )

I
Y

1
|{j
|
(i,
j) ∈ a}|
i=1

X

p(yi | xj ) ,

(1.19)

∀(i,j)∈a

a és un alineament
yi pot estar alineada
amb més d'una paraula de x, la probabilitat de tradu ió lèxi a per a ada yi és
normalitzada pel nombre d'alineaments que presenta la paraula yi .
on

és la probabilitat de traduir la paraula

entre les paraules de les seqüèn ies

x i y.

xj

yi ,

en

i

Donat que una paraula

Penalitza ió per paraula
Un altre efe te negatiu que pot afe tar al pro és de tradu

ió és la de ièn ia que

presenten els models de llenguatge d'n-grames. A banda de que, per la seva naturalesa,
modelen tant les frases

orre tes

om les in orre tes del llenguatge destí des d'un

punt de vista lingüísti , aquests models assumeixen que, per a qualsevol llenguatge,
les frases

urtes són molt més probables que les frases llargues. A major longitud de

frase, major nombre d'n-grames que intervenen en el

àl ul de la fun ió de probabilitat

del model, el que equival a molts termes de probabilitat multipli ant-se, donant llo
a un valor de probabilitat

ada

op més baix.

L'impa te negatiu que provo a la de ièn ia del model de llenguatge, des de la perspe tiva del pro és de tradu
per tradu

ió, es tradueix en una tendèn ia del sistema a de antar-se

ions de menor longitud i possiblement in orre tes des d'un punt de vista

lingüísti , en detriment de tradu

ions de major longitud i possiblement

En termes de de isió de la tradu

ió més probable, aquesta

en que la baixa puntua ió atorgada pel model de llenguatge a les tradu
llargues i l'alta puntua ió

onferida a les tradu

ions més

orre tes.

ir umstàn ia s'observa
ions més

urtes pot alterar aquesta

de isió (veure Equa ió (1.18)).
Per
op ions:
per

orregir aquest

omportament no desitjat del sistema podem

bé emprar un model de llenguatge més

omplet la de ièn ia que presenta el model a tual, o bé in loure al model log-

lineal una

ara terísti a que

ompense l'efe te negatiu del model de llenguatge. El

Moses implementa la segon op ió, amb la
penalitza ió per paraula6 , el qual boni a les tradu

sistema
per

onsiderar dues

omplex que reduïs a o elimine

ontrarestar la sobrevalora ió de les tradu

in lusió d'un fa tor

ω

anomenat

ions generades de major longitud

ions de menor longitud.

Penalitza ió per seqüèn ies de paraules
De la mateixa forma que resulta interessant
frase sen era, també és

ontrolar la longitud en paraules de la

onvenient regular el nombre de seqüèn ies de paraules

K

en que es segmenta en parell de frases. Això s'a onsegueix mitjançant la in lusió al
model log-lineal d'un fa tor

ρ

anomenat

penalitza ió per seqüèn ies de paraules7 .

La

6 Word penalty, en anglés.
7 Phrase penalty, en anglès.
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1.4. Moses: Un sistema de tradu ió estat de l'art basat en seqüèn ies de paraules

Exemples dels tres tipus d'orienta ions que poden donar-se llo
a un model de reordenament lexi alitzat.
Figura 1.5:

prin ipal motiva ió de la in lusió d'aquesta

ara terísti a és que totes les possibles

segmenta ions són equiprobables, sent la resta de fa tors (models de tradu

ió, reor-

denament, llenguatge) els qui determinen, de forma indire ta, la millor segmenta ió
possible.
Un es enari negatiu que es pot donar si no es realitza aquest ontrol és el següent: si
en el pro és de tradu

ió d'una frase s'ha emprat una seqüèn ia de paraules molt llarga

per generar la frase d'eixida, és molt probable que, per
seqüèn ies de paraules de
una tradu

ompletar la frase, s'empren

urta longitud i de mala qualitat, generant-se nalment

ió dolenta, però que, no obstant, pot tenir assignada una probabilitat alta

per part del model de tradu

ió, degut a que les seqüèn ies de paraules molt llargues

solen tenir asso iades grans valors de probabilitat de tradu
aquestes frases poden arribar a erigir-se

om les tradu

ió. Per aquest motiu,

ions més probables, fet que

no és desitjable.
La in lusió d'aquest fa tor afavoreix per tant aquelles segmenta ions que donen
llo

a un major nombre de seqüèn ies de paraules. Per

emprada per

ada seqüèn ia de paraules

onstruir la frase d'eixida, s'afegeix un fa tor de boni a ió

tua ió o probabilitat asso iada a la tradu
pel model de tradu

ió al sobrevalorar tradu

ρ

a la pun-

ió, atenuant-se l'efe te negatiu provo at
ions possiblement in orre tes generades

mitjançant l'ús de seqüèn ies de paraules molt llargues.

Model de reordenament lexi alitzat
A la Se

ió 1.3.2 hem presentat un model de distorsió

pren en

ompte la distàn ia del moviment realitzat per

d(γ)

molt senzill que tant sols

ada seqüèn ia de paraules de

la frase destí al ser reubi ada. Moses in lou addi ionalment un model de reordenament
més

omplex que pren en

paraules, que rep el nom de

ompte informa ió lingüísti a a nivell de seqüèn ies de

model de reordenament lexi alitzat8 .

8 Lexi alized reordering model, en anglès.
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En termes generals, aquest model

ontempla tres tipus diferents de reordenament

d'una seqüèn ia de paraules respe te a la seqüèn ia que la pre edeix: monòton (m),

9

inter anvi (s) i dis ontinu (d) , el signi at dels quals es pot entendre de forma intuïtiva a la Figura 1.5. Aquest model prediu el tipus d'orienta ió
probable que seguirà un parell de seqüèn ies de paraules

x, y ,

o ∈ {m, s, d} més
p(o | x, y).

és a dir,

Aquest model s'estima a partir de les seqüèn ies de paraules extretes heurísti ament del

orpus d'entrenament (veure Se

ió 1.3.2) de la següent forma:

p(o | x, y) = P

N (o, x, y)
,
′
o′ N (o , x, y)

(1.20)

on N (o, x, y) és el nombre d'o urrèn ies al orpus del parell de seqüèn ies de paraules
(x, y) seguint una orienta ió o respe te al parell de seqüèn ies anterior. En la prà ti a
aquest model és suavitzat per evitar problemes de sobreentrenament [Koehn 10℄.
Existeixen altres variants d'aquest model de reordenament: per exemple, podem
prendre en

ompte no només el tipus de reordenament existent respe te a la seqüèn-

ia de paraules anterior, sinó també respe te a la seqüèn ia de paraules posterior
[Koehn 10℄.

1.4.3 El model logarítmi -lineal de Moses
El model log-lineal de Moses in lou les següents

•

Asso iades al model de tradu



Model de tradu

ara terístiques:

ió (5):

ió de seqüèn ies de paraules dire te i invers:

p(y k | xk ) i p(xk | y k ).



Model de suavitzat lèxi

dire te i invers:

l(y k | xk ) i l(xk | yk ).



Penalitza ió per seqüèn ies de paraules

•

Penalitza ió per paraula

•

Model de distorsió uniforme

•

ρ.

ω.
d(|ini

ik

− k−1 − 1|).

Asso iades al model de reordenament (variable, amb ongura ió

fe):



msd-bidire tional-

Models d'orienta ió respe te a la seqüèn ia de paraules anterior:

p(m, p | xk , y k ), p(s, p | xk , yk ), i p(d, p | xk , y k )



Models d'orienta ió respe te a la seqüèn ia de paraules posterior:

p(m, n | xk , y k ), p(s, n | xk , y k ), i p(d, n | xk , yk )
•

Model de llenguatge

p(ek ).

9 En anglès: monotone (m), swit h (s), i dis ontinous (d).
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1.4. Moses: Un sistema de tradu ió estat de l'art basat en seqüèn ies de paraules

1.4.4 Ajustament dels paràmetres del model log-lineal
Com hem

omentat al nal de la Se

ió 1.4.1, els paràmetres o pesos asso iats a les

ara terístiques del model log-lineal de Moses requereixen ser ajustats i optimitzats
per tal de millorar la qualitat del sistema de tradu

ió.

El pro és d'optimitza ió

d'aquests pesos es realitza mitjançant un entrenament per mínima taxa d'error, de
l'anglès

Minimum Error Rate Training [O

h 03a℄, MERT d'ara endavant. Aquest en-

trenament té per obje tiu trobar els valors òptims dels paràmetres del model log-lineal
que maximitzen les presta ions del sistema en termes de BLEU, de forma iterativa i a
partir d'un

onjunt de valida ió

molt menor respe te del

V.

Aquest

onjunt de valida ió sol ser d'una grandària

onjunt d'entrenament, i és a onsellable que

no observades en l'estima ió dels models de tradu
La

ontinga frases

ió i de llenguatge.

onvergèn ia d'aquest algorisme es produeix quan el valor dels paràmetres del

model log-lineal es modiquen en un rang inferior a un llindar donat, o bé s'arriba a un
nombre màxim d'itera ions. L'explora ió de l'espai paramètri
degut a l'alta dimensionalitat.

Existeixen algorismes

Powell Sear h que resolen aquest problema [Koehn 10℄.

és una tas a

om el

omplexa,

Simplex Algorithm

o

1.4.5 Pro és de tradu ió
La tas a de tradu

ió o des odi a ió és el pro és en el que el sistema explora l'espai de

er a de les possibles tradu
la probabilitat o puntua ió

ions de la frase d'entrada, es ollint aquella que maximitza
onferida pel model log-lineal

ŷ = argmax
y

K X
N
X

λi hi (x, y, xk , y k ) .

(1.21)

k=1 i=1

Malauradament, s'ha demostrat que el problema de la

er a de la tradu

ió més prob-

able és NP-Complet [Knight 99℄, ja que el nombre de possibles hipòtesis a explorar
és exponen ial respe te a la longitud de la frase d'entrada.
El pro és de tradu

ió

onsisteix en segmentar de totes les formes possibles la

frase d'entrada, per a posteriorment traduir de diferents formes

ada seqüèn ia de

paraules denida per la segmenta ió de la frase d'entrada, i per últim es genera la frase
d'eixida de forma monòtona (d'esquerra a dreta i de forma in remental), reordenant de
tota forma possible les seqüèn ies de paraules traduïdes (un

as

on ret de tradu

ió

l'havem vist a la Figura 1.3).
L'espai de

er a és denit per estats o hipòtesis que, entre altres

el nombre de paraules de la frase origen que han estat
seqüèn ia de paraules de la frase destí generada.

oses, determinen

obertes (traduïdes) i l'última

Durant el pro és de

stes hipòtesis són expandides amb l'ús de noves op ions de tradu

seqüèn ies de paraules de la frase d'entrada que engloben paraules no
donar llo

er a aque-

ió (tradu

ió de

obertes) per

a noves hipòtesis que abasten (tradueixen) paraules de la frase origen no

obertes anteriorment. Una hipòtesi que
és un estat solu ió, i la tradu

obreix totes les paraules de la frase origen

ió asso iada a tal estat s'obté re orrent el

parteix des de la hipòtesi ini ial ( ap paraula
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El pro és de
de

er a de la tradu

er a heurísti

A* no

ió més probable es realitza mitjançant un algorisme

omplet, admissible i que segueix una estratègia de

amplària. Per tal d'a otar l'espai de
tradu

er a i, en

onseqüèn ia, a

er a per

elerar el pro és de

ió, s'empren les següents tè niques:

• Re ombina ió d'hipòtesis:

Les hipòtesis semblants, que són aquelles

en les mateixes paraules de la frase d'entrada, són re ombinades,

obreix-

onservant

úni ament aquella que presenta major probabilitat.

• Limita ió del paràmetre de distorsió:

En la prà ti a el nombre de posi ions

que es poden saltar a l'hora de reordenar una seqüèn ia de paraules d'entrada
és limitada, tant per aspe tes
pro és de tradu

omputa ionals

• Poda explí ita d'hipòtesis:
de

om per aspe tes qualitatius del

ió.
Les hipòtesis generades són distribuïdes en piles

apa itat limitada d'a ord amb el nombre de paraules de la frase d'entra-

da que

obreixen, de forma que, quan una pila ex edeix la seva

apa itat, les

hipòtesis menys probables són des artades. Cal notar que l'ús d'aquesta tè ni a
de poda provo a la pèrdua de l'admissibilitat de l'algorisme, ja que es
ris

de podar estats o hipòtesis que poden

aspe te important a tenir en

ompte és que, a menor

major a otament de l'espai de
la vegada major ris

onduir a la tradu

er a i major a

apa itat d'aquestes piles,

elera ió de l'algorisme, però a

de podar hipòtesis prometedores.

En denitiva, apli ar aquestes tè niques de poda permet reduir la
temporal del pro és de

omplexitat

er a d'un ordre exponen ial respe te al nombre de paraules

de la frase d'entrada a un ordre quadràti , tot a
l'algorisme.

orre el

ió òptima. Un

osta de perdre l'admissibilitat de

Per obtindre informa ió més detallada sobre el pro és de tradu

l'algorisme de

er a, re omanem

ió i

onsultar [Koehn 10℄.

1.5 Avalua ió de la qualitat de la tradu ió
L'avalua ió de la qualitat dels sistemes de TA es realitza de forma automàti a

om-

parant l'eixida del sistema (hipòtesi) amb la referèn ia asso iada a la frase d'entrada
mitjançant una mètri a d'avalua ió. Algunes de les mètriques més emprades són les
següents:

• WER (Word Error Rate) [O

h 03b℄: Aquesta fou la primera mètri a d'avalua ió

automàti a, adoptada dire tament dels mètodes d'avalua ió dels sistemes de reoneixement de la parla. Consisteix en el

àl ul del nombre mínim d'opera ions

elementals d'edi ió (substitu ió, esborrat i inser ió) ne essàries per

onvertir la

frase d'eixida del sistema en la referèn ia propor ionada. Les presta ions del
sistema són inversament propor ionals a la mesura d'aquesta mètri a: a menor
nombre d'opera ions d'edi ió, millor és la qualitat del sistema, i vi eversa.

• TER

Translation Edit Rate)

(

[Snover 06℄:

És una mesura molt similar a la

mètri a WER, a diferèn ia que in lou el moviment / inter anvi de seqüèn ies
16
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1.5. Avalua ió de la qualitat de la tradu ió
de paraules

om una opera ió elemental del mateix

ost que les opera ions

d'inser ió, esborrat i substitu ió.

• BLEU
més

BiLingual Evaluation Undestudy)

(

[Papineni 01℄:

La taxa BLEU, la

omunament emprada en el món de la TA, mesura la pre isió a nivell d'un-

igrames, bigrames, trigrames i quatrigrames de l'eixida del sistema respe te a la
referèn ia, i a més in lou una penalitza ió a nivell de longitud de les hipòtesis,
de forma que les tradu

ions

urtes obtenen menor puntua ió.

La puntua ió

obtinguda per aquesta mètri a és dire tament propor ional a la qualitat del
sistema: a major puntua ió BLEU, millors presta ions, i vi eversa.
Per a l'avalua ió dels nostres sistemes emprarem la mètri a BLEU, donada la gran
popularitat que té en aquesta dis iplina.

JASC-DSIC-UPV
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Capítol 2

Modelat Explí it de la
Longitud en TAE
Al

apítol introdu tori hem donat una visió general de la dis iplina de la tradu

ió

automàti a estadísti a, posant major èmfasi en l'aproxima ió basada en seqüèn ies
de paraules, ja que representa l'estat de l'art a tual [Callison-Bur h 10℄. Com hem
esmentat, s'ha denit el sistema de TAE Moses [Koehn 07℄

om a sistema base per

implementar les millores que es proposen a aquest treball.

2.1 Motiva ió
A la Se
de

ió 1.4 s'ha presentat el model log-lineal de Moses, que in lou un

ara terístiques rela ionades amb models de tradu

o el model de llenguatge, entre d'altres (veure Se
no s'in lou

ap

ara terísti a que prenga en

de les seqüèn ies de paraules,
d'IBM (veure Se

ió 1.3.1).

om per

ió 1.4.3).

No obstant, al model

ompte de forma explí ita la longitud

ontra sí o orre als models basats en paraules

Existeix una

ara terísti a que modela implí itament

la longitud, el fa tor de penalitza ió per seqüèn ies de paraules (veure Se
però s'estima insu ient si es pren en

onjunt

ió, models de reordenament,

ió 1.4.2),

ompte la benignitat que pot oferir un modelat

explí it.
La idea és, per tant, in orporar una distribu ió de probabilitat al model log-lineal
que prenga en

ompte les longituds de les seqüèn ies de paraules que intervenen en el

pro és de tradu

ió; una informa ió que, a priori, pot ser de gran utilitat per guiar el

pro és de tradu

ió.

De fet, s'ha demostrat que el modelat de la longitud ha oferit resultats positius
quan s'ha pres en

onsidera ió en apli a ions

om re oneixement d'autors en text

manus rit [Uzuner 05℄, re oneixement d'es riptura i de veu [Zimmermann 02℄, o
si a ió de texts [Giménez 05℄.

las-

Altres exemples de modelat explí it de la longitud

es poden trobar en treballs rela ionats amb el modelat del llenguatge [Kneser 96,
Matusov 06℄ o l'alineament de frases bilingües [Brown 91, Gale 91℄.
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2.2 Treball Rela ionat
El modelat de la longitud en TAE ha estat una tas a po

explorada en re er a des

de l'arti le més rellevant de Brown [Brown 93℄ ns els nostres dies. Els treballs més
re ents rela ionats amb el modelat de la longitud s'han dut a terme baix l'aproxima ió
estat de l'art, la basada en seqüèn ies de paraules, a ex ep ió de [Zens 06℄. El primer a
veure llum fou presentat a [Venugopal 03℄, on la raó entre la longitud de les seqüèn ies
de paraules d'entrada i d'eixida és emprada en l'extra

ió de seqüèn ies de paraules i

en la posterior estima ió dels models. Zhao i Vogel [Zhao 95℄ plantejaren l'estima ió
d'un model de longitud de seqüèn ies de paraules a partir d'un model de fertilitat de
paraules [Brown 93℄, el qual integraren posteriorment en el seu sistema de TAE. En
[Deng 08℄ és presentat un model de tradu
amb el seu

ió de paraules a seqüèn ies de paraules

orresponent model de longitud.

la deriva ió i estima ió d'un model de tradu

Finalment, [Andrés-Ferrer 09℄ des riu
ió basat en seqüèn ies de paraules que

in lou el modelat de les longituds de les seqüèn ies d'entrada i d'eixida.
Ara bé,

ap dels treballs anteriors ha proveït resultats mostrant la

ontribu ió del

modelat explí it de la longitud en un sistema de TAE basat en seqüèn ies de paraules
estat de l'art, i és pre isament aquest buit experimental el que s'ha pretés

obrir.

El present treball es troba inspirat en el model de longitud proposat en [Andrés-Ferrer 09℄,
però apli at a un sistema de tradu

ió log-lineal basat en seqüèn ies de paraules

om

és Moses [Koehn 07℄, amb l'obje tiu d'estudiar els possibles bene is del modelat
explí it de la longitud en TAE.

2.3 Modelat Explí it de la Longitud
Com hem esmentat abans, el nostre treball s'inspira en [Andrés-Ferrer 09℄, on es
presenta un model de tradu

1

ió monòton de seqüèn ies de paraules basat en Semi-

Models O ults de Markov , en el que es modela de forma explí ita la forma en que es
segmenten les frases d'entrada i d'eixida mitjançant la in lusió al model de tradu
de dues variables o ultes,

l i m,

p(x | y) =

XX
l

Apli ant la regla de la

p(x, l, m | y) .

p(m | y) i p(l | m, y)

un model de tradu

(2.1)

m

adena a l'Equa ió (2.1), tenim que

p(x, l, m | y) = p(m | y) p(l | m, y) p(x | l, m, y) ,
on

ió

respe tivament

són models de longitud, mentre que el terme

(2.2)

p(x | l, m, y)

és

ió.

Tot seguit, fa toritzem de forma independent adas un dels termes de l'Equa ió (2.2)
om segueix

1 Phrase-Based Semi-Hidden Markov Models (PBSHMM)
20
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p(m | y) =

Y

p(mt | mt−1
1 , y) ,

(2.3)

p(lt | l1t−1 , m, y) ,

(2.4)

p(x(t) | x(1), . . . , x(t − 1), l, m, y) ,

(2.5)

t

p(l | m, y) =

Y
t

p(x | l, m, y) =

Y
t

on

t

abasta totes les possibles posi ions de segmenta ió de la frase destí,

representen la longitud de la
spe tivament, i

x(t)

és la

t-èsima

En aquest treball hem
aproximat per la

t-èsima

lt

i

mt

seqüèn ia de paraules d'entrada i d'eixida, re-

seqüèn ia de paraules d'entrada.

onsiderat que el model de longitud de l'Equa ió (2.3) és

ara terísti a del model log-lineal penalitza ió per seqüèn ies de

paraules, don s aquesta modela de forma implí ita la longitud de la seqüèn ia de
paraules d'eixida

ontrolant el nombre de segments que intervenen en el pro és de

des odi a ió (veure Se

ió 1.4.2). Per la seva banda, l'Equa ió (2.5) és simpli ada

ondi ionant úni ament la

t-èsima

seqüèn ia de paraules d'entrada amb la

seqüèn ia de paraules d'eixida. Aquesta assump ió
model de tradu
Se

t-èsima

onverteix l'Equa ió (2.5) en el

ió, el qual ja es troba in lòs al model log-lineal de Moses (veure

ió 1.4.3)

p(x(t) | x(1), . . . , x(t − 1), l, m, y) := p(x(t) | y(t)) ,
amb el

onjunt de paràmetres

d'entrada

u

i d'eixida

θ = {p(u | v)},

per a

(2.6)

ada seqüèn ia de paraules

v.

Per últim, l'Equa ió (2.4) ens permetrà derivar els models de longitud que seran
in losos

om

ara terístiques addi ionals al model log-lineal.

Atenent a la forma de parametritzar els models de longitud,
variants:

onsiderarem dues

l'aproxima ió no paramètri a i l'aproxima ió paramètri a.

as, la distribu ió de probabilitat és aproximada amb una taula de
a dir,

ada esdeveniment és

el segon

i

om una entrada (paràmetre) de la taula. En

as, la distribu ió de probabilitat és aproximada amb un model paramètri ,

que en el nostre
reduir el

onsiderat

En el primer

ontingèn ies, és

as és una Poisson

onvenientment renormalitzada, amb l'obje tiu de

onjunt de paràmetres ne essaris per estimar les probabilitats dels models,

onseqüentment, d'augmentar la robustesa del model.

2.3.1 Model de Longitud Estàndard
El model de longitud estàndard es deriva de l'Equa ió (2.4) assumint que la longitud de la seqüèn ia de paraules d'entrada
orresponent seqüèn ia de paraules d'eixida

lt depén
mt

úni ament de la longitud de la

p(lt | l1t−1 , m, y) ≈ p(lt | mt ) .
L'aproxima ió paramètri a al model estàndard

onsisteix en assumir que aquesta

distribu ió de probabilitat segueix una distribu ió de Poisson

JASC-DSIC-UPV
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pλmt (lt | mt ) ∝ λlmt t exp(λmt ) .
Cal tenir en

(2.8)

ompte que la fun ió de massa de probabilitat deu ser renormalitzada

per tal de garantir que es tra ta d'una distribu ió de probabilitat ben denida (tota
la massa de probabilitat dels esdeveniments observables deu sumar 1), ja que la distribu ió de Poisson és innita per a qualsevol enter positiu. Això és possible grà ies
a que la longitud de les seqüèn ies de paraules és limitada. El
del model en aquesta aproxima ió és llavors
seqüèn ies de paraules d'eixida

γ = {λm },

m.

Per la seva banda, en l'aproxima ió no paramètri a
l'Equa ió (2.7) representa un paràmetre, i
del model és
d'entrada,

l,

onjunt de paràmetres

per a tota longitud de les
ada terme

onseqüentment, el

p(lt | mt )

de

onjunt de paràmetres

γ = {p(l | m)}, per a tota possible longitud de les seqüèn ies de paraules
i d'eixida, m. Donat que aquesta aproxima ió és més dispersa que la

versió paramètri a (major nombre de paràmetres a estimar), s'apli a un suavitzat al
model per evitar problemes de sobreentrenament, que

onsisteix en una interpola ió

lineal entre el model de longitud i una distribu ió uniforme de la longitud de les
seqüèn ies de paraules

p̃(l | m) := (1 − ε) · p(l | m) + ε ·
amb un valor apropiat del fa tor d'interpola ió

ε. M

1
,
M

(2.9)

representa la longitud màxima

de les seqüèn ies de paraules.

2.3.2 Model de Longitud Espe í
El model de longitud espe í
qua ió (2.4),

s'obté prenent una assump ió més general a l'E-

onsiderant la dependèn ia de la longitud de la seqüèn ia de paraules

d'entrada amb la seqüèn ia de paraules d'eixida, en llo

de la seva longitud

p(lt | l1t−1 , m, y) ≈ p(lt | y(t)) .

(2.10)

De forma similar al model estàndard, l'aproxima ió paramètri a assumeix que el model de l'Equa ió (2.10) segueix una distribu ió de Poisson
t
exp(λy(t) ) ,
pλy(t) (lt | y(t)) ∝ λly(t)

amb la fun ió de massa de probabilitat
expli at adés. El

onvenientment renormalitzada,

onjunt de paràmetres del model és

ia de paraules d'eixida

v.

(2.11)

γ = {λv }

om s'ha

per a tota seqüèn-

Cal ressaltar que la diferèn ia entre l'Equa ió (2.8) i

l'Equa ió (2.11) resideix en el nombre de paràmetres del model: en la primera s'assumeix una distribu ió de Poisson per a tota possible longitud de les seqüèn ies de
paraules d'eixida, mentre que en la segon s'assumeix una Poisson per a tota possible
seqüèn ia de paraules d'eixida. En el primer

as parlem d'uns po s paràmetres, tants

om la longitud màxima de les seqüèn ies de paraules, mentre que en el segon
parlem de milers, o in lús milions, depenent de la grandària del
22
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Pel que fa a l'aproxima ió no paramètri a, de forma similar al model estàndard,
ada terme

p(lt | y(t)) de l'Equa ió (2.11)
ψ = {p(l | v)}.

onforma un paràmetre, donant llo

al

onjunt de paràmetres
Tal i

om s'ha esmentat anteriorment, ambdós aproxima ions del model de longi-

tud espe í

són molt més disperses en

ompara ió amb al model estàndard, ja que

la probabilitat de la longitud de la seqüèn ia d'eixida està
junt reduït de valors enters (longituds), sinó al
d'eixida observades al

ondi ionada no a un

on-

onjunt de les seqüèn ies de paraules

orpus d'entrenament. Llavors, per minimitzar els problemes

rela ionats amb el sobreentrenament dels models espe í s, els seus paràmetres són
suavitzats interpolant linealment el model espe í

amb el model estàndard

p̃(l | v) := (1 − ε) · p(l | v) + ε · p(l | |v|) ,
sent

ε

|·|

la longitud de la seqüèn ia de paraules

(2.12)

orresponent. El fa tor d'interpola ió

és ajustat empíri ament en termes d'optimitza ió de la taxa BLEU avaluada sobre

un

onjunt de valida ió.

2.3.3 Estima ió dels Models
Els paràmetres dels models introduïts a les se

ions anteriors es poden ser estimats per

màxima versemblança mitjançant un entrenament EM [Dempster 77℄, atés que estem
treballant amb un problema d'optimitza ió de paràmetres amb variables o ultes,
Tal i

om es mostra a [Andrés-Ferrer 09℄, el model de tradu

de paraules és estimat

on

N (u, v) són els

l i m.

ió basat en seqüèn ies

om segueix

p(u | v) = P

N (u, v)
,
′
u′ N (u , v)

omptes esperats del parell de seqüèn ies de paraules

(2.13)

(u, v).

Per la

seva banda, l'estima ió dels paràmetres del model estàndard es realitza de la següent
forma

p(l | m) = P

on

N (l, m) =

X

N (l, m)
,
′
l′ N (l , m)

δ(l, |u|) δ(m, |v|) N (u, v) ,

(2.14)

(2.15)

u,v

sent

δ

la delta de Krone ker.

Pel que respe ta a l'aproxima ió paramètri a del model estàndard, l'estima ió del
paràmetre

λm

es realitza de forma semblant a l'Equa ió (2.14)

P
l l · N (l, m)
λm = P
.
l N (l, m)

Els paràmetres tant de l'aproxima ió paramètri a
a del model espe í

JASC-DSIC-UPV
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om de l'aproxima ió no paramètri-

són estimats de forma anàloga.
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No obstant això, en els sistemes
uns

onven ionals de TAE basats en seqüèn ies de

as de Moses, els omptes esperats N (u, v) són aproximats amb
∗
omptes aproximats N (u, v) obtesos mitjançant algorismes heurísti s d'extra ió

paraules,

om és el

de seqüèn ies de paraules (veure Se
primer mètode d'estima ió, que
amb el

ió 1.3.2). En aquest sentit, proposem el nostre

onsisteix en aproximar

N (l, m)

de l'Equa ió (2.14)

omptes obtinguts de forma heurísti a

N ∗ (l, m) =

X

δ(l, |u|) δ(m, |v|) N ∗ (u, v) .

(2.17)

u,v

Aquest mètode s'anomena estima ió a partir de seqüèn ies de paraules extretes en l'entrenament, o més breument emprant terminologia anglesa, estima ió phrase-extra t.
En aquest treball es proposa un segon mètode alternatiu d'estima ió basat en la
idea d'una aproxima ió per Viterbi a l'Equa ió (2.1). Aquest mètode úni ament
sidera aquelles segmenta ions de les frases d'entrada i d'eixida,

l i m,

on-

respe tivament,

que maximitzen l'Equa ió (2.1)

ˆ
l, m̂ = argmax P r(x, l, m | y)}.

(2.18)

l,m
D'aquesta manera, els
llo

de

omptes de l'Equa ió (2.13) passen a ser

omptes exa tes en

omptes esperats, motiu pel qual aquest mètode d'estima ió és més realista.

El pro és de

er a denotat per l'Equa ió (2.18) és dut a terme mitjançant l'ús d'un
∗
er a heurísti A d'un sistema de TAE basat

des odi ador basat en un algorisme de

en seqüèn ies de paraules, que en el nostre
Se

ió 1.4.5). Es tra ta d'un pro és de

d'origen

om la

orresponent tradu

d'ambdós frases que donen llo
probable segons el sistema.

as és el des odi ador de Moses (veure

er a guiada en el que es

oneixen tant la frase

ió, don s ens interessa obtenir les segmenta ions

a la tradu

ió proveïda, que és pre isament la més

Malauradament, el model log-lineal de Moses presenta

una sèrie de de ièn ies provo ades per l'ús de tè niques heurístiques que impedeixen,
en un nombre de

asos signi atiu, obtindre forçadament la referèn ia d'una frase

d'entrada, motiu que redueix la robustesa d'aquest mètode d'estima ió al minvar-se
el nombre d'esdeveniments observables en l'entrenament dels models de longitud.
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Capítol 3

Corpora i Experimenta ió
En aquest

apítol s'avaluen els possibles bene is del modelat explí it de la longitud

en TAE basada en seqüèn ies de paraules.

En primer llo , presentarem el

orpus

que s'ha emprat per dur a terme aquestes proves, i en segon llo , des riurem els
experiments i mostrarem els seus resultats.

3.1 Corpora
Els experiments d'aquest treball s'han dut a terme amb el
Europarl [Koehn 05℄. Aquest

orpus, que

orpus paral·lel anomenat

onstitueix una tas a de referèn ia al

amp

de la TAE, arreplega les trans rip ions de les sessions plenàries de l'Europarlament
i les seves

orresponents tradu

ions a un total d'11 llenguatges: anglès, alemany,

Taula 3.1: Estadístiques bàsiques del orpus Europarl-v3 per a la parti ió
Anglès-Espanyol (M = Mega = 1.000.000, K = Kilo = 1.000).

Conjunt Entrenament

Monolingüe

Llenguatges

En

Total Frases

Bilingüe

Es

En

1.4M

Es
965K

Grandària Vo abulari

115.7K

167.6K

81.8K

113.0K

Total Paraules

38.3M

40.3M

20.3M

20.9M

Valida ió
dev2006
Llenguatges

En

Total Frases
Grandària Vo abulari
Total Paraules
Perplexitat (5-grames)

Es

Test

devtest2006
En

2K

Es

En

2K

Es
2K

6.1K

7.7K

6.1K

7.8K

6.0K

7.8K

58.8K

60.5K

58.1K

60.2K

59.2K

61.3K

74

75

73

76

71

76
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Estadístiques bàsiques del orpus Europarl-v3 per a la parti ió
Anglès-Alemà (M = Mega = 1.000.000, K = Kilo = 1.000).

Taula 3.2:

Conjunt Entrenament

Monolingüe

Llenguatges

En

Total Frases

Bilingüe

De

En

1.4M

De
995K

Grandària Vo abulari

115.7K

327.2K

74.6K

226.9K

Total Paraules

38.3M

36.7M

21.5M

20.4M

Valida ió
dev2006
Llenguatges

En

Total Frases

De

En

2K

Grandària Vo abulari
Total Paraules
Perplexitat (5-grames)

Test

devtest2006
De

De
2K

6.1K

8.8K

6.1K

8.7K

6.0K

8.8K

58.8K

55.1K

58.1K

54.2K

59.2K

55.6K

74

119

73

118

71

121

fran ès, italià, holandès, portuguès, danès, sue , nès, gre
ment, s'ha avaluat la

En

2K

i espanyol.

Con reta-

ontribu ió dels models de longitud en les parti ions del

orpus

Anglès-Espanyol i Anglès-Alemà en la versió 3 de l'Europarl, que arreplega totes les
trans rip ions i tradu

ions entre els men ionats parells d'idiomes generades en les

sessions del parlament esdevingudes entre abril de 1996 i o tubre de 2006. La nalitat
d'es ollir dos parells diferents és determinar si la

ontribu ió dels models de longitud

presenta dependèn ies en els llenguatges impli ats en la tradu
El

orpus es troba dividit en tres

onjunts diferents:

ió.

entrenament, valida ió i

test. A la Taula 3.1 podem observar les estadístiques bàsiques de la parti ió AnglèsEspanyol del

orpus, mentre que a la Taula 3.2 es mostra la mateixa informa ió per a

la parti ió Anglès-Alemà. El
de dades. El primer és un

onjunt d'entrenament es troba dividit en dos

llenguatge, mentre que el segon és un

onjunt de frases bilingües utilitzat per entrenar

la resta de models probabilísti s integrats
models de tradu

om a

ió, models de suavitzat lèxi

ara terístiques al model log-lineal:

i models de reordenament lexi alitzats.

De forma similar, la parti ió de valida ió es troba dividida en dos
emprat per optimitzar el pesos de les
(veure Se

onjunts

onjunt monolingüe, emprat per entrenar els models de

onjunts: dev2006,

ara terístiques del model log-lineal amb MERT

ió 1.4.4); i devtest2006, utilitzat per ajustar el fa tor d'interpola ió al

suavitzat del model espe í
Per últim,
menta ió, el

(veure Equa ió (2.12)).

al afegir que, per simpli ar i millorar la qualitat del pro és d'experiorpus ha requerit d'un prepro és

onsistent en tres passos: tokenitza ió,

elimina ió de frases de longitud major que 40 paraules, i

onversió de majús ules a

minús ules.
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3.2 Experimenta ió
En la present se
mesurar la
onjunt de
qual

ió detallarem

adas un dels experiments realitzats, destinats a

ontribu ió dels models de longitud proposats al
ara terístiques exposades a la Se

apítol anterior.

El

ió 1.4.3 deneix el sistema base, el

ompararem amb els nostres sistemes ampliats que in louen informa ió sobre

el modelat de la longitud.
ionals al model log-lineal:
invers.

Així,

Aquests sistemes afegeixen dues

ara terístiques addi-

un model de longitud dire te i un model de longitud

omparar els sistemes augmentats amb el sistema base ens permetrà

omprovar si efe tivament els models de longitud tenen un impa te positiu en la qualitat de les tradu

ions, i en

onseqüèn ia, si representen una millora de l'estat de

l'art. Addi ionalment, realitzarem un estudi

omparatiu dels dos models de longitud

proposats, el model estàndard i el model espe í , junt amb les dues aproxima ions
paramètriques, l'aproxima ió per Poisson i l'aproxima ió no parametritzada, i els dos
mètodes d'estima ió de paràmetres, l'estima ió per phrase-extra t i l'estima ió per
Viterbi.
Els sistemes han estat entrenats per a les dues dire
per a

ions de tradu

ió possibles

ada parell d'idiomes, és a dir: Anglès-Espanyol (En-Es), Espanyol-Anglès (Es-

En), Anglès-Alemà (En-De) i Alemà-Anglès (De-En). Per a

ada dire

ió de tradu

ió

s'ha limitat la longitud màxima de les seqüèn ies de paraules, amb valors que os il·len
entre 3 i 7, per tal de

omparar la tendèn ia de

adas un dels sistemes. Per mesurar

la qualitat o presta ions dels sistemes, s'ha emprat la mètri a BLEU (presentada a la
Se

ió 1.5) avaluada sobre el

onjunt de test. En tots els

asos s'ha apli at la tè ni a

de bootstrapping [Koehn 04, Bisani 04℄, que ens permet obtindre la taxa BLEU d'un
onjunt d'avalua ió amb un interval del 95% de

onança.

Com a resultats dels

experiments, pres indirem de mostrar els intervals per donar una major

laredat a les

gràques, i llavors propor ionarem úni ament la mitjana dels seus extrems.
Cal desta ar que en els primers experiments realitzats vam dete tar un
ment inestable dels sistemes

paraules. Aquesta inestabilitat es manifestava a les gràques amb
ments dels perls de les

omporta-

onforme variava la longitud màxima de les seqüèn ies de
onstants en reua-

orbes, quan el que s'esperava obtindre eren perls aproxi-

madament paral·lels. Creiem que això estava provo at pel pro és d'optimitza ió dels
pesos del model log-lineal, MERT. Cada punt dibuixat a les gràques representava
un sistema al qual s'havien optimitzat els pesos de forma independent mitjançant un
entrenament MERT. El problema venia motivat perquè, depenent de les

ondi ions

en que es realitze, un entrenament MERT pot arribar a provo ar u tua ions de ns
a 5 dè imes de BLEU en l'avalua ió del
les que provo aven el
l'extra

ió de

onjunt de test. Aquestes u tua ions són

onstant en reuament de les

orbes, i que per tant, di ultaven

on lusions ables a partir dels resultats.

Per minvar aquest soroll, es va optar per optimitzar úni ament els pesos del model log-lineal dels sistemes entrenats amb màxima longitud de seqüèn ies de paraules
igual a 7, bàsi ament per dos motius: en primer llo , perquè les millors presta ions
en termes de BLEU generalment s'obtenen limitant la longitud a 7, i en segon llo ,
perquè és en aquest

ontext en el que

reiem que els models de longitud poden aportar

informa ió més valuosa, i, llavors, en el que deurien estar millor valorats els seus
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32.4

BLEU

BLEU

En-Es
Std

En-Es
Spc

32.2

32.2
32.0
32.0
31.8

31.8
31.6

31.6
baseline
no-param-extract
param-extract
no-param-viterbi
param-viterbi

31.4
31.2
3

4

5

baseline
no-param-extract
param-extract
no-param-viterbi
param-viterbi

31.4

6

7

3

Maxima longitud de seq. de paraules

4

5

6

7

Maxima longitud de seq. de paraules

Compara ió, en termes de BLEU, de les dues tè niques d'estima ió (extra t i viterbi) i de les dues parametritza ions (paramètri a i no
paramètri a) per als models de longitud estàndard (Std) i espe í (Sp ) en
la dire ió de tradu ió Anglès-Espanyol (En-Es).
Figura 3.1:

sponents pesos optimitzats. Així, els pesos per a màxima longitud 7 foren traslladats a
la resta de sistemes entrenats amb una longitud màxima menor. El avantatges de proedir d'aquesta forma foren, en primer llo , minvar la inestabilitat dels resultats, tal
i

om ja hem esmentat, i en segon llo , reduir de forma substan ial el temps d'exper-

imenta ió, ja que

ada entrenament MERT podia arribar a abastar 2 dies de

en paral·lel. Ara bé,

al tenir en

ompte que no optimitzar

òmput

adas un dels sistemes ha

impedit obtindre els millors resultats possibles per a màximes longituds menors que
7, però això no ha estat

ap problema donat que els sistemes ampliats s'han

amb els sistemes base que també han estat entrenats baix les

omparat

ondi ions exposades.

3.2.1 Compara ió dels mètodes d'estima ió
La Figura 3.1 mostra l'evolu ió de la taxa BLEU (eix verti al) en fun ió de la màxima longitud de les seqüèn ies de paraules en que ha estat limitat l'entrenament dels
models (eix horitzontal), per tal d'estudiar el
tima ió (extra t i viterbi), així

omportament dels dos mètodes d'es-

om les aproxima ions paramètri a i no paramètri a

per al model de longitud estàndard (Std) i espe í

(Sp ) en la tas a Anglès-Espanyol

(En-Es).
En

ap dels dos

asos existeixen diferèn ies estadísti ament signi atives entre

l'estima ió phrase-extra t i la estima ió per Viterbi,

om tampo

entre la versió

paramètri a i la versió no paramètri a, i in lús quan els sistemes augmentats es
paren amb el sistema base, ja que els intervals de
tots els

om-

onança (no mostrats) es solapen en

asos. No obstant això, el model de longitud estàndard millora les presta ions

oferides pel sistema base, ex epte quan es
l'estima ió phrase-extra t. En el

ombina la versió no parametritzada amb

as del model espe í , totes les
28
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Es-En
Std

33.2

BLEU

Es-En
Spc

33.2

33.0
33.0
32.8
32.8
32.6
32.6

32.4
baseline
no-param-extract
param-extract
no-param-viterbi
param-viterbi

32.2
32.0
3

4

5

6

baseline
no-param-extract
param-extract
no-param-viterbi
param-viterbi

32.4
32.2
7

3

Maxima longitud de seq. de paraules

4

5

6

7

Maxima longitud de seq. de paraules

Compara ió, en termes de BLEU, de les dues tè niques d'estima ió (extra t i viterbi) i de les dues parametritza ions (paramètri a i no
paramètri a) per als models de longitud estàndard (Std) i espe í (Sp ) en
la dire ió de tradu ió Espanyol-Anglès (Es-En).
Figura 3.2:

En-De
Std

BLEU
21.2

21.2 BLEU

En-De
Spc

21.0
21.0
20.8
20.8
20.6

20.6
baseline
no-param-extract
param-extract
no-param-viterbi
param-viterbi

20.4
20.2
3

4
5
6
Maxima longitud de seq. de paraules

baseline
no-param-extract
param-extract
no-param-viterbi
param-viterbi

20.4

20.2
7

3

4
5
6
Maxima longitud de seq. de paraules

7

Compara ió, en termes de BLEU, de les dues tè niques d'estima ió (extra t i viterbi) i de les dues parametritza ions (paramètri a i no
paramètri a) per als models de longitud estàndard (Std) i espe í (Sp ) en
la dire ió de tradu ió Anglès-Alemà (En-De).
Figura 3.3:

sibles abasten millors resultats que el sistema base. La millora més signi ativa sobre
el sistema base ha estat de 0.4 punts de BLEU per al model estàndard parametritzat
per Poisson i estimat per Viterbi.
Les

on lusions que podem extraure d'aquests resultats són, d'una banda, que

l'estima ió per Viterbi proveeix millors resultats en BLEU, espe ialment per a valors
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De-En
Std

BLEU
28.2

De-En
Spc

BLEU
28.2

28.0

28.0

27.8

27.8

27.6
27.6
27.4
baseline
no-param-extract
param-extract
no-param-viterbi
param-viterbi

27.2
27.0
3

4

5

6

baseline
no-param-extract
param-extract
no-param-viterbi
param-viterbi

27.4
27.2
7

3

Maxima longitud de seq. de paraules

4

5

6

7

Maxima longitud de seq. de paraules

Compara ió, en termes de BLEU, de les dues tè niques d'estima ió (extra t i viterbi) i de les dues parametritza ions (paramètri a i no
paramètri a) per als models de longitud estàndard (Std) i espe í (Sp ) en
la dire ió de tradu ió Alemà-Anglès (De-En).
Figura 3.4:

grans de la longitud màxima de les seqüèn ies de paraules, on la
informa ió de la longitud sembla ser més important. Aquesta
a

ausa de les

ara terístiques de l'algorisme d'extra

ontribu ió de la

ir umstàn ia es dona

ió de seqüèn ies de paraules, el

qual genera de forma heurísti a la pobla ió de les seqüèn ies de paraules amb independèn ia de quines són les segmenta ions òptimes. D'altra banda, la parametritza ió
per Poisson sembla ser més robusta que l'aproxima ió no paramètri a, oferint millors
resultats en la majoria dels

asos. Creiem que això es degut a

ausa de que la dis-

tribu ió de probabilitat que ofereix la parametritza ió per Poisson és més suavitzada
que la versió no parametritzada, i que per eixe motiu s'aproxima més a la distribu ió
de probabilitat real.
La Figura 3.2 mostra els mateixos resultats que la Figura 3.1 sols que per a la
dire

ió de tradu

ió Espanyol-Anglès. Tot i que no

ontinuen havent-hi diferèn ies

estadísti ament signi atives entre els sistemes, en aquest

as s'observa

models de longitud aporten informa ió favorable al pro és de tradu

om

ap dels

ió, obtenint-

se resultats molt similars al sistema base, i en o asions pitjors, espe ialment en les
versions parametritzades del model de longitud estàndard, que
millor fun ionaven a la dire

ió de tradu

asualment són les que

ió inversa.

Les Figures 3.3 i 3.4 mostren gràques similars a les anteriors però per a les
tasques Anglès-Alemà i Alemà-Anglès, respe tivament.

Els resultats segueixen un

tòni a semblant a l'observada a la tas a Espanyol-Anglès: no existeixen diferèn ies
estadísti ament signi atives, i s'obtenen resultats molt similars al sistema base, espe ialment en la dire

ió Alemà-Anglès.

L'úni a ex ep ió notable la trobem en la

tas a Anglès-Alemà (Figura 3.3), en la que el model estàndard, en la seva versió no
paramètri a estimada per phrase-extra t millora de forma sistemàti a el sistema base,
sent la màxima diferèn ia de 0.2 punts de BLEU per a màxima longitud igual a 5.
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32.4

BLEU

En-Es
Param

32.2

32.2

En-Es
No Param

BLEU

32.0

32.0
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31.8
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std-extract
std-viterbi
spc-extract
spc-viterbi

31.4
31.2
3

4

5

baseline
std-extract
std-viterbi
spc-extract
spc-viterbi

31.4
31.2

6

7

3

Maxima longitud de seq. de paraules

4

5

6

7

Maxima longitud de seq. de paraules

Valor de BLEU en fun ió de la longitud màxima de seqüèn ies
de paraules per a la parametritza ió de Poisson (Param) i per a versió no
parametritzada (No Param), per tal de omparar els dos models de longitud
juntament amb els dos mètodes d'estima ió en la tas a Anglès-Espanyol (EnEs).

Figura 3.5:

3.2.2 Compara ió dels models de longitud
Com havem vist a les gures anteriors, els models de longitud sols aporten millores
substan ials al pro és de tradu
que per a la resta de dire

ió quan es tradueix de l'anglès a l'espanyol, mentre

ions de tradu

ió les millores són molt puntuals, i en molts

asos es produeix una davallada de presta ions. Amb l'obje tiu de
models de longitud, ens
areix de sentit

entrarem úni ament en la dire

omparar els dos

ió Anglès-Espanyol, ja que

omparar-los en es enaris en el que no aporta un bene i

Així, en la Figura 3.5 es

lar.

omparen dire tament les presta ions entre els mod-

els estàndard i espe í , juntament amb els dos mètodes d'estima ió, tant per a la
parametritza ió per Poisson (Param)
Param).

om per a la versió no parametritzada (No

Com ja s'havia observat adés, l'estima ió per Viterbi millora les presta-

ions oferides pel mètode phrase-extra t tant en el model estàndard
espe í . Quant a les diferèn ies entre els models, si els
d'estima ió es poden observar dos

om en el model

omparem xant el mètode

asos diferents: d'una banda, si

onsiderem l'aprox-

ima ió parametritzada, el model de longitud estàndard supera de forma sistemàti a el
model de longitud espe í , espe ialment per a longituds màximes grans; mentre que
en la versió no parametritzada és el model espe í

el que millora de forma sostinguda

al model estàndard. Creiem que això és degut a que la distribu ió que segueixen les
longituds de les seqüèn ies de paraules

ondi ionades a una seqüèn ia

el espe í ) no s'ajusta tant bé a una distribu ió de Poisson

on reta (mod-

om o orre al model

estàndard, en el que es demostra que l'efe te suavitzador de la distribu ió de Poisson
fa aproximar més la distribu ió del model a la distribu ió real.
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Con lusions i treball futur
4.1 Con lusions
En aquest treball hem presentat una forma de modelar de forma explí ita la longitud
en sistemes estat de l'art de TAE basats en seqüèn ies de paraules. Hem plantejat dos
models de longitud de seqüèn ies de paraules juntament amb dos mètodes alternatius
d'estima ió i dues parametritza ions possibles.
om a

Els models proposats s'han in lòs

ara terístiques al model log-lineal del sistema de TAE estat de l'art anomenat

Moses. Hem avaluat les presta ions dels models en les tasques de tradu
Espanyol, Anglès-Alemà, i les seves respe tives inverses en el
amb l'obje tiu de determinar si la
de la tas a

ió Anglès-

orpus Europarl-v3,

ontribu ió dels models de longitud és independent

onsiderada. Els resultats han provat que no és així: només a la tas a

Anglès-Espanyol els models de longitud han a onseguit millorar de forma sistemàti a
el sistema base de referèn ia.

En la resta de tasques s'han obtés resultats similars

al sistema base, amb millores molt puntuals. Cal dir que, en
entre els sistemes

ap

as, les diferèn ies

omparats han estat estadísti ament signi atives, en ara que en la

tas a Anglès-Espanyol el model de longitud estàndard ha oferit una millora sostinguda
respe te al sistema base de ns a 4 dè imes de BLEU.
Dels resultats obtesos en la tas a Anglès-Espanyol es poden extreure tres

on lu-

sions. En primer llo , l'estima ió per Viterbi és sistemàti ament millor que l'estima ió
phrase-extra t, sobretot quan els models tra ten amb seqüèn ies de paraules de major longitud.
en

És un fet que

alia esperar, degut a que l'estima ió per Viterbi pren

ompte úni ament les seqüèn ies de paraules provinents de les segmenta ions òp-

times. En segon llo , l'aproxima ió paramètri a dels models mostra millors resultats
que l'aproxima ió no paramètri a, grà ies a l'efe te suavitzador de la Poisson renormalitzada. Per últim, el model de longitud estàndard es mostra en general superior
al model espe í . A pesar de que el model espe í

deuria d'aportar més informa ió

que l'estàndard, el seu elevat nombre de paràmetres ha derivat en un sobreentrenament del model que no ha estat possible de pal·liar apli ant les tè niques de suavitzat
proposades.
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4.2 Contribu ions ientíques
La realitza ió d'aquest treball ha generat les següents publi a ions:

•

Joan Silvestre-Cerdà and Jesús Andrés-Ferrer and Jorge Civera. Expli it Length
Modelling for Statisti al Ma hine Translation. In Pro . of the 5th Iberian Conferen e on Pattern Re ognition and Image Analysis. Las Palmas de Gran Canaria (Spain), June 2011.




Tipus: Conferèn ia.
Rànquing: Core C.
Estat:

Publi at en

Le ture Notes in Computer S ien e, Springer Link,

Volum 6669/2011, pàgines 273-280.

•

Joan Silvestre-Cerdà and Jesús Andrés-Ferrer and Jorge Civera. Expli it Length
Modelling for Statisti al Ma hine Translation. Pattern Re ognition Journal.




Tipus: Revista.
Rànquing: Fa tor d'impa te 2,607 JCR
Estat: Enviat a espera de revisió.

4.3 Treball futur
Com hem esmentat al

apítol anterior, als experiments ini ials vam observar un

portament extremadament inestable dels sistemes en termes de BLEU
ava la longitud màxima de les seqüèn ies de paraules.

om-

onforme vari-

Aquesta inestabilitat venia

donada pel pro és d'optimitza ió de pesos del model log-lineal, MERT, i llavors, per
minvar dits problemes, vam emprar els pesos optimitzats en màxima longitud 7 per
a la resta de sistemes entrenats amb menor longitud màxima.
s'ha a onseguit eliminar per

omplet el soroll de les gràques.

A pesar d'això, no
Per aquest motiu,

om a treball futur pretenem emprar tè niques més robustes d'optimitza ió

om és

l'Adapta ió Baiesiana proposada a [San his-Trilles 10℄.
Una altra possibilitat d'ampliar aquest treball seria estudiar altres aproximaions paramètriques dels models de longitud,

om per exemple la distribu ió Gamma

[Giménez 05℄, atés que la parametritza ió per Poisson ha donat millors resultats que
les versions no parametritzades.
Per últim, tenim la inten ió de realitzar un entrenament iteratiu per Viterbi dels
models de longitud, tal
pro ediment

om o orre en un entrenament EM [Dempster 77℄.

Aquest

onsistiria en entrenar els models de longitud i in orporar-los al model

log-lineal, i posteriorment, amb el sistema ampliat, tornar a generar les segmenta ions
òptimes i reentrenar els models de longitud en su

essives itera ions.

Creiem que

iterar l'entrenament millorà de forma notable les presta ions del mètode d'estima ió
per Viterbi.
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