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1 Introduktion

Att träna mycket för att bli duktig på ett språk kan vara tidskrävande. För-
delen med mycket träning är att säkerheten i språket blir bättre än vad den
hade varit om man bara tränat liten stund. Detta projekt handlar om att ef-
fektivisera träningen med hjälp av parallellisering. Målet är att uppnå ungefär
samma säkerhet man får vid mycket träning trots att man bara ägnat lite tid
till träningen.

1.1 Motivering

Det tar tid att träna parsrar på stora korpusar. Syftet med detta projekt är
att e�ektivisera träning och parsning med hjälp av parallellisering på NVIDIA-
gra�kkort bestående av �era gra�kprocessorer (GPU). Parallellisering innebär
att processorerna samarbetar för att lösa ett givet problem, i detta fall parsning
och träning.

1.2 Projektets mål

Målet med projektet är att utveckla en parallelliserad parser för dependensträd
vars tränings- och parsningstid har e�ektiviserats med hjälp av parallellisering.
Den nya parserns tränings- och parsningsalgoritm kommer att baseras på kombi-
nationer av beam-search, tillståndsbaserad dependensparsning och grafbaserad
parsning. Den parallelliserade parsern kommer att köras på NVIDIA-gra�kkort
och testas på språken engelska och svenska. Resultaten tillsammans med tidsåt-
gången kommer att rapporteras och jämföras med MaltParser och MSTParser.

2 Bakgrund

I tidigare kurser har jag lärt mig hur man kan implementera parallelliserade
algoritmer och hur man skriver program för gra�kkort. I det här avsnittet har
jag skrivit om material som kan vara användbara i det här projektet.
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2.1 Parallelliserade tränings- och parsningsalgoritmer

I artikeln Very High Accuracy and Fast Dependency Parsing is not a Contradic-
tion i Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Lin-
guistics (Coling 2010) undersökte Bernd Bohnet i vilken fas en dependensparser
förbrukar mycket tid och kom fram till att hanteringen av särdragen och dess
mappning mot vikterna i SVM var tidskrävande. För att försöka lösa detta
problem implementerade han en ny algoritm baserad på en hashkärna. Denna
algoritm tog hänsyn till de parsträd med negativa särdrag, vilket resulterade
till högre parsningsresultat. Därefter parallelliserade han särdragsextraktionen
vilket bidrog till en snabbare träningstid. För att e�ektivisera parsningstiden
parallelliserade han även parsningsalgoritmen.

2.2 Beam-search

You Zhang och Stephen Clark har i artikeln A Tale of Two Parsers: investigating
and combining graph-based and transition-based dependency parsing using beam-
search i Proceedings of the 2008 Conference on Empirical Methods in Natural
Language Processing illustrerat hur beam-search kan tillämpas på en tillstånds-
baserad dependensparser och på en grafbaserad parser. De kombinerade även
båda parsningteknikerna tillsammans med beam-search och visade att den nya
parsern gav ett bättre resultat. I det här projektet kommer parallelliserade ver-
sioner av ovanstående tekniker att implementeras och testas på språken engelska
och svenska.

2.3 CUDA

CUDA står för Compute Uni�ed Device Architecture och är en parallelliserad
arkitektur för beräkningar som stöds av NVIDIA-gra�kkort med �era gra�kpro-
cessorer. Många avancerade beräkningsproblem kan e�ektivt lösas med CUDA
och CUDA kan integreras i bland annat programmeringsspråket C. I det här pro-
jektet kommer de parallelliserade algoritmerna implementeras i CUDA 1.1. Mer
information om CUDA �nns programmeringsguiden NVIDIA CUDA Compute
Uni�ed Device Architecture som man kan ladda ner från http://developer.download.
nvidia.com/compute/cuda/1_1/NVIDIA_CUDA_Programming_Guide_
1.1.pdf .

3 Metod

Projektet innehåller följande moment:

• Inläsning: I detta moment kommer jag att läsa om de parallelliserade
algoritmerna i Bohnets artikel och om följande parsningstekniker för de-
pendensträd i Zhang och Clarks artikel:

� beam-search kombinerad med tillståndsbaserad dependensparsning

� beam-search kombinerad med grafbaserad parsning

� beam-search kombinerad med tillståndsbaserad dependensparsning
och grafbaserad parsning samtidigt
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Utöver detta kommer jag att fördjupa mig mer i CUDA 1.1.

• Design och implementering: Utvecklingen av den parallelliserade par-
sern planeras att ske i två steg. I det första steget utvecklas gränssnittet
mellan programmet och gra�kkortet. I det andra steget implementeras de
parallelliserade versionerna av beam-search kombinerad med tillståndsba-
serad dependensparsning, beam-search kombinerad med grafbaserad par-
sning och slutligen beam-search kombinerad med tillståndsbaserad depen-
densparsning och grafbaserad parsning samtidigt.

� Steg 1: För att utveckla gränssnittet mot gra�kkortet kommer jag
att utveckla ett program som vid träning läser in en träningskorpus
och lagrar dess innehåll i en lämplig datastruktur för parallellisering.
Efter inläsningen kommer programmet att exekvera en av tränings-
teknikerna på gra�kkortet och träna upp en modell med hjälp av
korpusen. När träningen är färdig returnerar programmet den träna-
de modellen.

För att parsa data i en �l börjar programmet med att läsa in den trä-
nade modellen och den data som ska parsas och spara dem i lämpliga
datastrukturer. Därefter kommer programmet att exekvera motsva-
rande parsningsalgoritm till träningsalgoritmen och parsa datan med
hjälp av modellen. När parsningen är färdig returnerar programmet
resultatet av parsningen.

� Steg 2: I detta steg kommer koden för de parallelliserade versionerna
av tränings- och parsningsalgoritmerna att implementeras i CUDA
1.1.

• Testdel: Följande experiment planeras att utföras för engelska och svens-
ka på gra�kkorten NVIDIA Geforce 8400M GS och NVIDIA Geforce G
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103M:

� Köra experiment med MaltParser

� Köra experiment med MSTParser

� Köra experiment med den parallelliserade versionen med beam-search
kombinerat med tillståndsbaserad dependensparsning

� Köra experiment med den parallelliserade versionen med beam-search
kombinerat med grafbaserad parsning

� Köra experiment med den parallelliserade versionen med beam-search,
kombinerat med tillståndsbaserad dependensparsning och grafbase-
rad parsning samtidigt.

Korpusen för engelska är WSJ där sektion 02-21 används till träning, sek-
tion 00 till utvecklingstest och sektion 23 till testdata. För språket svenska
kommer Talbanken och SUC att användas. För varje experiment rappor-
teras LAS, UAS samt tidsåtgång för träning och parsning.

• Uppsatsdel: Uppsatsen planeras att innehålla introduktion, bakgrund,
algoritmer för parallelliseringarna av de olika tränings- och parsningstek-
nikerna, programmets struktur, resultatet av testkörningarna på språken
engelska och svenska samt diskussion.

4 Omfattning

I det här projekt kommer en parallelliserad dependensparser baserad på kom-
binationer av teknikerna beam-search, tillståndsbaserad dependensparsning och
grafbaserad parsning att utvecklas. Testerna planeras att exekveras på gra�k-
korten NVIDIA Geforce 8400M GS och NVIDIA Geforce G 103M för språken
engelska och svenska. Information om de parallelliserade algoritmerna och pro-
grammet inklusive testresultaten kommer att skrivas i en uppsats.

5 Leverans

Resultatet av detta projekt är en parallelliserad parser som kan träna och parsa
större mängd data parallellt på NVIDIA-gra�kkort. Då algoritmerna för paral-
lelliseringen implementeras i CUDA 1.1 behöver användaren ha tillgång till ett
NVIDIA-gra�kkort som minst stödjer version 1.1. Användaren kommer att kun-
na välja vilken tränings- och parsningsteknik programmet ska använda under
körning. De nya parsern planeras att testas på engelska och svenska och de för-
väntade testresultaten för LAS och UAS beräknas vara snarlik MaltParser och
MSTParsen medan tränings- och parsningstiden borde vara bli kortare. Käll-
koden till den parallelliserade parsern och uppsatsen inklusive manual planeras
att släppas efter projektets slut.
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6 Tidsplan

• Vecka 1 - 2: Inläsning av material

• Vecka 3: Designa strukturen för gränssnittet mot CUDA 1.1

• Vecka 4 - 5: Implementera gränssnittet

• Vecka 6 - 7: Designa strukturen för de parallelliserade tränings- och pars-
ningsteknikerna

• Vecka 8 - 12: Implementera de parallelliserade tränings- och parsningstek-
nikerna

• Vecka 13 - 14: Testa och utvärdera

• Vecka 15 -18: Skriva rapport

• Vecka 19 - 20: Reservtid

7 Budget

Då jag redan har tillgång till kompilatorer, CUDA 1.1 och gra�kkorten NVIDIA
Geforce 8400M GS och NVIDIA Geforce G 103M är inga utgifter planerade.
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