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Introducció
Hi ha problemes de traducció que els sistemes per transferència morfològica (també
anomenats sistemes per transferència sintàctica parcial) que vam veure a la primera
part de la pràctica i que a classe vam anomenar model 1 no són capaços de resoldre
amb una quantitat de dades raonable. Aquest document tracta les limitacions
d’aquest tipus de sistemes de TA basats en regles o coneixement lingüı́stic i fa un
esbós de les possibles estratègies de solució.

Activitat
Indiqueu alguns problemes no resolts pel model 1, proposat a la primera part de la
pràctica, i feu un esbós de les possibles estratègies de solució que s’haurien d’in-
cloure en un model més avançat. Per a inspirar-vos, fixeu-vos en les següents grups
de frases i les traduccions produı̈des per sistemes per transferència morfològica
(model 1).
Grup A: (traduccions d’Apertium)

1. (ca) Aquests avions no volen bé → (es) *Estos aviones no quieren bien
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2. (es) Que salen la sopa, que está sosa → (ca) *Que ixen la sopa, que està
insulsa

Grup B: (traduccions d’Apertium)

1. (es) Una almohada → (ca) Un coixı́

2. (es) Una almohada cómoda → (ca) Un coixı́ còmode

3. (es) Una almohada más cómoda → (ca) Un coixı́ més còmode

4. (es) Una almohada bastante más cómoda → (ca) *Un coixı́ bastant més
còmoda

5. (es) Una almohada muy cómoda → (ca) Un coixı́ molt còmode

6. (es) Una almohada azul muy cómoda → (ca) *Un coixı́ blau molt còmoda

7. (es) Una almohada de lana pero más cómoda → (ca) *Un coixı́ de llana
però més còmoda

Grup C: (traduccions d’Apertium)

1. (en) A house → (ca) Una casa

2. (en) A car → (ca) Un cotxe

3. (en) Red houses → (ca) Cases vermelles

4. (en) A large house → (ca) Una casa gran

5. (en) The young expert → (ca) L’expert jove

6. (en) The professor’s house → (ca) La casa del professor

7. (en) The young professor’s car → (ca) El cotxe del professor jove

8. (en) The professor’s new house → (ca) La casa nova del professor

9. (en) The young professor’s large car → (ca) *El professor jove cotxe gran

Notes per a seguir l’explicació del professor
Descripció dels problemes i esbós de la solució:
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Grup A

1. Com que el mot volen és un mot homògraf i les dues interpretacions del
mot són verbs (volar.verb.indic.pres.3.pl i voler.verb.indic.pres.3.pl) no hi
ha manera de distingir-los usant només informació sobre les categories que
els acompanyen. Una possible solució és refinar les categories lèxiques per a
distingir els verbs intransitius (volar) dels verbs transitius (voler), o bé els
verbs lèxics (volar) dels verbs modals (voler) i esperar que la distribució de
les categories dels mots veı̈ns ajuden a distingir un cas de l’altre. L’altra
consistiria a fer una anàlisi més profunda que descartara un dels dos casos.

2. Com en l’exemple anterior, les dues interpretacions del mot salen són verbs
(salar.verb.subj.pres.3.pl i salir.verb.indic.pres.3.pl). També com en l’exem-
ple anterior, o bé hem de refinar les categories lèxiques i distingir verbs
en subjuntiu dels verbs en indicatiu o els verbs transitius dels intransitius i
esperar que les categories lèxiques dels mots veı̈ns prioritzen la interpretació
correcta, o bé optar per una anàlisi més profunda que permetera decidir en
quin cas ens trobem.

En general, no és fàcil resoldre al nivell del model 1 alguns tipus d’ambigüitat
lèxica, com ara l’homografia amb coincidència de categoria gramatical ((es) fui,
creo, (ca) podem, volem) o la polisèmia ((es) destino→ (ca) destı́, destinació),
fixant-nos només en les categories dels mots veı̈ns.

Grup B

1. Si el sistema aplicara el model zero (un model 1 sense regles), el resultat
hauria estat una coixı́. Una manera d’explicar la traducció en el model 1
seria dir que hi ha la regla:

R1: (es) det subst→ (ca) det subst
assigna gènere meta: subst→ det
assigna nombre meta: subst→ det

2. Ara podem fer la hipòtesi que el sistema és un model zero però amb la regla
R1; és a dir, un sistema model 1 amb una regla només. Com que la frase
conté el patró que trobem en la part esquerra de la regla R1, s’hi aplicaria
aquesta regla i la resta es traduiria amb el model zero. El resultat hauria
estat Un coixı́ cómoda (el mot cómoda es traduiria aı̈lladament, ja que no el
cobreix la regla). Una manera d’explicar la traducció observada en el model
1 seria dir que hi ha una altra regla:
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R2: (es) det subst adj→ (ca) det subst adj
assigna gènere meta: subst→ det
assigna nombre meta: subst→ det
assigna gènere meta: subst→ adj
assigna nombre meta: subst→ adj

3. A la vista de les observacions anteriors, podem fer la hipòtesi que el sistema
és un model 1 que només té les regles R1 i R2. Com que la frase conté el
patró que trobem en la part esquerra de la regla R1 però no el de la regla R2,
s’hi aplicaria R1 i la resta es traduiria amb el model zero. El resultat hauria
estat Un coixı́ més cómoda (els mots més i cómoda es traduirien aı̈lladament,
ja que no els cobreix la regla). Una manera d’explicar la traducció observada
en el model 1 seria dir que hi ha una tercera regla:

R3: (es) det subst adv adj→ (ca) det subst adv adj
assigna gènere meta: subst→ det
assigna nombre meta: subst→ det
assigna gènere meta: subst→ adj
assigna nombre meta: subst→ adj

És a dir, la regla R2 inserint-hi l’adverbi. Fixeu-vos que el fet que les regles
estiguen basades en seqüències de mots i no en estructures sintàctiques fa
que hagem de fer regles especı́fiques per a cada possible seqüència, a pesar
de les evidents analogies.

4. Arribats a aquest punt podem fer la hipòtesi que el sistema és un model 1
amb tres regles: R1, R2 i R3. Com que la frase conté el patró que trobem en
la part esquerra de la regla R1 però no el de la regla R2, s’hi aplicaria R1 i la
resta es traduiria amb el model zero, ja que no s’hi pot aplicar cap regla. El
resultat és, com s’observa, Un coixı́ bastant més cómoda (els mots bastant,
més i cómoda es traduirien ailladament, ja que no els cobreix cap regla). Per
a produir la traducció més adequada Un coixı́ bastant més còmode caldria
introduir una quarta regla:

R4: (es) det subst adv adv adj→ (ca) det subst adv adv adj
assigna gènere meta: subst→ det
assigna nombre meta: subst→ det
assigna gènere meta: subst→ adj
assigna nombre meta: subst→ adj

És a dir, la regla R3 inserint-hi el segon adverbi. Com abans, com que les
regles són molt rudimentàries i estan basades en seqüències de mots i no
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en estructures sintàctiques, haurı́em de fer regles especı́fiques per a cada
possible seqüència.

5. El model 1 amb les tres regles R1, R2 i R3 explica perfectament la traducció
observada.

6. El model 1 amb les tres regles R1, R2 i R3 es queda curt ja que aplicaria
la regla R2 a Una almohada azul i no trobaria regles per a aplicar a muy
cómoda. Per a tractar aquesta estructura caldria una quinta regla:

R5: (es) det subst adj1 adv adj2→ (ca) det subst adj1 adv adj2
assigna gènere meta: subst→ det
assigna nombre meta: subst→ det
assigna gènere meta: subst→ adj1
assigna nombre meta: subst→ adj1
assigna gènere meta: subst→ adj2
assigna nombre meta: subst→ adj2

7. Queda clar que en aquest cas només es pot aplicar la regla R1 i no es
pot assegurar la concordança de la traducció de l’adjectiu cómoda, i que
amb regles basades en seqüències l’única manera d’assegurar-la seria tenir
regles que descriguen totes les possibles estructures que es poden trobar
entre almohada y cómoda, cosa que és clarament impracticable. Aquesta és
clarament una limitació del model 1, el qual, en general, té problemes per
tractar alguns casos de concordança, com ara la concordança “a la llarga”
((es) el postre que nos ofreció era delicioso→ (ca) *les postres que ens va
oferir eren deliciós, o la concordança “a la curta” quan el sintagma on s’ha
d’establir no correspon a cap de les seqüències de mots detectades (com en
l’exemple de almohada–coixı́).

Grup C

1. El model 1 amb la regla R1 explica perfectament la traducció observada.

R1: (es) det subst→ (ca) det subst
assigna gènere meta: subst→ det
assigna nombre meta: subst→ det

2. Tant el model zero com el model 1 amb la regla R1 donarien el mateix
resultat, que és l’observat: un cotxe.
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3. Ara podem fer la hipòtesi que el sistema és un model zero però amb la regla
R1; és a dir, un sistema model 1 amb una regla només. Com que la frase no
conté el patró que trobem en la part esquerra de l’única regla R1, no s’hi s’hi
aplicaria cap regla i la fase es traduiria amb el model zero. El resultat hauria
estat Vermell cases. Però la traducció observada és diferent. Una manera
d’explicar la traducció observada en el model 1 seria dir que hi ha una altra
regla:

R2: (en) adj subst→ (ca) subst adj
assigna gènere meta: subst→ adj
assigna nombre meta: subst→ adj

4. Arribats a aquest punt podem fer la hipòtesi que el sistema és un model 1
amb dues regles: R1 i R2. Si assumim que el sistema va d’esquerra a dreta
i en cada punt aplica la regla més llarga que concorda amb la part del text
que queda per processar, i no aplica mai més d’una regla al mateix mot (per
evitar ambigüitats a l’hora d’aplicar les regles), trobarem que com que no
té cap patró que concorde començant en el primer mot A, traduirà aquest
mot aı̈lladament (Un). Després, la regla R2 concorda amb la resta de la frase
large house i l’aplica. El resultat és Un casa gran. Per a produir la traducció
observada Una casa gran hem de postular l’existència d’una nova regla:

R3: (en) det adj subst→ (ca) det subst adj
assigna gènere meta: subst→ det
assigna nombre meta: subst→ det
assigna gènere meta: subst→ adj
assigna nombre meta: subst→ adj

És a dir, una espècie de combinació de les regles R1 i R2 en una sola regla.

5. El resultat d’aplicar la regla R3 deduı̈da en la frase anterior seria idèntic a
l’observat: no cal postular cap regla nova.

6. Si assumim ara que el nostre sistema és un model 1 amb les tres regles R1,
R2 i R3, l’única regla que concorda amb la frase (que podem analitzar det
subst gs subst, on gs representa la partı́cula de genitiu saxó ’s, s’ o ’) és la
R1. La resta de la frase es traduiria amb el model zero i el resultat seria El
professor casa (on suposem que el sistema no assigna cap traducció a un
genitiu saxó solt). Però aquest no és el resultat observat, per a explicar-lo
hem de postular una nova regla:
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R4: (en) det1 subst1 gs subst2→ (ca) “el” subst2 “de” det1 subst1
assigna gènere meta: subst1→ det1
assigna nombre meta: subst1→ det1
assigna gènere meta: subst2→ “el”
assigna nombre meta: subst2→ “el”

La forma “el” representa un article determinat i la forma “de” la preposició
de. Fixem-nos que s’han de generar mots nous per a traduir l’estructura.

7. Si assumim ara que el nostre sistema és un model 1 amb les quatre regles
proposades, R1, R2, R3 i R4, l’única regla que concorda amb la frase (que
podem analitzar det adj subst gs subst, on gs representa la partı́cula de
genitiu saxó ’s, s’ o ’) és la R3. Com en l’exemple anterior, la resta de la
frase es traduiria amb el model zero i el resultat seria El professor jove cotxe
(de nou, suposem que el sistema no assigna cap traducció a un genitiu saxó
solt). Però aquest no és el resultat observat, per a explicar-lo hem de postular
una nova regla, que és bàsicament una variació de la regla R4:

R5: (en) det1 adj1 subst1 gs subst2→ (ca) “el” subst2 “de” det1 subst1
adj1

assigna gènere meta: subst1→ det1
assigna nombre meta: subst1→ det1
assigna gènere meta: subst1→ adj1
assigna nombre meta: subst1→ adj1
assigna gènere meta: subst2→ “el”
assigna nombre meta: subst2→ “el”

8. Ara tenim un sistema amb cinc regles, de la R1 a la R5. Les regles més
llargues que d’esquerra a dreta concorden amb la frase (que podem analitzar
det subst gs adj subst, on gs representa la partı́cula de genitiu saxó ’s, s’ o

’) són, primer, la R1, que concorda amb det subst, i, després de saltar-se el
gs, la regla R2, que concorda amb adj subst. Però aquest no és el resultat
observat, per a explicar-lo hem de postular una nova regla, que és, de nou,
una variació de la regla R4:

R6: (en) det1 subst1 gs adj2 subst2→ (ca) “el” subst2 adj2“de” det1
subst1

assigna gènere meta: subst1→ det1
assigna nombre meta: subst1→ det1
assigna gènere meta: subst2→ “el”
assigna nombre meta: subst2→ “el”
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assigna gènere meta: subst2→ adj2
assigna nombre meta: subst2→ adj2

Com es pot veure, segons si apareixen adjectius qualificant el primer substan-
tiu de la construcció o el segon, hem d’escriure regles noves que gestionen
explı́citament aquests adjectius, tot i que queda clar que l’operació general
que representen les regles R4, R5 i R6 és, aproximadament:

(en) det1 GN1 gs GN2→ (ca) “el” GN2 “de” det1 GN1

on cada GN indica un grup nominal format per un subst i, opcionalment, un
adj. No s’hi indica, però caldria assegurar la concordança dins de cada un
dels grups nominals i amb els determinants que els acompanyen.

9. Finalment, aquest és l’exemple que faltava dels descrits per la regla general
que hem comentat adés: cada un dels dos substantius del grup nominal va
acompanyat d’un adjectiu. El sistema no la tradueix bé (aplica la regla R3 i
després la R2) perquè hi faltaria una regla:

R7: (en) det1 adj1 subst1 gs adj2 subst2→ (ca) “el” subst2 adj2“de” det1
subst1 adj1

assigna gènere meta: subst1→ det1
assigna nombre meta: subst1→ det1
assigna gènere meta: subst2→ adj1
assigna nombre meta: subst2→ adj1
assigna gènere meta: subst2→ “el”
assigna nombre meta: subst2→ “el”
assigna gènere meta: subst2→ adj2
assigna nombre meta: subst2→ adj2

Com podem veure, en el model 1, si no podem identificar estructures més gene-
rals (més abstractes) com els grups nominals indicats més amunt, hem d’escriure
regles que tracten explı́citament cada possible composició de la frase. Imaginem
ara què haurı́em de fer amb frases més complexes com The [young] professor’s
[black] student’s [large] car. L’ordre dels mots és inadequat quan que el sintagma
que s’ha de reordenar no correspon a cap de les seqüències de mots detectades.
Necessitarı́em estructures encara més abstractes, fins i tot jeràrquiques (arbres
d’anàlisi sintàctica pròpiament dits). Haurı́em d’anar a un model amb més anàlisi,
el model 2.
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Necessitat de l’anàlisi sintàctica: Els problemes dels dos últims grups
són deguts al fet que la concordança i l’ordre dels mots són fenòmens que no
s’expliquen bé al nivell de mots solts o de seqüències de mots i s’han d’explicar en
termes de sintagmes, unitats de longitud variable i moltes vegades de naturalesa
recursiva (i, per tant, de longitud indefinida) que les llengües manipulen com una
unitat. Es podria dir que l’estructura de la llengua no és lineal, sinó jeràrquica i
recursiva.

Com ja s’ha suggerit, una possible aproximació a la resolució d’aquests proble-
mes consistiria a fer una anàlisi sintàctica posterior a la morfològica, que permetria
determinar l’estructura i la longitud dels sintagmes i manipular-ne cada un com
una unitat. La fase de transferència operaria ja no sobre seqüències de mots sinó
sobre arbres d’anàlisi sintàctica. El resultat és un sistema de traducció indirecta
per transferència sintàctica.

L’anàlisi sintàctica necessita algorismes molt especialitzats que ja no són tan
ràpids com els d’anàlisi morfològica. A més, és molt més difı́cil escriure una
especificació completa de la sintaxi d’un idioma —que cobrisca pràcticament totes
les frases possibles— que una especificació morfològica, i a més, es fa explı́cit
un nou problema: l’ambigüitat estructural o sintàctica: una oració pot tenir molts
arbres d’anàlisi sintàctica, i cal elegir-ne un.

Compromı́s “intel·ligència–memòria”: No s’ha d’oblidar que cada vegada
que un determinat nivell d’anàlisi té problemes per a abordar traduccions, hi ha
dues alternatives:

• com s’ha dit fins ara, fer una anàlisi més profunda (per exemple, passar
d’anàlisi sintàctica parcial amb patrons a una anàlisi sintàctica completa per
a tractar problemes de reordenament més complexos), o

• utilitzar la força bruta: moltes més dades (més regles, regles més especialit-
zades per als casos concrets, etc.) sense augmentar el nivell d’anàlisi (per
exemple, afegir-hi molts més patrons de reordenament).

Hi ha d’haver-hi un compromı́s (que es dóna en moltes altres tasques) entre la
intel·ligència (complexitat) del model i la memòria (quantitat de dades) de què
disposa.

Nivells d’anàlisi: Aquestos són els components de les representacions abstrac-
tes en funció del nivell d’anàlisi:

• anàlisi morfològica: categories lèxiques, informació de flexió (gènere, nom-
bre persona, cas, temps, etc.)
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• anàlisi sintàctica: constituents (sintagmes) o relacions de dependència que
formen estructures arbòries, etc.

• semàntica: rols semàntics (agent, pacient, beneficiari, etc.)


