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Propositions belonging to the PhD thesis
Aligning the Foundations of Hierarchical Statistical Machine Translation

by Gideon Maillette de Buy Wenniger

1. Hierarchical alignment trees effectively represent the hierarchical transla-
tion equivalence relations induced from word alignments, thereby enabling
the extraction of context-aware translation rules that can be used to
translate new sentences. (chapter 1, 4 and 5)

2. Syntax is not necessarily compatible with the hierarchical alignment
structure that underlies translation. This often leads to problems when
syntax is enforced as a strict constraint in the extraction of translation
rules. (chapter 1)

3. Using nonterminal labels as strict matching constraints during decoding is
risky, and using soft-matching approaches instead is preferable. (chapter
5)

4. Empirical translation equivalence is more complex than sometimes be-
lieved, as proven by scores for alignment coverage and other alignment
complexity characterizing metrics for several language pairs and both
automatic- and hand-aligned word alignments. (chapter 6)

5. Embedding complex alignment structures into long contiguous phrase
pairs is not the best way to use observed hierarchical translation equiva-
lence for the purpose of translating new sentences. (chapter 6)

6. Good translations are not only locally adequate, as measured by BLEU
scores, but also globally coherent. (chapter 5)

7. The golden rule of finishing a doctoral research is: “If there is a clear
deadline, finishing will take a finite amount of time, otherwise it will take
more time than what is predicted by the golden rule of finishing a doctoral
research.”

8. Artificial Intelligence research progresses quickly, making the eventual
emergence of a super intelligent system plausible. Furthermore, it may
turn out impossible to control such a system, apart from instructing it
with a final goal to optimize. This makes it crucial to research how to
describe and enforce for such a system a goal that is considered most
desirable for humanity when taken to the limit. (Nick Bostrom, 2014,
Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies)

9. “. . . you really need to prioritize in life, figuring out in what order you
should divide up your time and energy. If you don’t get that sort of
system set by a certain age, you’ll lack focus and your life will be out of
balance.”
(Haruki Murakami, 2011, What I Talk About When I Talk About Running)

10. Archimedes already knew it, the best ideas are born in the water.

These propositions are regarded as opposable and defendable and have been
approved by the promotor Prof. dr. K. Sima’an.



Stellingen horende bij de dissertatie
Aligning the Foundations of Hierarchical Statistical Machine Translation

door Gideon Maillette de Buy Wenniger

1. Hierarchical alignment trees representeren effectief hiërarchische vertaale-
quivalentie relaties gëınduceerd uit woord alignments, en maken daarmee
de extractie van contextgevoelige vertaalregels mogelijk die kunnen worden
gebruikt voor de vertaling van nieuwe zinnen. (hoofdstuk 1, 4 en 5)

2. Syntaxis is niet noodzakelijkerwijs verenigbaar met de hiërarchische
alignment structuur waarop vertaling gebaseerd is. Dit geeft vaak
problemen wanneer in de extractie van vertaalregels verenigbaarheid met
syntactische structuur strikt wordt vereist. (hoofdstuk 1)

3. Het gebruik van nonterminal labels als harde voorwaarden voor nontermi-
nal matching tijdens decoding is riskant, en gebruik van soepele matchings
methodes in plaats daarvan wordt aanbevolen. (hoofdstuk 5)

4. Empirische vertaalequivalentie is complexer dan soms wordt aangenomen,
zoals bewezen door scores voor alignment dekking en andere alignment
complexiteit kenmerkende metrieken voor verscheidene talenparen en voor
zowel automatische en handmatige woord alignments. (hoofdstuk 6)

5. Inbedding van complexe alignment structuren in lange doorlopende
fraseparen is niet de beste manier om waargenomen hiërarchische ver-
taalequivalentie te gebruiken om nieuwe zinnen te vertalen. (hoofdstuk
6)

6. Goede vertalingen zijn niet alleen lokaal adequaat, zoals gemeten door
BLEU scores, maar ook globaal coherent. (hoofdstuk 5)

7. De gouden regel voor het voltooien van een promotie onderzoek is: “Als er
een duidelijke deadline is, zal het voltooien een gelimiteerde hoeveelheid
tijd kosten, anders zal het meer tijd kosten dan voorspeld wordt door de
gouden regel voor het voltooien van een promotie onderzoek.“

8. Onderzoek naar kunstmatige intelligentie gaat snel vooruit, wat het
uiteindelijk ontstaan van een super intelligent systeem aannemelijk maakt.
Verder kan het onmogelijk blijken om een dergelijk systeem te beheersen,
verder dan het opgeven van een te optimaliseren einddoel. Dit maakt
het cruciaal om te onderzoeken hoe men voor een dergelijk systeem
een doel kan beschrijven en afdwingen dat het meest wenselijk is voor
de menselijkheid wanneer het wordt uitgevoerd tot het uiterste. (Nick
Bostrom, 2014, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies)

9. “. . . je moet hoe dan ook prioriteiten stellen in het leven. Je moet een
rangschikking maken van hoe je je tijd en energie wilt verdelen Als je er
niet in slaagt om tegen een bepaalde leeftijd voor jezelf zo’n strikt systeem
te ontwikkelen, gaat je leven focus en scherpte missen.“ (Haruki Murakami,
2011, What I Talk About When I Talk About Running)

10. Archimedes wist het al, de beste ideeën worden in het water geboren.

Deze stellingen worden opponeerbaar en verdedigbaar geacht en zijn als
zodanig goedgekeurd door de promotor Prof. dr. K. Sima’an.


