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Introducció
Una aproximació preliminar —i bastant rudimentària— a la traducció automàtica
és l’anomenada traducció mot per mot: el sistema llig el text original mot a mot
d’esquerra a dreta, substitueix cada mot original per un equivalent fix (d’un mot,
de més mots, o fins i tot de zero mots) en llengua meta sense tenir en compte
el context i escriu els mots un a un i en el mateix ordre en el text meta (aquesta
aproximació l’anomenarem en classe “model 0”1). Per exemple, si la frase té N
mots,

m1 m2 m3 · · · mN

la traducció model zero és

T (m1) T (m2) T (m3) · · · T (mN)

on T (m) representa l’equivalent fix del mot m en la llengua meta, que pot tenir
zero, un o més mots. Per exemple, la traducció model zero a l’anglés de la frase
catalana Aquest exercici pràctic és molt senzill, amb m1 = Aquest, m2 = exercici,
etc., podria ser This exercise practical it is very simple (incorrecta), on, per exemple,
T (m4) = T (és) = it is.

∗ c© 2012 Universitat d’Alacant. Aquest material pot ser distribuı̈t, copiat i exhibit si els noms
dels autors es mostren en els crèdits. Les obres derivades han de distribuir-se sota els mateixos
termes de llicència que el treball original. Més detalls: http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/deed.ca. Podeu demanar els fonts LaTeX als autors.

1Aquest nom no el trobareu fora de l’assignatura!
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Activitat
En aquesta activitat heu d’identificar alguns dels problemes d’aquesta aproximació
i pensar en possibles estratègies de millora. Per a això haureu de forçar el sistema
que heu elegit per tal de que traduı̈sca mot per mot. Per exemple, escrivint cada
mot de la frase en un paràgraf independent (amb una lı́nia en blanc completa entre
mot i mot), en alguns casos amb majúscula inicial i acabat en punt, com si formara
una frase per ell mateix. Algunes de les frases que podeu provar a traduir i la seua
traducció són:

1. (en) Tony books a room in the hotel → (es) *Tony libros un habitación
dentro el hotel

2. (en) The expert’s large table is full→ (es) *El experto - grande mesa es
lleno

3. (en) The red houses are more expensive → (es) *El rojo casas es más caro

4. (en) As a matter of fact, he picked it up → (es) *Cuando un asunto de
hecho, él elegido él arriba

Pista: Per descobrir com millorar les traduccions del model zero penseu en
quina informació s’hauria d’associar a cada mot per a poder generar traduccions
més adequades. Com s’usaria aquesta informació?

Notes per a seguir l’explicació del professor
Les traduccions model zero dels exemples estan produides amb el traductor anglés–
espanyol d’Apertium.org. Quan es tradueixen les frases completes, el resultat és
una traducció raonable.

Descripció dels problemes i esbós de la solució:

1. En la primera oració hi ha dos mots homògrafs, books, que pot tenir dues
traduccions: reserva, quan és verb, o libros, quan és substantiu i in, que es
pot traduir per en, quan és preposició, o per dentro, quan és adverbi. Quan
el sistema ha traduı̈t books aı̈lladament, l’ha interpretat com a substantiu, i
quan ha traduı̈t in aı̈lladament, l’ha interpretat com a adverbi.

Per a poder decidir en quin cas es troba, el sistema hauria d’usar informació
que no està present en el text. Per example, hauria de decidir que books
és un verb perquè ve precedit de Tony que és un nom propi. Per a poder
obtenir la informació (que books pot ser substantiu o verb, o que He és un
pronom personal subjecte), el sistema necessita realitzar anàlisi morfològica,
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i assignar a cada mot una o més categories lèxiques o parts de l’oració, i
després usar algun tipus de regles per a decidir en els casos ambigus (la
mateixa regla es podria aplicar a cooks en He cooks). En el cas d’in, el
context, és a dir, el substantiu room que el precedeix i l’article the que el
segueix, permet elegir com a més adequada la interpretació segons la qual in
és una preposició.

Clarament, el sistema ja no pot treballar directament amb el text font tal com
li aplega. Per resoldre els problemes associats a l’homografia amb canvi de
categoria en un sistema de TA basat en regles o en coneixement lingüı́stic,
s’ha de treballar amb una representació abstracta que resulta de un cert nivell
d’anàlisi lingüı́stica, i que permet aplicar regles generals per a resoldre els
problemes. La traducció deixa de ser directa i passa a ser indirecta.

Si usem l’analogia que traduir és com travessar un riu, la traducció directa
té el problema que cal travessar-lo nadant, mullant-se. L’anàlisi és com
l’escala que puja a un pont que passa per damunt de l’aigua. L’abstracció és
l’elevació que ens permet creuar el riu fàcilment sense haver de banyar-nos.

Quan l’ambigüitat lèxica és d’altra naturalesa, per exemple quan l’homogra-
fia no està associada al canvi de categoria lèxica,

(es) vendo→ vender.verb.indic.pres.p1.sg

(es) vendo→ vendar.verb.indic.pres.p1.sg

o quan es tracta de mots polisèmics (la polisèmia una propietat de totes
les formes flexionades d’un lema determinat) que poden tenir més d’una
traducció:

(ca) estació→ (en) station

(ca) estació→ (en) season

(ca) estació→ (en) . . .

la solució és més difı́cil.

2. En la segona oració, queda clar que l’ordre de mots que produeix el model
zero és inadequat perquè per a produir una traducció adequada cal canviar
l’ordre dels mots. Com sabem que els mots large table s’han de traduir per
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mesa grande i no per grande mesa? De nou, saber que large és un adjectiu i
table és un substantiu (en aquest context, ja que pot ser una forma del verb
to table), ens permetria escriure una regla de l’estil de:

(en) adj subst→ (es) subst adj

que ens permetria tractar d’altres reordenament com ara red car→ coche
rojo o institutional message→ mensaje institucional.

Per a poder aplicar aquestes regles de reordenament, de nou és necessària
l’anàlisi (morfològica en aquest cas, seguida de desambiguació de mots com
table), és a dir, l’abstracció que ens permet tractar molts problemes similars
de reordenament amb la mateixa regla.

De fet, per a reordenar adequadament el sintagma nominal the expert’s large
table caldria una regla més llarga:

(en) det1 subst1 gs adj subst2→
(es) “el” subst2 adj “de” det1 subst1

on els subı́ndexs s’usen per a indicar millor l’operació de reordenament, “gs”
representa el sufix genitiu saxó (’s, s’, ’) i els mots entre cometes representen
mots que s’han d’afegir per a construir la traducció.

3. En la tercera oració, s’observa que el model zero no pot garantir la concordança,
en aquest cas de gènere i nombre, dels determinants El (→las) i els adjectius
rojo (→ rojas) i caro (→ caras) amb els substantius. La mateixa noció de
concordança només es pot expressar en termes de conceptes abstractes com
ara determinant, adjectiu, substantius, per tant, acó també queda clara la
necessitat d’anàlisi.

Per exemple, les regles per a establir la concordança en el subjecte de l’oració
les podrı́em formular sobre la regla de reordenament corresponent:

(en) det adj subst→ (es) det subst adj
assigna gènere meta: subst→ det
assigna gènere meta: subst→ adj
assigna nombre meta: subst→ det
assigna nombre meta: subst→ adj

Amb regles d’aquest tipus es pot tractar bé la concordança a la curta, o de
contacte.
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Per a assegurar-nos que el segon adjectiu de l’oració també concorda haurı́em
d’escriure una regla més llarga que l’incloguera, o inventar-nos alguna
manera de propagar el gènere i el nombre cap avant.

Un bon catàleg de patrons de reordenament i concordança pot servir per a
tractar els casos més freqüents i aconseguir una qualitat raonable de traduc-
ció.2

4. En aquest exemple hi ha dues unitats lèxiques de més d’un mot (ULMM),
les quals, malgrat estar compostes per més d’un mot, s’han de traduir com si
foren una unitat:

(en) as a matter of fact→ (es) de hecho
(en) pick X up→ (es) coger X

Com que el model zero tradueix mot a mot, el resultat és inadequat.

La solució, en el primer cas, és relativament senzilla: com que la ULMM és
invariable, el que ha de fer el programa és dividir el text en unitats lèxiques
de manera més intel·ligent, tenint en compte un diccionari d’ULMM, i tractar
la ULMM com si fóra un mot únic.

En el segon cas, hi ha dos problemes addicionals: d’una banda, la ULMM
no és invariable (pick pot aparèixer en diverses formes: pick, picks, picked,
picking); d’altra banda, la ULMM no és contigua: pot contenir material
enmig. Sense entrar en detalls de la solució, queda clar que la solució dels
dos problemes només és possible amb un cert nivell d’anàlisi (com es veu, la
mateixa regla de dalt ja està formulada en termes més abstractes).

Exemples entre el castellà i el català:

(es) con cargo a→ (ca) a càrrec de
(ca) trobar a faltar→ (es) echar de menos

Estudiarem ara amb detall la solució que s’ha esbossat més amunt.

Simplificació dels diccionaris: Un efecte secundari interessant de l’ús de
l’anàlisi és que els diccionaris bilingües, que en el model zero haurien d’incloure
totes les formes flexionades de cada paraula, se simplifiquen. Per exemple, en un
diccionari espanyol–català de model zero haurı́em de ficar totes les formes del verb
maleir:

2Els programes que solen aplicar aquests patrons ho fan usant l’estratègia LRLM (“left-to-right
longest match”): és a dir, van de esquerra a dreta, i apliquen el patró més llarg que concorda amb
l’entrada; si no poden aplicar una regla, tradueixen un mot solt (model zero!) i ho tornen a intentar.
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(es) maldigo→ (ca) maleı̈sc
(es) maldices→ (ca) maleı̈xes

. . .
(es) maldecı́amos→ (ca) maleı́em

. . .

mentres que si treballem amb les formes analitzades potser només necessitarı́em:

(es) maldecir.verb→ (ca) maleir.verb

i de la informació de flexió de la llengua origen s’encarregaria el procés d’anàlisi
(de la llengua meta en parlem ara mateix).

El “model 1” i la traducció automàtica indirecta per transferència:
La solució descrita més amunt (més avançada que el model mot per mot però
encara amb nombrosos problemes), l’anomenarem Model 1. No és massa diferent
de la que usen alguns programes de traducció automàtica com ara Power Transla-
tor (fins a la versió 5), SDL Transcend, Reverso, interNOSTRUM o Apertium. Es
correspon amb un cas particular del que en la bibliografia s’anomena sistema de
traducció automàtica indirecta per transferència, amb tres mòduls ben diferenciats:

Anàlisi: mòdul monolingüe que fa l’anàlisi morfològica, la desambiguació lèxica
categorial i identifica els patrons (seqüències de mots) que cal tractar. Genera
una representació abstracta del text origen (RATO).

Transferència: mòdul bilingüe que llig la RATO, gestiona el diccionari bilingüe i
aplica les accions de reordenament i concordança associades a cada patró
identificat en la fase d’anàlisi. Genera a partir de la RATO una representació
abstracta del text meta (RATM).

Generació: modul monolingüe que genera, a partir dels lemes i les caracterı́stiques
morfològiques (flexió), les formes superficials necessàries. Genera, a partir
de la RATM un text concret: la traducció en brut.

Esquemàticament,

TO→ A → RATO→ T → RATM → G → TM

És a dir, l’anàlisi identifica i agrupa situacions que requereixen un tractament
diferenciat de traducció; la transferència les transforma a una forma equivalent
però de la llengua meta; finalment, la generació en genera text meta.

El model 1 proposat com a resposta als problemes de dalt és, per tant, un
sistema de transferència sintàctica parcial (no fa l’anàlisi sintàctica completa en
forma d’arbres, per exemple, però sı́ que identifica patrons). Hi ha sistemes de
transferència on l’anàlisi és més profunda i pot ser fins i tot semàntica.
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Modularitat: La modularitat dels sistemes de traducció automàtica indirecta per
transferència (de tots, no només del model 1) fa que puguem canviar, per exemple,
de llengua meta canviant només els mòduls de transferència i de generació, o de
llengua origen canviant només els mòduls d’anàlisi i transferència. Per exemple, si
tenim un traductor de l’anglés a l’espanyol:

en → Aen → Ten→es → Ges → es

podem aprofitar el mòdul d’anàlisi de l’anglés Aen per a fer un traductor de l’anglés
al català:

en → Aen → Ten→ca → Gca → ca

o el mòdul de generació d’espanyol Ges per a fer un traductor del neerlandés a
l’espanyol

nl → Anl → Tnl→es → Ges → es

Cadena de muntatge: El sistema de transferència funciona com una cadena
de muntatge: com que els tres mòduls treballen d’esquerra a dreta i en una única
passada, no cal que un mòdul espere que l’anterior acabe amb el text: poden
treballar paral·lelament; això fa que els sistemes d’aquesta naturalesa siguen molt
ràpids.

Reversibilitat parcial: Si se separen les dades lingüı́stiques usades per cada
un dels tres mòduls, és possible una reversibilitat parcial. Si en el sistema anglés–
espanyol de dalt separem les dades lingüı́stiques de cada un dels tres mòduls del
programari que processa aquestes dades (dAen, dTen→es, dGes) podem definir un
motor genèric de traducció (A, T, G) que val per a qualsevol parell de llengües:

en → dAen

A
→ dTen→es

T
→ dGes

G
→ es

Si ara volem escriure el sistema de traducció invers, espanyol–anglés, és a dir,

es → dAes

A
→ dTes→en

T
→ dGen

G
→ en

podrı́em traure avantatge del fet que hi ha grans semblances entre les dades
lingüı́stiques de aquest sistema i les del sistema anterior:

• dAes'dGes: per a analitzar l’espanyol podem reciclar una bona part de les
dades que s’usaven per a generar-lo en el sistema anterior;
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• dGen'dAen: per a generar l’anglés podem reciclar una bona part de les dades
que s’usaven per a analitzar-lo en el sistema anterior;

• dTes→en'dTen→es: per a transferir d’espanyol a anglés podem usar una bona
part de les dades que s’usaven per a transferir des de l’anglés a l’espanyol
en el sistema anterior (per exemple, podem “pegar la volta” als diccionaris
bilingües i podrı́em aprofitar-ne moltes entrades).


