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 1. Увод

В съвременните изследвания на българския език езиковите технологии са

една интердисциплинарна област, която се развива все по-бързо. В последните

години се появиха  нови публикации, научни резултати и компютърни програми

за българския език, свързани с приложението на различни формални езикови

теории  (ФЕТ)  за  автоматична  обработка  и  анализ  на  български  език.  Една

голяма част от тези ФЕТ са унифицирани универсални  формални теории, които

имат програмни платформи и приложения за много езици и са подходящи за

машинен превод (МП). По-известните от тях са: 1) DATR език за представяне

на  лексикална  информация,  2)  Опорни  фразово-структурни  унификационни

граматики,  3)  Универсален мрежов език и др.,  като всички от изброените са

били използвани за автоматична обработка и анализ на български език. 

2. Цел, задачи и подходи на изследването

В  научната литература засега няма публикувани подробни изследвания

относно границите и ефективността на използването на ФЕТ за български език,

както в теоретичен план (представяне на ново знание), така и в практически

аспект (използване за създаване на компютърни програми). Представеният  труд

„Подходи  за  машинен  превод  на  български  език“  (Machine  Translation

Approaches to the Bulgarian Language) си поставя точно такава цел, а именно да

изследва  възможностите  и  начините,  които  ФЕТ предоставят  за  компютърен

анализ на българския език, както и границите на приложението им с оглед на

МП [1]. Настоящото изследване използва като метод контрастивния анализ (КА)

[6],  широко  прилаган  в  сравнителното  езикознание  [28],  за  да  изследва  три

подхода за машинен превод на български език: 1) DATR език за представяне на

лексикална  информация  (DATR),  2)  Универсалния  мрежов  език  (УМЕ)  и  3)

Sketch Engine (SE) (Скетч Енджин) – статистическа търсачка за обработване на
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двуезични  електронни  текстови  корпуси. Използва  се  понятието  терциум

компарационис (ТК)  [29],  въз  основа  на  което  се  правят  сравненията.

Компютърни програмни приложения за български език и на трите подхода се

анализират с  оглед на  начина,  по който формално са  представени езиковите

данни, с оглед на спецификата и възможностите те да бъдат използвани за МП

(да  генерират  подходящ  преводен  еквивалент),  с  оглед  на  това,  как  са

представени  различни  езикови  фрагменти  в  различните  ФЕТ,  с  оглед  на

измерването  на  качеството  на  превода  и  възможностите  за  подобряване  на

резултата  му,  както  и  с  оглед  на  времето  и  ресурсите,  необходими  за

прилагането и използването им.

 3. Машинен превод – принципи и приложение

Съвременният превод, като човешка дейност, е изследван както с оглед на

теорията и практиката му [2, 31, 37], така и в културологичен и антропологичен

аспект  [27]. Разделянето  на  превода  на  художествен и  технически  [9,  36]

отразява разликите и спецификата му, както и разглеждането на особеностите

на  превода  между  родствени  езици  като  славянските  [30]  отразява  други

особености. 

В  същото  време  развитието  и  усъвършенстването  в  областта  на

компютърната  техника  и  информационните  технологии  (ИТ)  откриват  нови

възможности за  използването  им  в  сферата  на  превода.  Възникналото

направление на машинния превод (МП) използва различни подходи в опит да

автоматизира превода като компютърно моделира тази човешка дейност, главно

знанията за изходния и целевия език. По принцип МП представлява употреба на

различни  езикови  програмни  продукти,  с  които  преводът  на  практика  се

извършва  автоматично.  Основната  идея  е  да  се  представи  изходния  език

символно – като езиково-независимо формално представяне, главно с помощта

на ФЕТ или набор от стандартни статистически измерители, а след това това

представяне трябва да се трансформира като езиково към целевия език.   
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Така при МП [8, 11] основната задача е компютърното представяне както

на изходния, така и на целевия език чрез използването на общи и за двата езика

ФЕТ или статистически техники. Първоначално МП е създаден за компютърен

технически превод [9], но впоследствие се ползва и за превод на семантично по-

сложни текстове, въпреки че употребата му е ограничена, тъй като все още не

може да се моделира успешно когнитивната страна на превода като човешка

дейност. В традицията на българския език МП се изследва и анализира в [32,

33]. 

В следващото изложение ще представим контрастивен анализ на две ФЕТ

и набор от статистически техники, използвани за МП на български език към

руски, словашки, сръбски и английски език.

4.  DATR език за представяне на лексикална информация и използването

му за машинен превод

DATR език за  представяне на лексикална информация е  създаден през

1989  г.  в  Университета  на  Съсекс,  Великобритания  [3]  като  опит  да  бъде

подобрена  трансформационната  граматика  на  Чомски.  Той  е  замислен  като

универсална ФЕТ с помощта на която могат да се представят различни езикови

явления  или  техни  характеристики  (фонетика,  морфология,  синтаксис  и  др.)

като се задават компютърно чрез граматичните им правила (с определена степен

на обобщеност) за действие в рамките на общ компютърен езиков модел. 

За тази цел се използва структурата на  семантична мрежа,  с  която се

представя  съответното  граматично  знание  за  конкретния  език  (чрез

граматичните му правила) като работеща компютърна програма, чийто принцип

на работа е изравняването на зададените езикови стойности (фонеми, морфеми,

думи и др.) с дефинираните междинни стойности от конструираните правила,

като  крайният  резултат  са  нови  фонемни  промени,  словоформи  или

синтактични цялости. С този работещ механизъм DATR подобрява значително

трансформационната граматика,  защото теоретически включва възможност за
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представянето  и  на  изключенията  от  правилата  (което  е  характерно  за

естествения език) чрез задаването на нови правила за тях и в този смисъл се

разглежда  като  универсална  ФЕТ,  с  която  могат  да  се  представят  езикови

характеристики както на родствени, така и на неродствени езици.

DATR  позволява  граматичните  правила  на  избрания  естествен  език  да

бъдат представени чрез структурата на семантична мрежа, в която всеки възел

включва определени правила, които могат да бъдат наследявани или променяни

чрез  свързването  му  с  друг,  съседен  възел.  Така  граматичното  описание  се

представя по възможно най-кратък начин. 

Отделно от това за DATR е разработена платформа за директна работа (в

диалогов режим), а за много езици като английски, немски, испански и др. има

направени програмни приложения, което го прави много удобен за многоезичен

МП. Особено подходящи за това са славянските езици, повечето от които като

български, руски, полски, чешки, словенски и др. също са представени в DATR

чрез тази обща платформа. По същество тези приложения представят предимно

словоизменение, което е характерно за славянските езици.

По-нататък  ще  сравним  и  анализираме  представянето  на

словоизменителната морфология на български и руски език за целите на МП

като се използва  DATR като обща ФЕТ и терциум компарационис (основа за

сравнението). 

4.1.   Използване  на  DATR  за  представяне  на  словоизменението  на

съществителните имена в български и руски език за машинен превод

Както вече бе отбелязано трансформационната граматика, която също е

универсална  ФЕТ,  има  ограничени  възможности  за  представянето  на

словоизменителна  морфология,  защото  е  създадена  главно  за  синтактична

обработка на естествения език. В същото време славянските езици, повечето от

които  са  падежни  езици,  са  характерни  със  своето  словоизменение.  В  този
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смисъл DATR има възможности за представяне на славянска словоизменителна

морфология, която се използва и за МП между тези езици [12, 13].

4.1.1. Представяне на компютърна морфология с DATR 

По начало словоизменителната морфология е сложно да бъде представена

компютърно,  защото  в  процеса  на  словоизменението  не  само  се  прибавят

флективни морфеми, но също се извършват и различни фонетични промени и

затова процесът е труден за компютърно моделиране. 

Съществуват  два  основни  подхода  за  компютърно  представяне  на

словоизменителна морфология: а) първият приема словоизменителната основа

за  постоянна и  към нея прибавя словоизменителните морфеми,  а  б)  вторият

приема  словоизменителната  основа  за  варираща  и  я  прибавя  към постоянна

флективна  морфема  (най-често  е  използван,  когато  има  звукови  промени  в

основата  на  думата).  За  представянето  на  словоизменението  на

съществителните имена в българския език с DATR е използван още по-сложен

подход,  който  съчетава  варираща  основа  и  вариращи  словоизменителни

морфеми,  за  да  се  интерпретират  сложните  фонетични  промени,  които

съпътстват процеса, които са исторически обусловени.  

4.1.2.  Използване  на  DATR  за  представяне  на  словоизменението  на

съществителните имена в български език

Подробен  анализ  на  словоизменението  на  съществителните  имена  в

българския  език,  представено  с  DATR е  вече  публикуван  в  [34],  където  са

описани  граматичните  основания  за  формалното  представяне  и  е  даден

програмният код на софтуера.

Тук  накратко  можем  да  отбележим,  че  в  основата  на  това  формално

представяне е възприет типологичният подход, който представя флексията на

българските съществителни имена като словоизменителни типове, всеки един

от които е отделен възел в семантичната мрежа и съдържа своите граматични
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правила  за  словоизменение  на  включените  към  него  думи,  които  също  са

отделни  възли  от  мрежата.  Този  подход  не  е  традиционен,  доколкото  в

българския език съществителните имена нямат падежи и съответно склонения,

но  имат  словоизменение  по  отношение  на  род,  число  и  определеност  /

неопределеност.  Затова  тези  граматични  категории  на  съществителните  са

възприети в DATR представянето точно в тази йерархия и служат в програмата

за тригери, които променят стойността на получените словоформи. 

Във връзка с това основният възел на семантичната мрежа, който съдържа

правилата  за  словоизменението  на  съществителните  имена  съдържа

променливата <gender>, която може да приема стойност на мъжки, женски или

среден  род  и  в  зависимост  от  това  се  получават  съответните  словоформи.

Останалите  възли  от  семантичната  мрежа  съдържат  граматични  правила

съответно за смяна на стойността на рода, числото или членната морфема. По

този начин са дефинирани всички словоизменителни типове съществителни в

българския  език.  Пример  за  словоизменението  на  българската  дума  „закон“,

която използва словоизменителните правила на основния възел е както следва:

Zakon:

<> = Noun.
<root> = zakon.

Zakon: <gender> == masc_1.
Zakon: <sing undef> == zakon.
Zakon: <plur undef> == zakon_i.
Zakon: <sing def_1> == zakon_ut.
Zakon: <sing def_2> == zakon_a.
Zakon: <plur def_1> == zakon_i_te.

4.1.3.  Използване  на  DATR  за  представяне  на  словоизменението  на

съществителните имена в руски език

Словоизменението на съществителните имена в руския език в  DATR  е

създадено от известния британски езиковед и славист Г. Корбет. В основата му е

идеята за компютърно представяне на склонението на съществителните имена в
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руския  език,  главно  според  речника  на  Зализняк.  Формалната  структура  на

семантичната  мрежа  включва  възли  със  словоизменителните  правила  на

съществителните имена в  руски  език за  всички склонения.  Като основни са

приети  граматичните  им  категории  род,  падеж,  число  и  одушевеност  /

неодушевеност и в зависимост от смяната на техните стойности, компютърната

програмата дава съответните словоформи.

  Пример за словоизменението на руската дума „закон“ според зададените

граматични правила е както следва:

 

Zakon:

<> == N_I
<infl_root> == zakon
<sem animacy> == inanimate.

Zakon: <gloss> = law.
Zakon: <mor nom sg> = zakon.
Zakon: <mor acc sg> = zakon.
Zakon: <mor gen sg> = zakon _a.
Zakon: <mor dat sg> = zakon _u.
Zakon: <mor inst sg> = zakon _om.
Zakon: <mor loc sg> = zakon _e.
Zakon: <mor nom pl> = zakon _i.
Zakon: <mor acc pl> = zakon _i.
Zakon: <mor gen pl> = zakon _ov.
Zakon: <mor dat pl> = zakon _a _m.
Zakon: <mor inst pl> = zakon _a _m’i.
Zakon: <mor loc pl> = zakon _a _x.
Zakon: <syn gender> = masc.
Zakon: <syn animaey> = inanimate.

Семантичният анализ за целите на МП показва, че макар и омонимна и в

двата езика, думата „закон“ в български език не може да бъде „объркана“ от

компютърната програма с думата „закон“ в руски език (независимо от това, че

някои от словоформите в двата езика са омонимни),  защото и двете думи, и

съответните  им  словоформи,  са  представени  чрез  специфичните  им  в

съответните  езици  граматични  категории,  промяната  на  които  променя  и

словоформите. В този смисъл може да се направи заключението, че  DATR е
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надеждна ФЕТ за създаване на софтуер за многоезичен МП между славянските

езици.

4.2.   Използване  на  DATR  за  сравняване  на  представянето  на

притежателните  и  възвратното  притежателно  местоимение  в  български

език 

Представянето  на  притежателните  и  възвратното  притежателно

местоимение  в  българския  език  с  DATR е  част  от първия  модел  на

словоизменението [34] и следва общата идея то да бъде моделирано с оглед на

граматичните  категории  род,  число  и  определеност  /  неопределеност.

Подробният преглед и кодът на софтуера включват също анализ и изясняване на

сложната природа на граматичните категории, които тези местоимения имат. 

Особеността в граматиката на притежателните местоимения е  свързана

със семантиката им да изразяват семантичната универсалия притежателност,

която включва притежател и притежаемо. Затова те имат два типа категории

род и число – словоизменителни и несловоизменителни, и в зависимост от това,

коя от тези категориални йерархии е приета за основна, е възможно те да бъдат

представени в DATR по два различни начина.

При  първото  представяне  на  притежателните  местоимения  в  DATR са

взети за основа техните словоизменителни категории и е следван модел, в който

всички  правила  за  словоизменението  им  ползват  тези,  създадени  за

прилагателните,  а  самите  местоимения  са  зададени  като  отделни  възли  на

семантичната  мрежа  чрез  своите  словообразувателни  основи  и

несловоизменителните си категории род, число и лице.

За основа на второто представяне на тези местоимения в  DATR [19] е

взета йерархията на несловоизменителните им категории род, число и лице и е

добавен един нов възел, който съотнася словоизменителните им категории към

несловоизменителните такива,  за  да  се получат съответните им словоформи.
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Отделните  местоимения  са  зададени  към  семантичната  мрежа  само  със

словообразувателните си основи.

Така  двете  представяния  на  притежателните  местоимения  в  DATR  се

различават  освен  по  начина  на  използването  на  вътрешната  йерархия  на

граматичните  им  категории,  а  и  по  начина  на  представянето  на  самите

местоимения – в първия случай несловоизменителните им категории са част от

базата данни, а във втория те са част от граматичните правила. 

Същата  идея  е  използвана  и  за  DATR  представянето  на  възвратното

притежателно  местоимение.  В  случая  DATR се  използва  като  основа  за

сравнение  (терциум компарационис)  на  двете  представяния,  което  дава  ново

знание  за  начините  и  подходите,  които  могат  да  се  прилагат  за  формалното

представяне на тези части от речта в български език за целите на МП.

5.  Универсалният  мрежов  език  (УМЕ)  и  използването  му  за  машинен

превод 

Универсалният  мрежов  език  (УМЕ)  е  ФЕТ,  която  също  като  DATR

представлява  семантична  мрежа,  но  с  различна  структура  и  повече

възможности  за  използване  в  областта  на  МП.  УМЕ  е  замислен  като

универсална  формална  езикова  теория,  с  помощта  на  която  може  да  бъде

представяно по езиково независим начин граматично знание за съответния език

(за всички нива на анализ – фонетика, морфология и синтаксис) и в този смисъл

той се използва за МП. От създаването си досега [26] той бива усъвършенстван

както по отношение на механизмите за представяне на граматично знание, така

и  по  отношение  на  платформата  му,  с  помощта  на  която  е  възможно  да  се

създава езиков софтуер. Структурата на УМЕ включва три раздела: универсални

думи, атрибути и отношения, които са свързани помежду си за работа в обща

програмна среда.  

Универсалните  думи са  отделни  възли  в  семантичната  мрежа  и  са

лексикалната база данни или речника на УМЕ. Те съответстват на частите на
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речта  в  естествения  език  и  включват  класове  като  съществителни,

прилагателни, числителни и др., които са йерархично свързани помежду си и

изграждат  базата  от  знание  (онтология)  на  УМЕ.  Универсалните  думи се

попълват за всеки един естествен език поотделно като отразяват лексикалната

му система, но не включват граматичните му правила.

Атрибутите са  връзките  на  съответния  възел  в  семантичната  мрежа,

които задават определена специфична за него информация, съответстваща на

граматичните категории род, число, време и др. Те се задават чрез определени

анотации и с тях този възел участва в компютърната обработка. 

Отношенията са  връзките,  които  свързват  един  възел  с  друг  в

семантичната  мрежа,  включват  възможности  за  изразяване  на  семантична

информация  (отношения)  между  двата  възела  и  са  част  от  структурата  на

семантичната мрежа. Отношенията, с които възлите могат да бъдат свързани са

предикативни,  атрибутивни,  пространствени  и  др.  и  те  са  краен  брой.  В

различните подобрения на УМЕ има тенденция този брой да се намалява.

Комбинирането на универсалните думи,  атрибутите и  отношенията са

основните  формални  средства,  с  които  един  естествен  език  може  да  бъде

представен. УМЕ има разработени формални средства за компютърна обработка

на  много  езици като  английски,  руски,  български [35],  словашки и  др.  като

повечето от тях са направени в рамките на международния проект „The Little

Prince Project (LPP)” [7] за целите на МП.

5.1.   Използване  на  УМЕ  за  представяне  на  словоизменението  на

съществителните имена в българския език 

Формалното  представяне  на  словоизменителната  морфология  на

съществителните имена в българския език с  DATR, който също е семантична

мрежа, е анализирано в 4.1.2., където е отбелязано, че в основата на приетата

йерархия  са  граматичните  категории  род,  число  и  определеност  /

неопределеност.  Представянето  на  словоизменителната  морфология  на
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съществителните имена в българския език с УМЕ е анализирано в [14], където

са дадени и общите характеристики на модела, а сравнителен анализ на DATR и

УМЕ представянията е публикуван в [18].

Важна особеност на представянето на съществителните имена в УМЕ е

използването на стандартните правила за словоизменение, които тази формална

теория предлага и които са четири типа: а) за прибавяне на представки, б) за

добавяне  на  наставки,  в)  за  вмъкване  на  морфеми  и  г)  за  заместване.  Тези

правила ограничават представянето на българското словоизменение до чисто

техническото им използване.  Словоизменението на съществителните имена е

най-обемната част от компютърното представяне на българския език в УМЕ и е

както следва: 

 

То  съдържа  74  словоизменителни  типа  (значително  повече  от  тези за

DATR),  защото  те  са  формулирани  чрез използването на  стандартните

словоизменителни правила на УМЕ. Примерът за получените словоформи на

думата „вестник“ е както следва:
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  В същото време УМЕ предлага по-големи възможности за представяне на

езикова информация, защото включва представянето както на граматични, така

и  на  семантични  (отношения)  езикови  характеристики.  Двете  формални

представяния на словоизменението на българските съществителни -  DATR и

УМЕ  си  приличат  по  това,  че  и  двете  включват  в  структурата  си

словоизменителни  типове  и  лексикална  база  данни,  състояща  се  от

същестнителните имена, зададени като отделни възли в семантичната мрежа, но

УМЕ предлага възможност и за задаване на семантична информация за тях.

 

5.2.  Използване на УМЕ за представяне на притежателните и възвратното

притежателно местоимение в български, английски и руски език 

Както  беше  вече  посочено  в  раздел  4.2.  при  представянето  на

притежателните и възвратното притежателно местоимение в DATR принципите,

които са използвани за него имат само граматични основания (йерархията на

категориите род, число и определеност / неопределеност). Също бе отбелязано,

че  УМЕ  дава  възможност  и  за  семантични  основания  за  представяне  на

езиковата  информация,  което  съществено  допълва  формалното  описание.

Представянето на притежателното и възвратното притежателно местоимение с

УМЕ за български, английски и руски език е дадено и анализирано в [15, 17]. 
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Трябва  да  отбележим,  че  притежателните  местоимения  в  английски  и

руски език също изразяват универсалната семантика на  притежание (в която

различаваме  притежател и  притежаемо) чрез своите граматични категории.

За английски език тази разлика е синтактична и е представена чрез различните

части на речта като притежателни прилагателни и притежателни местоимения,

които  имат  различни  синтактични  функции,  а  за  руски  език  това  са

граматичните категориите падеж, род и число.

УМЕ  предоставя  възможност  всичките  тези  граматични  и  семантични

особености  на  притежателните  местоимения  и  за  трите  езика  да  бъдат

представени  в  обща  компютърна  програма  за  МП.  Така  английското

притежателно местоимение mine в УМЕ е зададено по следния начин:

То е представено като лексема (универсална дума), която е съотнесена с

други  местоимения  от  1  л.,  ед.  ч.,  (I,  me,  my,  myself)  както  и  чрез

спецификациите: LEX=R,  означаваща,  че  принадлежи  към  лексикалната

категория  на  местоименията,  POS=SPR, означаваща,  че  изпълнява

синтактичната  функция  на  спецификатор  и  LST=WRD,  означаваща,  че

принадлежи към списъка на универсалните думи.

А българското притежателно местоимение мой е зададено в УМЕ така:
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 То  също  е  представено  като  лексема  (в  основна  форма)  и  чрез

спецификациите:  LST=WRD,  означаваща,  че  принадлежи  на  списъка  от

универсални  думи,  MOR=ROO, означаваща,  че  за  словоизменението  му  се

използва основата на думата,  PAR=M165, означаваща, че за словоизменението

се  използват  правилата  на  флективен  тип  M165,  POS=SPR  означаваща,  че

изпълнява синтактичната функция на спецификатор.

Задаването на руското притежателно местоимение мой в УМЕ е:

То  е  представено  като  лексема  (в  основна  форма)  и  включва

спецификациите:  CAS=NOM,  означаваща, че формата е в именителен падеж,

PER=1PS, означаваща, че формата е от 1 л., ед. ч. Останалите спецификации са

същите,  както  за  английското  и  българското  притежателно  местоимение   –

LEX=R, POS=SPR и LST=WRD, и служат за свързването им при изпълнението
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на програмата (логическа еквивалентност) за машинен превод, което осигурява

семантична и съответно преводна еквивалентност. 

     

5.3.  Използване на УМЕ за машинен превод между български и словашки

език

В рамките  на  подхода,  който  в  УМЕ се  използва  е  възможно да  бъде

осъществен МП между български език и други родствени славянски езици като

словашкия език. Условието за това е и двата езика да са представени формално

в рамките на УМЕ и анализ на такова представяне е публикуван в [16, 25], който

обхваща както граматичните, така и семантичните подходи, използвани за двата

езика в рамките на проекта LPP [7]. 

И за двата езика са разработени формални граматични правила за всички

части на речта и лексикална база данни, включваща и семантични отношения.

Така например българското прилагателно „добър“ е част от лексикалната база

данни и е зададено както следва:

     Освен граматични характеристики като основна форма и спецификациите

LEX=J, POS=ADJ, LST=WRD, PAR=M34 и др. за това прилагателно е зададена

и семантична информация чрез дефиницията му на английски език.

По сходен начин е представено и словашкото прилагателно за „добър“:

16



   За него е представена граматична информация за основната и всичките му

флективни  форми и  спецификациите   LEX=J,  POS=ADJ,  LST=WRD  и  др.  и

семантична  информация  чрез  дефиницията  му  на  английски  език  и  чрез

задаване на синоними (и на английски и на словашки език).

Структурата на УМЕ включва представяне на семантична информация не

само  чрез  универсалните  думи (онтологията),  но  и  чрез  отношенията.  За

българското прилагателно добър тези отношения са представени така:

 Те  включват  лексикално-семантичната  дефиниция  на  прилагателното,

както и неговите синоними и антоними. Този механизъм, допълнен с общите

спецификации,  зададени  за  прилагателното  в  двата  езика,  осигуряват

съответствието на семантичен и преводен еквивалент при МП. 

5.4.   Използване  на  УМЕ за измерване  и  подобряване  на  качеството на

машинния превод

Платформата  на  УМЕ е  създадена  така,  че  да  включва  двата  основни

процеса  при  МП,  а  именно представяне  на  изходния  естествен  език  с  ФЕТ

(което  става  с  намесата  на  човека)  и  трансформирането  на  това  формално

представяне в преводен еквивалент на целевия език (което става автоматично).
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За  двата  процеса  се  използват  различни  програми  и  затова  е  възможно

компютърно те  да бъдат сравнени чрез сравняване на изходния и получения

превод с формалното представяне и по този начин да бъде измерено качеството

на превода. Също чрез подобряването на това съответствие е възможно да се

подобри семантичният, съответно преводният еквивалент.

Пример  за  това  е  представянето  на  притежателните  местоимения  в

английски  и  български  език  и  по-специално  граматичните  правила

(словоизменителни  и  синтактични)  за  МП  на  изречения,  които  конвертират

езиковата информация от английски език в запис  на  УМЕ. Пример за такова

конвертиране в УМЕ на изречението I am responsible for my rose е както следва:

  Това изречение е представено формално чрез граматиката на включените

в него думи, свързани от отношенията ben и obj. Този формален запис може да

бъде автоматично деконвертиран в превод на български език както следва:

Измерването на съответствието на формалното представяне на изходния

език и това на целевия език става с коефициента F-measure. Резултати от такова

измерване на изречения за МП между английски и български език са:
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След  подобряване  на  граматичните  правила  и  за  двата  езика

коефициентът  F-measure се  повишава,  както  и  качеството  на  превода  чрез

подобряване  на  семантичната  еквивалентност,  което  подобрява  преводната

еквивалентност.  

6. Sketch Engine и използването му за машинен превод 

Съвременните  подходи  за  търсене  в  електронни  езикови  бази  данни

използват статистически подходи, чиято цел е да се получи резултат, който е

семантично  възможно  най-близък  до  търсения.  В  това  отношение  има

разработени различни статистически техники, основани главно на определяне

на  статистическа  близост  и  вероятности  между  зададения  и  получения  при

търсенето резултат, който обикновено е дума или израз от естествения език. 

В  същото  време  такива  статистически  подходи  се  използват  и  за

откриване на смислови връзки и отношения (откриване на ново знание) между
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думите от обработваните електронни документи (текстове). Това се основава на

приемането на статистическата близост за семантична близост. 

Затова тези подходи могат да бъдат използвани и за МП като търсенето се

извършва в двуезични паралелни или сравнителни електронни текстови корпуси

и за двата езика, а семантичната близост между зададения на изходния език и

получения на целевия език резултат се приема за  преводен еквивалент. Също

така  използваните  статистически  подходи се  приемат  за  езиково  независимо

универсално представяне.

За резултатите от МП, които се представят и анализират по-нататък се

ползва  машината  за  търсене  Sketch  Engine  (SE). Тя  е  създадена  [4]  за

подпомагане  на  лексикографската  работа, свързана  с  определянето  на

семантичните характеристики на думите въз основа на статистическо търсене в

големи електронни текстови масиви (електронни корпуси). За това е използван

набор  от  статистически  техники (T-score,  MI-score  и  MI3-score),  с  които  SE

позволява  да  се  определят  главно  статистическа  близост  между  думи  и

вероятности,  с  които техники се търсят и получават  конкорданси,  колокации,

семантични отношения и тезаурус на търсената ключова дума. 

6.1.  Използване на  SE за машинен превод на екологични термини между

български и словашки език 

Както бе отбелязано вече едно от първите успешни приложения на МП е

било  в  областта  на  техническия  превод  [10],  който  е  свързан  с  превода  на

специализирана лексика (термини). Оттогава МП активно се използва за такъв

превод,  което е свързано с  превод на термини от различни административни

текстове и от съответните им документи. 

Затова  изследването  ни  [22]  използва  специализирания  електронен

многоезичен корпус EUROPARL 7, който съдържа преводи от 21 европейски

езика на текстовете от речите на депутатите от Европейския парламент, които са

структурирани  като  отделни  паралелни  едноезични  корпуси  и  които  не  са
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анотирани  и  не  ползват  формални  граматики.  По-специално  използваме

паралелния Българско-словашки  EUROPARL 7 корпус, който в българската си

част  съдържа  9  215  000  словоформи,  а  в  словашката  си  част  –  13  000  000

словоформи. 

Екологичната терминология има широка сфера на употреба и е интересно

да бъде изследвана във връзка с административната и политическата лексика.

Тук представяме резултати от статистическо търсене на конкорданси със SE за

български екологични термини и откриването на техните словашки преводни

еквиваленти като проследяваме и симетричността в превода.

Трябва  да  отбележим,  че  търсенето  на  по-сложни екологични термини

като  например  биоценоза не  дава  резултат.  При  паралелното  търсене  в

българската част на EUROPARL 7 за термина околна среда се получава следния

резултат:

 

Той  включва  част  от  наименованието  Европейска  агенция  за  околната

среда и  съответния ѝ  словашки превод,  както и словашкия превод на самия

термин životnе prostredie.   

Резултатът от търсенето за термина биологично разнообразие е: 
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Той дава  като словашки преводен еквивалент възприетия от  английски

език термин biodiversity. 

Резултатът от търсенето за термина глобално затопляне е:

Той дава словашкия превод на термина, който е globalne otepľovanie. 

Резултатът от търсенето за термина  генетично модифициран организъм

(ГМО) е:
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Той определя за словашкия превод на термина абревиатурата GMO. 

Така можем да обобщим, че статистическите подходи на SE за търсене в

двуезичния  паралелен  Българско-словашки  EUROPARL 7 корпус  за  МП  на

екологични  термини  дават  добри  резултати  по  отношение  на  преводната

еквивалентност,  макар  терминът  от  изходния  език  и  полученият  преводен

еквивалент да не са симетрични. Допълнително предимство на този подход е, че

той  е  много  бърз  и  не  изисква  разработване  на  формални  граматики  за

преводните  езици,  а  само  достатъчно  голям  и  специализиран  двуезичен

електронен текстов корпус.   

6.2.   Използване  на  SE за  машинен  превод  на  изрази  за  време  между

български и словашки език

Статистическите  подходи  на  SE  могат  да  бъдат  използвани  и  с  други

двуезични  електронни  корпуси  за  превод  на  други  видове  лексика.  Така

например изразите за време са специфични в повечето езици и правилният им

превод често е от голямо значение за информативността на текста.

В следващото изследване [21] се прави анализ на възможностите за МП

на изразите за време в словашки и български език като се представят резултати

от  статистическо  търсене  със  SE в  съществуващите  Българско-словашки

електронни корпуси на  конкорданси и  колокации.  Използват се два двуезични

корпуса,  чиито  резултати  се  сравняват  -  паралелен  Българско-словашки

EUROPARL  7 корпус  и  първият  създаден  паралелен  Българско-словашки

корпус.  Той включва текстове от  административни периодични издания  като

„Official Journal  of European Union” и др., преведени на словашки и български

език като в словашката си част съдържа 77 764 528 словоформи, а в българската

си част съдържа 84 947 528 словоформи и използва също SE за статистическо

търсене. Резултатът  от  двуезичното  паралелно  търсене  в  този  корпус  на

словашката дума obdobie  е както следва:
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Той  показва,  че  думата  (и  словоформите  ѝ)  има  44  039  срещания  в

словашката част от корпуса, а в българската част нейният преводен еквивалент

е думата период. За да могат обаче да бъдат изследвани изразите, в които тази

дума участва е необходимо да бъде извършено статистическо търсене за тази

дума чрез определяне на нейните колокации. Резултатите от това търсене са: 

 

Те  показват,  че  думите,  които  най-често  се  срещат  с  думата   obdobie

(които лексикално-семантично се съчетават  с  нея)  са  rokov,  počas и  др.  като

образуват словосъчетанията  obdobie rokov и počas obdobie, които на български

се превеждат като годишен период, през (време на, целия) период(а). 

Същите  резултати  се  получават  и  при  статистическо  търсене  за

колокациите на думата obdobie в паралелния Българско-словашки EUROPARL 7

корпус, които са както следва: 
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Важно е да се отбележи, че в словашки език съществува дума  peroida,

която  също  се  използва  в  изрази  за  време.  Резултатът  от  статистическото

търсене за тази дума в Българско-словашкия корпус е:  

Този  резултат  задава  българският  превод  на  тази  дума  да  е  цикъл.

Примерът показва, че статистическите подходи на SE могат да помогнат както

за търсене на преводни еквиваленти на отделна дума или изрази с нея, така и за

различаването при случаи на междуезкова омонимия („лъжливите приятели на

преводача“) чрез повторно търсене за същата дума, особено при превод между

родствени езици.  

6.3.  Използване на  SE за машинен превод между български и словашки

език

Статистическите  подходи  на  SE  предлагат  и  по-сложни  техники  за

семантично  търсене  в  електронни  текстове  за  получаване  на  граматични  и

семантични  характеристики  на  търсената  дума,  главно  чрез  статистическо
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измерване на нейните контексти. В следващото изследване [24]  се представя

анализ на резултати от използването на такива техники за търсене в двуезичния

паралелен  Българско-словашки  EUROPARL  7  корпус  чрез  генериране  на

конкорданси, колокации, семантични отношения и тезаурус на ключовата дума.

За  изследването  е  избрана  словашката  дума dnešný (днешен)  и  за  нея

последователно се правят статистически търсения, които на всеки следващ етап

разширяват търсенето. Резултатът за колокациите на думата dnešný е: 

Този  резултат  включва  думите,  които  образуват  словосъчетания  със

зададената дума като dnešná rozprava (днешно разискване), dnešný deň   (днешен

ден),  dnešnô hlasovanie (днешно  гласуване),  dnešná doba (днешно  време).

Следователно търсенето за колокации дава лексикалната съчетаемост на думата,

което  показва,  че  с  използването  на  определени  статистически  подходи  е

възможно да се покажат семантични характеристики на думата.

Резултат от търсенето на семантични отношения за думата dnešný е:

  

Той показва, че изследваната дума участва в два главни типа семантични

отношения „and/or“ (синонимни) и „nouns modified by“ (атрибутивни)  и дава
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списъци от думи и за двете отношения. Например списъкът от думи за второто

отношение съдържа по-разширен списък от думите, които вече бяха получени

при първото  търсене  и  с  които  изследваната  дума  образува  словосъчетания.

Допълнително резултатът е визуализиран така:

 

Списъкът  от  думи  за  първото  отношение  (синонимия)  съдържа  думи,

които  са  синоними  на  изследваната  дума  като  terajši (сегашен),  existujúci

(съществуващ),  𝑠učasný (съвременен)  и  др.,  както  и  техни  антоними

(изразяващи същото отношение, но с по-ниска честота) и е визуализиран така:  

В SE е възможно и откриването на още по-сложни семантични връзки на

изследваната дума като се използва  търсене за получаване на тезаурус.  То е

основано на факта, че ако две думи имат общи колокации, то те са семантично

свързани. Резултат от търсенето на тезаурус на думата dnešný е визуализиран: 
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Той  дава  още  по-сложни  семантични  отношения  като  йерархичните

връзки, които тази дума има и които са визуализирани с различни цветове.

Разгледаните  статистически  техники  за  търсене  могат  да  бъдат

използвани и за търсене в българската част на корпуса. Резултати от търсенето

на колокации на думата днешен са както следва: 

Те  представляват  точен  превод  на  тези,  получени  за  словашката  дума

dnešný като  разискване,  гласуване,  време  и  др.,  които  образуват  и  същите

словосъчетания – днешно разискване, днешно гласуване, днешно време и др.

По същия начин е възможно да се направи двуезично паралелно търсене

за  семантичните  отношения  на  думата  dnešný в  целия  корпус,  което  дава

всичките преводни еквиваленти във връзка с отделните семантични отношения:
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Възможно е и двуезично паралелно търсене за тезаурус на думата dnešný,

чиято визуализация е както следва:

 

В заключение трябва да се отбележи, че статистическите подходи на SE за

двуезично паралелно търсене в електронни корпуси могат да бъдат използвани

за  откриване  на  сложни  семантични  характеристики  на  думите,  свързани  с

тяхната  лексикална  съчетаемост  и  независимо  от  това,  че  не  използват

формални граматични или семантични теории могат успешно да служат за МП. 
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6.4.   Използване  на  SE за  машинен  превод  на  математически  термини

между български и сръбски език

Както бе посочено статистическите подходи на  SE могат да определят и

много сложни семантични характеристики на изследваната дума като нейните

синоними (антоними), лексикална съчетаемост и тезаурус (йерархични връзки).

Също  бе  отбелязано,  че  със  SE могат  успешно  да  се  получават  преводни

еквиваленти на екологични термини при МП.

В следващото изследване  [23]  се представят и анализират резултати от

използването на двуезични сравнителни електронни корпуси и статистическите

подходи на  SE за МП на математически термини между български и сръбски

език. Електронните корпуси за това изследване са специално създадени – това

са  Български  математически  уикипедия  корпус  (MathWikiBG)  – 90  000

словоформи и Сръбски математически уикипедия корпус (MathWikiSR) – 103

000 словоформи. Двата корпуса не са анотирани, но включват кратки формални

граматики  за  синтактичен  анализ  съответно  за  български  и  сръбски  език.

Статистическото  търсене  включва  определянето  на  семантични отношения и

тезаурус за термина математика и от двата корпуса.

Терминът  математика има 262 срещания в корпуса  MathWikiBG и 230

срещания  в  корпуса  MathWikiSR. По-нататък  изследваме  връзките  на  този

термин (понятие) с други термини (понятия) в двата корпуса.  Резултатите са

както следва:
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 Те  показват,  че  терминът  математика е  семантично  свързан  с

дисциплина (SR – oblast), наука, техника, алгебра, геометрия, логика и др. Тези

резултати изразяват ясна йерархия помежду си и дават тезаурусни отношения.

В същото време е възможно за изследваната дума математика да бъдат

проследени и други видове семантични отношения като „and/or” и  “modified

by”. Резултатите от търсенето за семантични отношения са както следва:
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Те  показват,  че  за  свързващи  термини  по  отношението  „and/or” се

получават  тезаурусните  отношения между термините:  информатика,  физика,

механика, наука и др.  За отношението “modified by”  се получават колокациите

на  изследваната  дума,  които  са  подвидовите  термини  като  приложна

математика  (SR  -  primenjena  matematika),  чиста  математика,  дискретна

математика (SR – diskretna matematika), изчислителна математика и др.

В заключение трябва да се отбележи, че със статистическите подходи на

SE за определяне на семантични отношения и тезаурус на ключовата дума е
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възможно да се определят преводните ѝ еквиваленти при МП между български

и сръбски език.   

7. Заключение

В  представените  примери  на  подходи  за  МП  на  български  език  се

анализират използването на семантичните мрежи и съответните им ФЕТ, както

и  статистическите  подходи  като  универсално  езиково  независимо  междинно

представяне на езиковите данни както на изходния, така и на целевия за превода

език,  с  помощта  на  които  чрез  компютърна  обработка  (автоматично)  се

получават преводните еквиваленти. Качеството и точността на тази  преводна

еквивалентност е  свързано  с  логическата еквивалентност и  семантичната

еквивалентност, зададени предварително чрез компютърната програма.

В  тази  връзка  представянето  на  резултатите  върви  успоредно  с

контрастивния анализ на възможностите на трите подхода  да бъде получен най-

точния  преводен  еквивалент.  Докато  DATR  и  УМЕ  изискват  предварително

формално представяне на граматиките и на двата, участващи в превода езика

(чрез  граматични  правила),  то  SE използва  статистически  техники  за

изчисляване  на  статистическа  близост  (приета  като  семантична  близост)  и

вероятности, с помощта на които могат да бъдат определяни много по-сложни

лексикално-семантични  и  понятийни  отношения  на  думите.  В  този  смисъл

DATR и УМЕ дават граматично по-верен преводен еквивалент, докато SE дава

семантично по-адекватен преводен еквивалент.

Съществена страна и на трите разгледани подхода за МП е и фактът, че те

не  включват  онези  страни  от  превода  като  човешка  дейност,  при  които  се

използват  по-сложни  когнитивни  механизми  като  допълнителни  знания,

интерпретиране на културологичен и антропологичен контекст и др. Това е така,

защото  и  при  трите  подхода  действието  на  компютърната  програма  е

ограничено от предварително зададения модел на езиковите данни. 
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Основни научни резултати и приноси в дисертацията:

За първи път в изследователската практика и в граматичната литература

за българския език се представят:

1.  Подробен  и  систематичен  анализ  на  подходите  за  машинен  превод  на

български  език  във  взаимовръзката  им  със  съвременните  формални  езикови

теории, съответните им програмни приложения и с използваните статистически

подходи, както и зависимостта на машинния превод от начина на представянето

на езиковите данни, използвани за това.

2. Сравнителен анализ на програмни приложения (софтуер) за машинен превод

на български език, създадени въз основа на използването на формални езикови

теории,  който  е  в  рамките  на  традицията  за  контрастивните  езиковедски

изследвания  като  основата  за  сравнение  (терциум  компарационис)  са  както

формалните теории и подходи, така и различните формални представяния на

едни и същи езикови фрагменти (напр. словоизменението на съществителните

имена или на притежателните местоимения) в рамките на различни формални

езикови теории.

3.  Установява  се  взаимовръзката  и  единството  между  семантична

еквивалентност,  логическа еквивалентност и  преводна еквивалентност като

главно  и  задължително  условие  за  коректността  на  машинния  превод  на

български език. 

4. Сравнителният анализ на резултатите от работата на компютърните програми

за  машинен  превод  на  български  език  е  направен  с  оглед  на  изходните  и

получените  езикови  данни,  които  са  разгледани,  анализирани  и  дадени  като

отделни примери. 
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5. Определя се начин за компютърно  измерване на качеството на резултата от

машинния превод на български език, както и възможностите за подобряването

му чрез подобряване на формалното представяне (езиковите правила) с оглед на

по-точния и адекватен избор на преводния еквивалент.

6.  Създаден е  електронен корпус от специализирани математически текстове

MathWikiBG, който  е  използван  за  статистически  машинен  превод  и  са

представени резултати от такъв превод между български и сръбски език.

7. Установяват се границите на използването на машинния превод на български

език като допълнителен и подпомагащ превода, извършван от човека. 
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