
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BP 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior   
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós    
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
DEBEQ 
(Modalitat  A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies    
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya  

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Arquitectures d'Aprenentatge Automàtic per al Reconeixement d'Estructures Lingüístiques en el Text 
Machine Learning Architectures to Recognize Linguistic Structures in Text 
 

Dades de l'investigador o beneficiari 
Nom 
Xavier 

Cognoms 
Carreras Pérez 

Correu electrònic 
carreras@csail.mit.edu 

Dades del centre d’origen  
Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), Massachusetts Institite of Technology (MIT) 
 
web: http://www.csail.mit.edu 
adreça: 32 Vassar St., Cambridge MA 02139, USA 
 



           

 

Número d’expedient  
2005BP-A 10013 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial (Computer Science and Artificial Intelligence) 
Aprenentatge Automàtic Estadístic (Statistical Machine Learning) 
Processament del Llenguatge Natural (Natural Language Processing) 
Anàlisi Sintàctica (Syntactic Analysis) 
Models de Predicció d'Estructures (Structured Prediction) 

Data de presentació de la justificació  
10/12/2008 
 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/la responsable de la sol·licitud  
del/de la investigador/a 
 



           

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
 
La recerca desenvolupada en aquest projecte se centra en mètodes d'aprenentatge automàtic per l'anàlisi sintàctica del 
llenguatge. Com a punt de partida, establim que la complexitat del llenguatge exigeix no només entendre els processos 
computacionals associats al llenguatge sinó també entendre com es pot aprendre automàticament el coneixement per a 
dur a terme aquests processos. En aquest contexte, proposem nous models computacionals d'aprenentatge per l'anàlisi 
sintàctica que milloren l'eficiència i expressivitat de models anteriors, i mostrem experiments en dades reals amb 
avaluacions favorables. 
 
El treball postdoctoral s'estructura en tres parts. En la primera part estudiem models d'anàlisi de dependències 
sintàctiques, i presentem tres contribucions. Primer, presentem algorismes per manipular distribucions definides sobre 
l'espai d'arbres de dependències no projectives d'una oració. Segon, proposem una extensió de models projectius que 
considera relacions de segon ordre. Tercer, estudiem experimentalment l'ús d'un algorisme de clustering per a 
representar grups de paraules relacionades sintàctico-semànticament.  
 
En la segona part presentem un model d'aprenentatge per a predir estructures de constituents sintàctics. El model està 
basat en Gramàtiques d'Adjunció d'Arbres, i permet representacions molt més riques que models anteriors mantenint el 
mateix cost computacional dels algorismes associats. Aquest model obté molt bons resultats en la part experimental.  
 
Finalment, presentem una família d'algorismes d'aprenentatge per predicció d'estructures basats en Exponenciació del 
Gradient, i mostrem que aquests mètodes són especialment eficients per problemes d'anàlisi sintàctica. 
  
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
 
This research project focuses on automatic learning methods for syntactic analysis of natural language. We depart from 
the principle that the complexity of language not only requires a solid understanding of the computational processes 
underlying language, but also to be able to automatically learn the necessary knowledge to conduct these processes. 
From this perspective, we propose novel computational models of learning for syntactic analysis that improve the 
efficiency and expressivity of previous methods, and we show experiments with real data that are favorable to our models. 
 
The work is structured in three parts. In the first part we study syntactic models based on dependency structures, and we 
present three contributions. First, we present algorithms to manipulate distributions defined over the space of non-
projective dependency trees. Second, we propose an extension to projective models that considers second-order 
relations. Third, we study experimentally the benefits of using a clustering algorithm to represent groups of words which 
are related syntactico-semantically. 
 
In the second part we present a learning model to predict structures of syntactic constituents. The model is based on Tree 
Adjoining Grammars, and allows representations much richer than in previous models while maintaing the computational 
costs of the associated algorithms. This model obtains very good results in experimentation. 
 
 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 
Finally, we present a family of learning algorithms for structure prediction based on Exponentiated Gradient, and show 
that these methods are especially efficient for training syntactic parsing models.     

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquest text presenta el meu treball postdoctoral realitzat, conjuntament amb Michael Collins i 
col·laboradors, al centre Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del Massachusetts 
Institute of Technology (Estats Units d'Amèrica) des de Juny de 2006 fins a Maig de 2008, finançat a 
través del programa Beatriu de Pinós de la Generalitat de Catalunya.  El projecte s’emmarca en l'àrea 
del Processament del Llenguatge Natural (PLN), i més concretament en l'aplicació de mètodes 
d'aprenenetatge automàtic per a l'anàlisi sintàctica.  
 
La descripció tècnica del treball postdoctoral es pot consultar a les publicacions associades, que estan 
llistades al final d’aquest text i annexades al document. A continuació descric l'àrea de recerca del 
treball, i poso en contexte les  publicacions. 
 
 
APRENENTATGE AUTOMÀTIC PER L'ANÀLISI SINTÀCTICA 
 
La recerca en PLN estudia problemes inherents en la representació, comprensió, manipulació i 
generació de llenguatges humans en format textual (noteu que aquí desmarco el PLN de l'àrea de 
Reconeixement de la Parla, l'objectiu de la qual és transformar el llenguatge parlat a un format textual). 
Al marge d'interessos purament cognitius, la gran quantitat de dades textuals accesibles digitalment 
motiva clarament la necessitat de mètodes efectius per a processar automàticament el llenguatge. 
Aplicacions típiques de l'àrea són la Traducció Automàtica (per exemple, traduir documents del xinès 
al català) o sistemes de Pregunta-Resposta (per exemple, proporcionar respostes concretes a preguntes 
com "En quin país africà es troba el cim més alt?" o "Qui era Salvador Dalí?", buscant i analitzant 
biblioteques digitals, Viquipèdia o tota la web). No obstant, els llenguatges humans són complexos, 
estructurats i altament ambigus en tots els nivells lingüístics, tant en la morfologia de les paraules, com 
en la sintaxi de les oracions, com en la interpretació semàntica de paraules, frases o textos. Per a 



           

 

processar el llenguatge correctament és necessari resoldre una sèrie de tasques fonamentals d'anàlisi del 
lenguatge, per així poder construir representacions computacionals que capturin apropiadament la 
informació continguda en un text.  
 
L'àrea de PLN ha avançat substancialment en les dues darreres dècades amb la introducció de mètodes 
d'aprenentatge automàtic: la complexitat del llenguatge exigeix no només entendre els processos 
computacionals associats al llenguatge sinó també entendre com es pot aprendre automàticament el 
coneixement per a dur a terme aquests processos. Amb això, part de la recerca actual en l'àrea 
consisteix en considerar models teòrics d'aprenentatge computacional i entendre com aquests models es 
poden adaptar a les necessitats concretes que trobem en el llenguatge.  
 
Un dels trets característics del llenguatge és la seva naturalesa estructurada. Les paraules es 
descomposen morfològicament en una arrel, prefixos i sufixos; les oracions són seqüències de paraules; 
l'estructura sintàctica de les oracions es pot representar mitjançant arbres on els nodes corresponen a 
unitats gramaticals; la semàntica d'una oració es pot representar amb relacions entre aquestes unitats 
gramaticals. Aquesta naturalesa estructurada és segurament la propietat més distintiva del llenguatge a 
tenir en compte en el disseny de models computacionals d'aprenentatge.  
 
La recerca desenvolupada en aquest projecte se centra en mètodes d'aprenentatge automàtic per l'anàlisi 
sintàctica del llenguatge. Juntament amb col·laboradors, hem desenvolupat nous models en dos 
formalismes per a la representació d'estructures sintàctiques, concretament estructures de dependències 
i estructures de constituents. Paral·lelament, hem desenvolupat nous algorismes d'aprenentatge que són 
especialment adequats per aplicacions de predicció d'estructures. A continuació descric breument 
aquestes contribucions, amb l'intenció de posar en contexte les publicacions associades al treball, que 
s'annexen a aquesta memòria. 
 
 
ANÀLISI DE DEPENDÈNCIES SINTÀCTIQUES 
 
Un possible formalisme per a representar l'estructura sintàctica d'una oració consisteix en un arbre de 
dependències sintàctiques. En aquest arbre les paraules d'una oració apareixen enllaçades per la relació 
o dependència sintàctica que exhibeixen. Per exemple, en l'oració "el gat menja peix" tenim una 
dependència entre "gat" i "menja" que representa el subjecte, i una dependència entre "menja" i "peix" 
associada a l'objecte directe. Vegeu el tercer capítol de [8] per una introducció formal a estructures de 
dependències.  
 
Una de les propietats atractives del formalisme de dependències és que permet representar de manera 
natural relacions sintàctiques que s’entrellacen amb l’ordre de les paraules (un fenòmen que genera 
arbres anomenats no projectius, i que és difícil de modelar amb estructures de constituents). A la 
publicació [1] proposem algorismes eficients per a manipular distribucions de probabilitat definides 
sobre l'espai d'arbres de dependències no projectius d’una oració. 
 
Un segon àmbit de contribucions en aquest context correspon a la representació usada per models 
d'aprenentatge. A la publicació [2] mostrem com es pot estendre l'ordre de representació per a 
considerar relacions sintàctiques entre paraules que estan connectades a través d'un grau d'indirecció: 
això permet incorporar relacions entre avis i nets en l'arbre sintàctic, la qual cosa permet representar 
diferents fenòmens lingüístics complexos. A [5] usem un algorisme de clustering jeràrquic per aprendre 
grups de paraules relacionades sintàctico-semànticament, i mostrem els beneficis empírics d'aquest 
mètode en conjunts de dades estàndard. 
 
 
ANÀLISI DE CONSITUENTS SINTÀCTICS 
 
Un segon formalisme per a representar l'estructura sintàctica d'una oració són els arbres de constituents 
sintàctics. Per exemple, en "el gat menja peix" tenim que "el gat" és un sintagma nominal, i "menja 
peix" és un sintagma verbal que conté un verb i un sintagma nominal, "peix". Vegeu el quart capítol de 
[8] per una introducció formal a aquestes estructures. Juntament amb les estructures de dependències, 
les estructures de constituents són els formalismes més estàndard per a representar sintaxi en PLN.  
 



           

 

A la publicació [4], que obtingué el premi al millor article del congrés CoNLL-2008, presentem un nou 
model d'aprenentatge d'estructures de constituients basat en Gramàtiques d'Adjunció d'Arbres (de 
l'anglès Tree Adjoining Grammars). Mostrem que aquest model té propietats computacionals 
atractives, que permeten estendre la representació de relacions entre constituents sintàctics mantenint el 
cost computacional de models alternatius, i mostrem que aquest model obté millors resultats 
experimentals que models previs.  
 
 
ALGORISMES D'APRENENTATGE EN DOMINIS ESTRUCTURATS 
 
Des del punt de vista de l'aprenentatge, els models d'anàlisi sintàctica s'entenen com a models que 
prediuen estructures. Els mètodes d'aprenentatge actuals per la predicció d'estructures estan definits 
sota teories d'aprenentatge que són independents del tipus concret d'estructures que s'aprenen. Així, els 
mateixos mètodes d'aprenentatge es poden usar per aprendre a reconèixer sequències, arbres de 
dependències, arbres de constituents, o altres tipus d'estructures, sempre i quan existeixin algorismes 
eficients per a manipular distribucions de probabilitats definits sobre l'espai d'aquestes estructures 
genèriques.  
 
En aquest contexte, hem desenvolupat una família d'algorismes d'aprenentatge basats en un mètode 
d'optimització anomenat Exponenciació del Gradient (de l'anglès Exponentiated Gradient). A [3] 
mostrem com aquests algorismes són especialment eficients per problemes de predicció d'estructures, i 
mostrem resultats en diverses tasques d'anàlisi sintàctica. A [6], extenem aquest treball a un article de 
revista.  
 
 
 
PUBLICACIONS ASSOCIADES AL TREBALL POSTDOCTORAL 
 
[1] Terry Koo, Amir Globerson, Xavier Carreras and Michael Collins. Structured Prediction Models 
via the Matrix-Tree Theorem. In Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in 
Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning (EMNLP-CoNLL), pages 
141-150. 2007. 
  
[2] Xavier Carreras. Experiments with a Higher-Order Projective Dependency Parser. In Proceedings 
of the CoNLL Shared Task Session of EMNLP-CoNLL, pages 957-961, 2007. 
 
[3] Amir Globerson, Terry Koo, Xavier Carreras and Michael Collins. Exponentiated Gradient 
Algorithms for Log-Linear Structured Prediction. In Proceedings of the International Conference on 
Machine Learning (ICML), pages 305-312, 2007. 
 
[4] Xavier Carreras, Michael Collins and Terry Koo. TAG, Dynamic Programming, and the Perceptron 
for Efficient, Feature-rich Parsing. In Proceedings of the Conference on Computational Natural 
Language Learning (CoNLL), pages 2-16, 2008.  
 
[5] Terry Koo, Xavier Carreras and Michael Collins. Simple Semi-supervised Dependency Parsing. In 
Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), pages 
595-603, 2008. 
 
[6] Michael Collins, Amir Globerson, Terry Koo, Xavier Carreras and Peter Bartlett. Exponentiated 
Gradient Algorithms for Conditional Random Fields and Max-Margin Markov Networks. Journal of 
Machine Learning Research, Volume 9, pages 1775-1822, 2008. 
 
[7] Lluís Màrquez, Xavier Carreras, Ken Litkowski and Suzanne Stevenson. Semantic Role Labeling: 
An Introduction to the Special Issue. Computational Linguistics 34(2), pages 145-159, 2008. 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2005BP-A 10013, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 10 de Desembre de 2008 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la responsable de la sol·licitud 
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 


