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چکیده
پيكرههای موازی همواره از غنیترين منابع در مباحث پردازش زبان طبيعیی مسسیو مییشیوند .ايین نیو پيكیرههیا شیام متیون
ترجمهشدۀ دو يا چند زبان هستند که در سطوح مختلف کلمه ،عبارت و يا جمله همترازشدهاند .عليیرغم کیاربرد ایراوان ايین نیو
پيكرهها در مطالعات مختلف از جمله پژوهشهای زبانی ،ترجمة ماشينی آماری و سامانههای خودکار بازيابی اطالعات ميان زبیانی،
متأسفانه همواره پژوهشگران با کمبود پيكرههای موازی مواجه بودهاند .در اين راستا ،در پژوهش حاضر سعی شیده اسی

بیهمنظیور

توليد پيكره موازی با بهرهگيری از اطالعات نسیوی ،روشیی خودکیار بیرای اسیتخرات جمیالت هیمترازانگليسیی/اارسیی از متیون
مقايسهای ارائه شود .در اين روش ،با ساخ
داده میشود .دق
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جس وجوی شباه

لغوی جمالت نيز استفاده شید کیه دقی

را روی دادههیای آزمیون از  %11بیه  %21/92اایزايش داد .پیژوهش

حاضر ،با بهکارگيری مدل همترازی بهدس آمده ،به توليد ابزار هیمتیرازی دانشیگاه اصیفهان منجیر شید ،کیه مییتوانید بیهمنظیور
خودکفايی در توليد پيكرههای موازی مورداستفاده مسققين حوزه پردازش زبان اارسی قرار گيرد.

کلیدواژهها
استخرات خودکار ،جمالت همتراز ،زبانشناسی پيكرهای ،پيكره مقايسهای ،پيكره موازی.
 .1مقدمه
پيكرههای موازی بهصورت عام در مباحث زبانشناسی ،و بهصورت خاص در حوزه پردازش زبان طبيعی ،بهويژه در
حيطه ترجمه ماشينی ،از غنیترين و ارزشمندترين منابع مسسو میشوند .پيكرههای موازی ،به بيان مختصر ،پيكرههايی
هستند که در آنها جمالت همترجمه از دو يا چند زبان مختلف معادل يكديگر قرارگراتهاند .اين پيكرههامیتوانند در
سطوح کلمه ،عبارت ،جمله و يا پاراگراف همتراز شده باشند (جورااسكی و مارتين.)2111 ،2
پيكرههای موازی کاربردهای بسياری در مطالعات زبانی و پژوهشهای مربوط به پردازش زبان طبيعی دارند .يكی
از مهمترين کاربردهای پيكرههای موازی دوزبانه در بسث ساخ
اما کاربرد پيكرههای موازی دوزبانه تنها به ساخ

ماشين ترجمه به روش آماری اس

(ميتكو.)2111 ،9

ماشين ترجمه با روشهای آماری مسدود نمیشود و میتوان از اين

پيكرهها در مطالعات زبانی و ميان زبانی ،تصسيح ترجمه انسانی ،مطالعات و ارائه روشها و ابزارهای بهبود ترجمه انسانی،
سامانههای حااظه ترجمه ،4ارزيابی کيفي

ترجمه انسانی ،و سامانههای خودکار بازيابی اطالعات ميان زبانی ( 1 )CLIRو

غيره استفاده کرد (چهآن و يانگ جونگ.)2191 ،1
توليد پيكرههای موازی دو ياچندزبانه از پرهزينهترين امور توليد مستوا برای پردازش زبان طبيعی مسسو میشیود (میک
انری و زايو 2111 ،؛ براون .)2111 ،ازآنجايی که برای توليد و گسترش پيكرههای موازی مناسب ،الزم اسی

معيارهیای

زيادی مدنظر قرار گيرد ،در عم تعداد پيكرههای موازی استاندارد به خصوص در جف های زبانی که يیک عویو آنهیا
زبان اارسی اس

(مانند جف

زبانی اارسی-انگليسی) ،بسيار پايين اس .

 .در توليد پيكرههای موازی میبايس
دق

معيارهايی مانند بهروز بودن دادهها ،حجم مناسب (هان و سايرين،)2111 ،

در همترازی (مسمدی و قاسم آقايی ،)2191 ،کيفي

دادهها (زاری و صدرالدينی ،)9912 ،توجه به نو ترجمه

(مفهومی ،تس اللفظی ،کلمه به کلمه ،و غيره) ،نويز 2پايين (تقی پور و سايرين2191،؛ پيلهور و سايرين )2199 ،را
مدنظرقرارداد .مسئله نويز در پيكره موازی بهخصوص هنگامی اهمي

بيشتری پيدا میکند ،که هدف استفاده از پيكره

موازی ايجادشده در توليد ماشين ترجمه باشد .هنگامیکه يک مترجم انسانی متنی را ترجمه میکند ،در مواردی ناچار
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به حذف و اضااه کردن قسم هايی از متن اس  ،به اين حذف و اضااهها که میتواند برای يادگيری مدل ترجمه توسط
ماشين ترجمه گيجکننده باشد ،نويز گفته میشود (تقی پور و سايرين.)2191 ،
برای توليد پيكرههای موازی میبايس

جمالت همترجمه از دو زبان ،همتراز شوند .به عم جداسازی جمالت

موازی (هم ترجمه) از متون دوزبانه (ترجيساً ترجمهشده) و قرار دادن آنها در مقاب يكديگر ،همترازی جمالت گفته
میشود(جورااسكی و مارتين )2111 ،و به اين جمالت که ترجمه يكديگر مسسو

میشوند و در برابر هم ديگر قرار

دارند ،جمالت همتراز میگويند (گي و چرچ .)9119 ،9جمالت همتراز میتوانند به انوا ترجمهای ( 9-1جمله
حذفشده)( 1-9 ،جمله اضااهشده توسط مترجم)( 2-9 ،ترجمه دو جمله به يک جمله)( 9-2 ،ترجمه يک جمله به دو
جمله)( 9-9 ،ترجمه يک جمله به يک جمله) تقسيمبندی شوند.
پيكرههای موازی را میتوان به سه روش دستی ،نيمهخودکار و خودکار ايجاد نمود .در روش دستی با استفاده از
نيروی انسانی و متخصص جمالت همترجمه ايجاد يا انتخا میشوند و در پيكره نهايی قرار میگيرند؛ پيكرههايی که به
اين شك

ايجاد میشوند پيكرههای موازی طاليی مسسو

میشوند (جورجيو و همكاران .)2111 ،2در روش

نيمهخودکار با بهکارگيری روشهای آموزش ماشينی و مدلسازی ،جمالت همترجمه اوليه توسط ماشين انتخا
میشوند .سپس اين جمالت توسط يک تيم کوچک انسانی مورد بازبينی قرارگراته و جمالت نامطلو حذف میشوند.
اين عم منجر به توليد پيكرههای موازی نقرهای میشود .در روشهای خودکار با استفاده از روشهای رايانشی مانند
يادگيری ماشينی ،سنجش ميزان شباه  ،روشهای احتماالتی و ديگر روشها به کشف و استخرات جمالت موازی از
منابع زبانی پرداخته میشود .امروزه اين روشها به دلي سرع

قاب توجه خود در پردازش حجم انبوهی از منابع متنی،

موردتوجه هستند .يكی از منابعی که در روشهای خودکار موردتوجه اس  ،استفاده از منابع پيكرههای مقايسهای
بهمنظور استخرات جمالت همتراز اس  .پيكرههای مقايسهای شام متونی از دو زبان جداگانه اما در يک حوزه خاص
هستند .جمالت موجود در پيكرههای مقايسهای الزاماً ترجمه يكديگر نيستند ،اما میتوان انتظار داش

که در اين نو از

پيكرهها جمالت همترجمه کشف شوند (راف و شونک .)2199 ،9همانطور که مشخص اس  ،به دلي سادگی توليد اين
پيكرهها ،و حجم باالی آنها (بارزيلی و السداد ،)2119 ،4پيكرههای مقايسهای منابع بسيار خوبی برای استخرات جمالت
همتراز مسسو میشوند.
تفاوت پيكرههای موازی و پيكرهها يا منابع مقايسهای در اين اس

که در مورد پيكرههای موازی اين اطمينان وجود

دارد که منابع در سطوح مورد نظر مانند کلمه ،عبارت ،جمله ،بند ،يا مقاله ،بدون ترديد ترجمه يكديگر هستند و از
معيارهای مورد نظر پيروی میکنند ،اما در مورد منابع يا پيكرههای مقايسهای اين اطمينان وجود ندارد .هرچند ممكن
اس

بتوان در منابع مقايسهای مقاالتی پيدا کرد که در سطح جمله همترجمه باشند ،اما اين الزام وجود ندارد که اين

ترجمه ها دقيق باشند ،يا از استانداردهای مورد نظر برخوردار باشند .به بيان دقيقتر ،از طريق همترازسازی منابع مقايسهای
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اين اطمينان حاص میشود که جمالت دقيقاً ترجمه يكديگر هستند و از معيارها و استانداردهايی که مورد نظر هستند
پيروی میکنند.
تاکنون پژوهشهای بسياری بهمنظورارائه روشهای استخرات جمالت همتراز انجامگراته اس

(مسمدی و قاسم

آقايی2191 ،؛ تقی پور و سايرين؛ پيلهور و سايرين؛ جكيان طوسی9919 ،؛ رحيمی و همكاران )2192 ،9اما بسياری از اين
پژوهشها به ارائه يک ابزار کاربردی متناسب با ويژگیهای زبان اارسی منجر نشدهاند .همچنين پيكرههای حاص از
بسياری از اين پژوهشها يا به دالي مختلف مانند عدم انتشار در دسترس عموم پژوهشگران قرار ندارند (مانند پيكره
اميرکبير (جباری و ضيا بری ))2192 ،2يا از استانداردهای الزم بهمنظور کاربرد در پردازش زبان اارسی برخوردار نيستند
(مانند نويز باال در پيكره ميزان) .مقاله حاضر به معرای روشی برای استخرات جمالت همتراز از منابع مقايسهای میپردازد.
در اين راستا ،مقاالت ترجمهشده دانشنامه آزاد ويكیپديا به عل

در دسترس بودن و عدم نياز به کسب مجوزهای

خاص بهعنوان پيكره مقايسهای مورداستفاده قرار گراته اس  .وجود جمالت ترجمهشده با نرخ رخداد باال در اين منبع و
همچنين توجه نگارندگان ويكیپديا به رعاي
جمالت همتراز با کيفي
الزم بهعم آمده اس

مصوبات نگارشی ارهنگستان در مقاالت اين دانشنامه ،احتمال کشف

مطلو در اين منبع را اازايش میدهد .الزم به ذکر اس

که در طراحی الگوريتم نهايی دق

که جمالتی که نويز پايينی دارند از منابع استخرات شوند؛ بنابراين جمالتی که ،بهعنوانمثال ،به

شك آزاد در دانشنامه ويكیپدياترجمهشدهاند ،توسط ابزار و مدل همترازی ارائهشده در اين روش در خروجی ديده
نخواهند شد .روش حاضر با بهرهگيری از اطالعات نسوی و زبانی جمالت ،يک مدل همترازی برای جف های زبانی
انگليسی و اارسی ايجاد میکند .اين مدل به شك کاربردی وروی دادههای آزمون جمالت همتراز را با دق
استخرات میکند .گفتنی اس

براساس يااتههای پژوهش حاضر با استفاده از الگوريتمهای جس وجوی شباه

دادههای يک ارهنگ لغ  ،دق

%11

بر اساس

مدل را میتوان تا بيش از  %21اازايش داد .عالوه بر اين ،در پژوهش حاضر ،در نهاي

با استفاده از مدل همترازی بهدس آمده ،چارچو و ابزاری برای استخرات پيكره موازی از متون مقايسهای ايجاد شد که
میتواند نياز پژوهشگران حوزه پردازش زبان اارسی درزمينة توليد پيكرههای موازی را تا حد قاب قبولی مرتفع نمايد.
 .2سوال تحقیق و روشکار
با در نظر داشتن مشكالت پيش روی بسث پردازش زبان اارسی ،و با توجه به پيشرا
ساير زبانها و همچنين با عناي

علم پردازش زبان طبيعی در مورد

به اولوي بندی نيازهای امور پردازش زبان اارسی با توجه به مسير آينده ،ساخ

ابزارهايی که بتوانند به شك خودکار و در حجم و کيفي

قاب قبول ،منابع زبانی را برای زبان اارسی اراهم کنند يک

نياز بنيادين مسسو میشود .يكی از اين منابع پيكرههای موازی هستند که کاربردهای پردازشی بیشماری دارند .در اين
راستا سوال تسقيق مطرح در اين مقاله اين اس

که ،از چه طريق میتوان به شك خودکار به ايجاد پيكرههای موازی از

پيكرههای مقايسه ای اقدام نمود و در عين حال از سرع

روش ارائه شده و رعاي

معيارهای الزم در اين روش اطمينان

حاص نمود؟
1
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3
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بعد از بررسی پيشينه پژوهشی ،و در نظر داشتن ميزان مواقي
روشها ،پيچيدگی اين راهكارها و قابلي
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روشهای مختلف ،هزينه (مالی و پردازشی) اين

پيادهسازی و در صورت نياز گسترش سريع و آسان آنها ،اين ارضيه مطرح

شد که میتوان با بهره برداری از اطالعات نسوی جمالت در دو زبان ،به شمارش برچسبهای دستوری جمالت اقدام
نموده و با استفاده از روشهای يادگيری ماشينی يک مدل همترازی ايجاد نمود و از اين مدل برای استخرات جمالت
همتراز از منابع مقايسهای استفاده کرد.
استفاده از روش ارائه شده در اين پژوهش ،ميزان مواقي

استخرات جمالت همتراز از دانشنامه آزاد ويكیپديا در

پژوهشهای پيشين را از رقم ( %29مسمدی و قاسمآقايی )2191 ،و ( % 41/92انصاری و سايرين( )2194 ،مربوط به
آستانه  1/9که آزادی بيشتری به الگوريتم میدهد) به بيش از  % 11اازايش داده اس .
 .3پیشینه پژوهش
اکثر روشهای خودکار تشخيص جمالت همتراز ،با بهرهگيری از سنجش ميزان شباه

جمالت در دو زبان مبدأ و

مقصد کار میکنند .درعينحال ،در يک دستهبندی کلی میتوان روشهای تشخيص جمالت همتراز را به دودسته «مبتنی
بر طول» و «مبتنی بر اطالعات زبانی» تقسيم کرد.
يک مدل ترجمه ساده کلمه به

از اولين روشهای مبتنی بر اطالعات زبانی روش چن ( )9119اس  .کار چن ساخ
کلمه در حين جس وجو برای جمالت موازی اس  .ادعای چن اين اس

که روش او ،برخالف ساير روشهای کشف

جمالت موازی ،به اطالعات زبانی توجه کاای دارد و درعينحال از سرع

قاب قبولی برخوردار اس  .در روش چن آن

دسته از جمالت همترازی در پيكره نهايی قرار میگيرند که احتمال ايجاد پيكره موازی را بيشينه نمايند .مدل چن با
استفاده از  911جمله که به شك دستی مرتبشدهاند خود راهاندازی9میشود .بعدازاينكه پارامترهای مدل او روی 21111
جمله موازی ديگر و با استفاده از الگوريتم  2EMباز تخمين زده شد ،در يک مرحله ،جمالت موازی استخرات میشوند.
خود چن دق
اس

روش خود را  % 11/1گزارش میکند ،اما بررسیهای آينده نشان داد که دق

روش او پايينتر از اين رقم

(مننينگ و شوتز.)9111 ،9
روش گي و چرچ ( )9119از اولين روشهای استخرات جمالت همتراز مبتنی بر طول اس  .اساس کار روش گي

و چرچ سنجش ميزان شباه

جمالت بر اساس طول آنهابرحسب تعداد نويسههای4بهکارراته در هر جمله میباشد .به

عبارتی ،در نظر گي و چرچ جمالتی که از يک زبان به زبان ديگر ترجمه میشود به احتمال زياد دارای طول يكسانی
هستند .روش گي و چرچ دق

 % 11را گزارش میکند.

ساير روشهای استخرات جمالت همتراز بهنوعی از روشهای اشارهشده در باال الگوبرداری میکنند .روش سيمارد
و سايرين )9119( 1بر اين ايده استوار اس

که جمالت هم ترجمه به شك معمول بيشترين ميزان اشتراک کلمات

همريشه را دارند .در نظر آنها کلماتی همريشه هستند که در جمله مبدأ و جمله مقصد قطعاً وجود خواهند داش

و به
1

bootstrapping
expectation maximization
3
C. D. Manning & H. Schütze
4
characters
5
M. Simard et al.
2
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يک بيان ترجمه میشوند .بهعنوانمثال کلمه «تهران» همواره به کلمه « »Tehranترجمه میشود و برعكس .يا يک جمله
سؤالی همواره به يک جمله سؤالی ترجمه خواهد شد .دق

الگوريتم آنها  %11/4گزارششده اس  .در پژوهشی ديگر

پايپريديس و همكاران )2111( 9مهمترين عام در شناسايی جمالت همتراز را کلماتی میدانند که بار معنايی جمالت را
منتق میکنند .در تعريف آنها اين کلمات شام گروههای دستوری اسم ،اع  ،قيد و صف

میشود و بهاحتمال بسيار

زياد تعداد اين کلمات در يک جمله از زبان مبدأ و در ترجمه همين جمله در زبان مقصد دارای رابطه نزديكی هستند.
آنها با استفاده از رگرسيون خطی چند متغيره ( )MLRو با حدود  9111جمله برای جف
 %11دس

زبانی انگليسی-يونانی به دق

يااتند .روش آنها در ساير تسقيقات مورد ارزيابی و بازسازی علمی قرار گرا

پرتغالی-انگليسی دق

زبانی

و در مورد جف

 % 11/24گزارش شد (کاسلی و نانس.)2119 ،2

مونتانا و مارکو )2111( 9با بهکارگيری يک طبقهبندی آنتروپی بيشينه 4روشی را برای شناسايی جمالت همترازارائه
میکنند .در روش آنها در مقاالت ورودی ،با استفاده از مدلهای زبانی و با استفاده از يک ارهنگ لغ
انتخا

جمالت نماينده

میشوند .سپس با بهکارگيری يک طبقه بند  MEجمالت نهايی استخرات میشوند .يكی از معيارهای آنها

استفاده از ميزان شباه

کلمات بر اساس ارهنگ لغ

اس  .روش آنها برای جف

زبانی عربی-انگليسی دق

- %21

 %14را گزارش میکند .اتاح و همكاران ( )2111با ترکيب دادههای زبانی مختلف و استفاده از يک طبقهبندی جديد
جمالت همتراز نو  9-9را با دق

 %12/9در پيكره نهايی خود قراردادند .استفانسكو و همكاران )2192( 1روشی

متفاوت برای استخرات جمالت همتراز از پيكرههای مقايسهای ارائه میکنند .آنها با استفاده از روشی مبتنی بر  CLIRبه
جس وجوی جمالت موازی اقدام میکنند .آنها در طی چند مرحله و با روشهای جس وجوی مختلف ،اوای
جس وجوی خود برای کشف جمالت موازی را کوچکتر میکنند .سپس در اوای جس وجو با اندازه مناسب با
استفاده از معيار «شباه

ترجمه» جمالت موازی را انتخا

کلمات مشترک ،طول جمالت ،و دادههای ارهنگ لغ

میکنند .معيار شباه

اس  .ميزان دق

ترجمه ،درواقع ترکيبی از تعداد

در روش آنها  % 21گزارش شده اس .

مسمدی و قاسم آقايی ( )2191الگوريتمی را برای استخرات جمالت همتراز از دانشنامه آزاد ويكیپديا ارائه
میکنند .روش آنها دق

 %29را گزارش میکند که آنها دلي پايين بودن دق

را امالهای متفاوت زبان اارسی مانند

نويسههای عربی «ک» و «ی» عنوان میکنند .روش مسمدی و قاسم آقايی مشابه روش گي و چرچ ( )9119اس  .جكيان
طوسی ( )9919با استفاده از بردار ويژگی که شام برچسبهای دستوری و طول جمالت و دادههای ارهنگ لغ
میشود به ارزيابی الگوريتمهای طبقهبندی مختلف میپردازد .شاخص  Fروش جكيان طوسی ( )9919به شك ميانگين
 %11/91گزارششده اس .
انصاری و همكاران ( )2194با ارائه يک سيستم جديد بازيابی اطالعات مبتنی بر ترجمه ماشينی ،به استخرات
جمالت موازی از ويكیپديا پرداختهاند .در روش پيشنهادی آنها ابتدا با استفاده از ابزار ديكودر موزز 1جمالت زبان
1

S. Piperidis et al.
H. M. Caseli and M. G.V. Nunes
3
D. S. Munteanu & Marcu
4
maximum entropy classifier
5
D. Ștefănescu et al.
6
Moses Decoder
2

استخرات خودکار جمالت همتراز انگليسی/اارسی از متون مقايسهای با بهرهبرداری از اطالعات نسوی

مبدأ را به جمالت زبان مقصد ترجمه میکنند ،و سپس با سنجش ميزان شباه

29

جمالت ترجمهشده با جمالت موجود در

زبان مقصد و تعيين يک عنصر آستانه (بهعنوانمثال درصورتیکه طول جمله بيشتر از حد مورد نظر باشد) جمالت موازی
را استخرات میکنند .دق

سيستم آنها در بهترين حاالت ( %14آستانه حساسي

 1/2که تعداد زيادی از جمالت

همترجمه را نيز حذف میکند و تنها  19جمله در خروجی ارائه ميكند) و در پايينترين حال

( % 41/92آستانه حساسي

 1/9با خروجی  221جمله) گزارش شده اس  .يكی از مشكالت روش ارئه شده توسط انصاری و سايرين ()2194
پيچيدگی پيادهسازی و راحتی کاربرد اس  .زاری و صدرالدينی ( )9912در کنار استفاده از روش طبقهبندی آنتروپی
بيشينه به معرای چهار دسته از ويژگیها برای جمالت همتراز پرداخته و در هر مرتبه الگوريتم همترازی را با استفاده از
يكی از اين ويژگیها پيادهسازی میکنند .در بهترين حال

دق

الگوريتم آنها % 21/22گزارش شده اس .

همانطور که مشاهده میشود ،برخی از روشهای استخرات خودکار جمالت همتراز يا در مورد زبان اارسی
پيادهسازی نشدهاند ،يا از دق

بااليی برای زبان اارسی برخوردار نيستند؛ مانند روش مسمدی و قاسم آقايی ( )2191برای

استخرات جمالت همتراز از دانشنامه ويكیپديا که دق

 %29را گزارش میکند .در صورت گزارش دق های باال نيز

اين موارد صرااً در مسيط آزمايشگاهی پيادهسازی و ارزيابیشدهاند ،و تنها در شرايط خاص میتوان به اين دق ها
دس ياا

و اين گزارشها مورد بازسازی علمی-پژوهشی و ارزيابی در شرايط جديد قرار نگراتهاند .برخی روشها نيز

دارای پيچيدگیهای پردازشی باال و مراح رايانشی متعدد هستند .همچنين مواردی که از دق

قاب قبول برخوردار

هستند و قابلي

پيادهسازی راحتی دارند به ارائه ابزار نهايی منجر نشدهاند .در اين مقاله به معرای روشی با پيچيدگی زمانی

خطی 9و دق

قاب قبول میپردازيم که میتوان از آن بهراحتی در توليد ابزار کاربردی توليد پيكرههای موازی استفاده

نمود .همچنين با توجه به کارايیها و قابلي های ابزارها و روندهای پردازشی مورد استفاده در توليد ابزار نهايی ،در
طراحی ابزار ارائهشده در پژوهش حاضر ،توجه کاای به ويژگیهای خاص زبان اارسی مانند شناسايی نسبی با همآيیها،
به کار بردن نويسههای عربی بهجای نويسههای اارسی و ساير موارد شده اس .
 .4مبانی نظری
در ابتدا به ارائه تعريف صوری عم همترازی جمالت پرداخته میشود .اگر جمالت زبان مبدأ
و ترجمه اين جمالت در زبان مقصد،
 .هر جف

جمله

ارض شود ،ليس

ارض شوند

 Sمجموعه جمالت موازی میباشد بهصورت:

را میتوان بهصورت زير تعريف کرد (کوئن: )2111 ،2

()9
ارض بر اين اس

که جمالت به ترتيب ترجمه يكديگر هستند .يا به بيان رياضی:

()2
1

linear time complexity
P.Koehn

2
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()9
همچنين داريم:

( )4

نو همترازی ،با توجه به اينكه چه تعداد جمله در همترازی وجود دارند و چند جمله از زبان مبدأ به چند جمله در
زبان مقصدترجمه شدهاند ،میتواند به شك زير تعريف شود:
()1

طبق تعريف در رابطه  ،1نو ترجمه  9-9ترجمها ی اس

که در آن يک جمله از زبان مبدأ به يک جمله از زبان

مقصد ترجمه میشود .در يک ترجمه  2-9دو جمله از زبان مبدأ به يک جمله از زبان مقصد ترجمه میشود و الیآخر.
در الگوريتمهای همترازی ،بايد تمامی جمالت پردازش شوند و هر جمله بايد تنها يکبار در پيكره نهايی ذکر شود .به
بيان کلی مجموعه جمالت موازی } S = {S1 , …. , Snمورد جس وجو اس

که رابطه  1را ارضاء کند:

()1

اين تابع را میتوان با بهکارگيری روشهای مختلفی پيادهسازی نمود .در مقاله حاضر تابع  matchبر اساس معيار
شباه

جمالت بر اساس اطالعات نسوی آنها شام دادههای تعداد اسامی ،ااعال ،قيود و صف ها در دو جمله انگليسی

و اارسی تعريف شده اس

که خروجی مدل همترازی میباشد.

اساس نظری روش ارائهشده توسط پايپريديس و همكاران ( )2111برای استخرات جمالت همتراز بر اين ايده
نظری استوار اس

که هدف اصلی مترجم در هنگام ترجمه هر جملهای حفظ و انتقال پيام اس  .بر همين اساس در نظر

پايپريديس و همكاران ( ،)2111طبقه کلمات باز که با برچسبهای دستوری اع  ،اسم ،صف
بيشترين وزن و اهمي

و قيد مشخص میشوند،

را در انتقال مفهوم دارند .در همين راستا ،بار معنايی 9يک جمله را میتوان مجمو تعداد تمامی

کلماتی در آن جمله دانس

که برچسبهای دستوری اسم ،اع  ،صف

و قيد به آنها داده میشود .بنابراين میتوان اين
1

semantic load

استخرات خودکار جمالت همتراز انگليسی/اارسی از متون مقايسهای با بهرهبرداری از اطالعات نسوی

ارض را مطرح کرد که رابطه «همترازی» بين دو جمله صسيح منطقی اس

29

(به اين معنی که رابطه همترازی بين دو جمله

وجود دارد يا يک جمله هم ترجمه جمله ديگر اس ) ،اگر و اقط اگر بار معنايی جمله در زبان مقصد به شك معنیداری
نزديک بار معنايی جملهای از زبان مبدأ باشد .يا به بيانی ديگر ،اگر و اقط اگر مجمو تعداد کلمات خانوادههای اسم،
اع  ،قيد و صف

در دو جمله نزديک هم باشند (پايپريديس و همكاران.)2111 ،

يكی از روشهای پيادهسازی اين ديدگاه استفاده از رگرسيون خطی چند متغيره9بهمنظور ساخ
اس  .اين مدل را میتوان با استفاده از دادههای يک پيكره موازی که از قب موجود اس
اين روش،

مبدأ) در جمله زبان مبدأ ارض میشود .ارتباط خطی
مجمو تعداد تمامی کلماتی اس
همان

آورد .برای پيادهسازی

مجمو برچسبهای اسم ،اع  ،قيد و صف  ،در جمله زبان مقصد ارض میشود و

برچسبهای يک گروه دستوری خاص (بهعنوان مثال

برچسب اسم،

به دس

مدل همترازی

برچسب صف

برابر تعداد کلمات دارای برچسب دستوری اع در جمله زبان
و

را میتوان با استفاده از رابطه  1بيان نمود .که در اين رابطه

که در جمله زبان مبدأ برچسب اع درياا

و

برابر تعداد

تعداد کلماتی اس

که برچسب قيد درياا

کردهاند،

تعداد کلمات با

کردهاند .تخمين ميزان وزنها يا

ها و همچنين ميزان خطا در هنگام آموزش مدل رخ میدهد (پايپريديس و همكاران.)2111 ،

()1
بايد توجه داش

که هرچند روش پايپريديس بسيار کارآمد اس  ،اما در اين پيادهسازی عمالً دادههای مربوط به

تعداد برچسبهای مجزای اقسام دستوری در جمله زبان مقصد باهم جمع رياضی شده و در
ويژگی کوچکتر شده اس

ذخيره شده اس

و عمالً اين دادههای ارزشمند آموزشی حذف میشوند .بنابراين ،میبايس

روشهای آموزش ماشينی مانند ماشين بردار پشتيبان 2استفاده کرد که قابلي

و بردار
از ساير

استفاده از اين دادهها را اراهم میکنند ،که

در پژوهش حاضر نيز به همين شك عم شده اس .
آنچه بايد در مورد الگوريتمهای همترازی در نظر داش

اين اس که الگوريتم نهايی بايد:

 رامپذير 9باشد .راهح ارائهشده برای کشف جمالت موازی بايد دارای پيچيدگی زمانی خطی باشد و پيچيدگی
اوايی آن مديري

پذير باشد.

 برای دادههای ارامتنی مانند جدولها ،شك ها ،زيرنويسها ،و ساير مواردی که در متن ترجمه نمیشوند
تمهيدات پردازشی الزم انجام شده باشد.
 قابلي

گسترش ،تغيير و اضااه کردن مدلها و زبانهای جديد را داشته باشد.

 نياز به ورودیهای با پيشپردازشهای اراوان نداشته باشد و از برونداد متن شلوغ ،دارای نويسههای
غيرمتعارف ،نامنظم ،غيرقاب خواندن توسط انسان و نيازمند به پس پردازشهای اراوان خودداری کند
(پايپريديس و همكاران.)2111 ،
1

multiple linear regression
support vector machine
3
tractable
2
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روش پيادهسازی شده در اين مقاله دارای پيچيدگی خطی میباشد ،ابزار نهايی تا حد امكان موارد ارامتنی را شناسايی و
حذف میکند ،بهراحتی میتوان مدل را برای ساير جف ها ی زبانی آموزش داد و ايجاد نمود ،همچنين خروجی ابزار
ايجادشده صرااً جمالت بهصورت متن هستند و متن خروجی بهراحتی توسط انسان و ماشين قاب خواندن اس  ،و نياز به
پردازشهای مجزا ندارد.
 .5روش پیشنهادی
با توجه به آنچه گفته شد ،روش ارائهشده در اين مقاله به اين صورت اس

که در ابتدا بهمنظور آموزش الگوريتمهای

طبقهبندی مانند ماشين بردار پشتيبان ،يک پيكره موازی آموزشی که دارای استانداردهای مورد نظر اس

تهيه میشود .به

بيان د يگر ،ورودی اصلی الگوريتم آموزش ،يک پيكره موازی طاليی در حوزه علوم انسانی دارای  9192جف
اس  ،که در سطح جمله همتراز شدهاند ،و تنها جمالتی که به صورت تس

جمله

اللفظی ترجمه شدهاند در آن قرار گراتهاند.

اطالعات اين اسناد و اين پيكره آموزشی در جدول ( )2ارائهشده اس  .سپس بردارهای ويژگی که شام تعداد
برچسبهای دستوری گروهها ی نسوی اسم ،اع  ،قيد ،و صف
هر دو جمله در دو زبان میباشد ،برای هر جف

برای هر جمله اارسی و انگليسی و همچنين طول جمالت

جمله اين پيكره آموزشی ايجاد میشوند (مانند دادههای شك (.))9

برچسبهای دستوری به شك کامالً خودکار و با استفاده از ابزارهای برچسبگذاری دانشگاه اردوسی مشهد (،)FEP
ابزار برچسب گذاری دانشگاه استنفورد ( ،)SPTو ابزار  HunPosبه اجزای سخن تخصيص داده میشوند .در مرحله
بعد ،با استفاده از اين بردارهای ويژگی ايجادشده به آموزش و ارزيابی ميزان مواقي
ماشينی مختلف پرداخته میشود .درنهاي

با مقايسه ميزان مواقي

الگوريتمهای طبقهبندی و يادگيری

الگوريتمهای طبقهبندی مختلف در امر شناسايی

جمالت همتراز ،بهترين گزينه برای ايجاد مدل همترازی نهايی انتخا

میشود .اين مدل در ابزار استخرات جمالت

همترازقرارگراته و با استفاده از يک الگوريتم جس وجوی ميزان شباه

جمالت بر اساس دادههای يک ارهنگ لغ

دو زبانه اارسی-انگليسی ،دق

اين مدل اازايش پيدا میکند.

دلي عدم گنجاندن دادههای ارهنگ لغ
در گام ايلترينگ نهايی) اين بوده اس

در مدل همترازی و بردار ويژگیهادر مرحله آموزش (به جای استفاده

که درواقع هدف ِبكارگيری الگوريتم جس وجوی شباه

ارهنگ لغ  ،بيشتر استفاده از آن بهعنوان يک پااليه در خروجی ابزار بوده اس

بر اساس دادههای

تا بتواند خروجیهايی که به دلي

رياضياتی بودن مدل ،همتراز در نظر گراته میشوند را ايلتر کند .بهعنوانمثال ،اگر تنها ميزان شباه
دستوری (يک عنصر رياضی و غيرزبانی) دو جمله « »This is a pencilو «اين يک کتا

تعداد برچسبهای

اس » را در نظر بگيريم،

مدل آماری ،اين دو جمله را بهاشتباه همتراز درنظر گراته و در خروجی ارائه میکند .لذا با استفاده از سنجش ميزان
شباه

لغوی ،اين دو جمله در خروجی حذف شده و بهعنوان جمالت همترازارائه نمیشوند .استفاده از ارهنگ لغ

بهعنوان يک پااليه ،به صورتی که در اين پژوهش پيادهسازی و استفاده شده اس  ،توجه به اطالعات زبانی را بيشتر
میکند و ابزار نهايی تنها به دادههای آماری متكی نخواهد بود .هرچند استفاده از ارهنگ لغ
مانند کلمات خارت از دامنه ارهنگ لغ ( 9کلماتی که در ارهنگ لغ

به اين شك مشكالتی

وجود ندارند) يا عدم توانايی ارهنگ لغ

در
1

out of vocabulary
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ترجمه عبارات يا ضر المث ها را به همراه دارد ،اما به هر صورت همانطور که اشاره خواهد شد ،استفاده از ارهنگ
لغ

دق

برنامه را اازايش میدهد.

در مرحله نخس  ،يک پيكره طاليی به شك دستی و با استفاده از جمالت مقاالت ترجمهشده در زمينههای
مختلف مانند زبانشناسی ،ادبيات ،حقوق ،اقتصاد ،روانشناسی ،علوم اجتماعی و غيره تشكي شد .در مرحله توليد پيكره ،از
انتخا

جمالتی که بيشتر بهصورت مفهومی ترجمهشده بودند ،خودداری شد .عل

اين دلي اس

حذف جمالت با ترجمه مفهومی به

که جمالتی که به اين شك ترجمه میشوند ،به دلي حذف و اضااههای بسيار ،تنها موجب ايجاد نويز در

پيكره نهايی میشوند .جدول  9نمونهای از جمالت اين پيكره طاليی را نشان میدهد .در جدول  2میتوان مشخصات
کلی اين پيكره مانند تعداد جمالت و کلمات موجود در اين پيكره و توزيع برچسبهای دستوری مختلف در اين پيكره
را مشاهده نمود.
جدول  -1جمالت نمونه پیکره طالیی کوچک ایجادشده برای مدلسازی
جمالت زبان انگلیسی
A commonly cited management axiom is

جمالت زبان فارسی
يک از اصول متعارف مديري

که به آن بسيار اشاره

میشود اين اس .
What you measure is what you get

آنچه در پايان تسوي

میگيريد همان چيزی اس

که

اندازهگيری میکنيد.
However, there is much evidence of their
over-representation among disadvantaged
groups of all kinds
There have been few studies of children in
care who are educationally successful
These killings are often conducted in ways
'meant to ensure the secrecy of the killers
identities
Obviously, the household cannot spend
)more than the extra dollar (without borrowing

اما ،شواهد بسياری گواه بر حوور بيشتر اين ااراد
درگروهای آسيبپذير جامعه اس .
تسقيقات اندکی به بررسی کودکان تس
مواقي

که به

مراقب

تسصيلی رسيدهاند نيز وجود دارد.

اين قت ها اغلب طوری انجام میشوند که هوي

قاتالن آن

مسرمانه بماند.
بديهی اس

که آن خانوار نمیتواند بيشتر از يک دالر

اضاای خرت کند (بدون استقراض).

جدول  -2آمارههای پیکره طالیی ایجادشده بهمنظور آموزش الگوریتمهای طبقهبندی
پیکره فارسی

مشخصه

پیکره انگلیسی

تعداد جمالت

9192

9192

تعداد کلمات

22912

91211

ميانگين طول جمالت (به حرف)

11/21

12/14

تعداد برچسبهای اسم (ميانگين در جمله)

)14/2( 1114

)1/1( 1191

تعداد برچسبهای اع (ميانگين در جمله)

)29/2( 2991

)19/2( 9141

)14/2( 2929

)22/9( 9111

)44/1( 412

)21/1( 191

تعداد برچسبهای صف

(ميانگين در جمله)

تعداد برچسبهای قيد (ميانگين در جمله)
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ازآنجايیکه هدف اين پژوهش ساخ

بردار ويژگی بر اساس تعداد برچسبهای دستوری جمالت بود ابتدا بايد از

بين ابزارهای برچسبزنی موجود برای زبانهای اارسی و انگليسی ،آنهايی که از دق
میشد که پس از بررسیهای صورت گراته ابزارهای  HunPosبا دق
 )2111و با دق

کاای برخوردار بودند انتخا

 % 11/12برای زبان انگليسی (هاالکسی،9

 % 11/1برای زبان اارسی (سراجی )2199 ،و ابزار برچسبگذاری دستوری دانشگاه اردوسی با دق

 %11برای زبان اارسی و ابزار دانشگاه استنفوردبا دق
البته در مورد اين ابزارها نيز میبايس

 % 11/22برای زبان انگليسی (مننينگ )2194 ،مدنظر قرار گراتند؛

در صورت نياز متن پيكره برای آنهاپ شپردازش و آمادهسازی میشد .ابزارهای

دانشگاه اردوسی و استنفورد نياز به پردازشهای خاصی نداشتند ،اما ابزار  HunPosنيازمند ورودیهای خاص بود.
بهعنوانمثال جمالت بايد با يک خط ااصله از هم جدا میشدند و تمامی کلمات هر جمله بهصورت «هر خط يک کلمه»
تبدي میشدند ،يا هر کلمه از هر جمله میبايس

در خط جداگانهای قرار میگرا .

بعد از آمادهسازی متن پيكره برای ابزارهای برچسبگذاری ،میبايس

دادههای پيكره به اين ابزارها داده میشد و

اطالعات آنهابهمنظور کاربرد در يادگيری ماشينی استخرات میشدند .شك ( )9نمونهای از اين دادهها را نشان میدهد
که بهصورت ااي متنی ذخيره شده اس  .در اين شك  1ستون اول مربوط به دادههای جمالت زبان انگليسی و دادههای
 1ستون دوم مربوط به دادههای بهدس آمده از جمالت زبان اارسی میباشد .اين ستونها به ترتيب برای هر دو زبان
عبارتاند از تعداد برچسبهای اسم ،تعداد برچسبهای اع  ،تعداد برچسبهای صف  ،و تعداد برچسبهای قيد برای
دو جمله .ستون پنجم در هر دو زبان طول جمالت برحسب تعداد نويسههای جمالت میباشد .ستون يازدهم ستون هدف
اس

که در آن  2به معنی همترازی و  9به معنی عدم وجود همترازی اس  .تعداد دادههای آموزش برای تمام

الگوريتمها % 21ک دادهها و  9111عدد اس  .تعداد دادههای آزمون  491عدد اس .

P. Halácsy

1
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شکل  -1دادههای نهایی بهدستآمده از پردازش جمالت پیکره

بعد از ايجاد دادههای آموزش ،بايد به ارزيابی الگوريتمهای يادگيری و طبقهبندی مختلف روی دادهها پرداخ  .در
ابتدا يک ارزيابی کلی از الگوريتمهای طبقهبندی روی دادههای بهدس آمده از ابزارهای دانشگاه استنفورد و اردوسی
انجام شد که نتايج آن در جدول ( ) 9ارائهشده اس
باالترين ميزان دق

و همانطور که مشاهده میشود ،الگوريتم ماشين بردار پشتيبان

را گزارش میکند .بعد از اين ارزيابی اوليه ،دادهها در  2مرحله کلی مورد ارزيابی قرار گراتند .در

ااز اول الگوريتمهای طبقهبندی ماشين بردار پشتيبان و جنگ تصادای9رویدادههای بهدس آمده از ابزار  HunPosو
همچنين ابزارهای دانشگاه اردوسی و استنفورد بدون در نظر داشتن معيار طول مورد ارزيابی قرار گراتند .سپس دادههای
مربوط به معيار طول نيز به بردارهای ويژگی اضااه شدند و الگوريتمها دوباره مورد ارزيابی قرار گراتند .که نتايج اين
بررسی ها در شك های ( )2و ( )9به شك جزئیتر ارائه شده اس  .جدول ( ) 9ميزان مواقي

الگوريتمهای طبقهبندی

مختلف روی دادههايی که با استفاده از ابزارهای دانشگاه اردوسی و استنفورد از روی پيكره بهدس آمده اس

را نشان

میدهد .اعداد اين جدول با استفاده از الگوريتمهای طبقهبندی که به شك پيشارض در بستههای نرماازاری متلب

2

موجود هستند بهدس آمدهاند .هدف ،انجام يک ارزيابی اوليه بوده اس .

1

Random Forest
Matlab

2
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جدول  -3میزان دقت الگوریتمهای یادگیری طبقهبندی روی دادههای ابزارهای دانشگاه فردوسی و استنفورد
دقت
%1/14
%1/11
%9/12
%9/41
%1/19
%2/41
%9/42
%1/14
%2/19
%1/11
%4/11
%1/11
%1/19
%4/11
%1/11
%4/11
%1/11
%1/11
%1/11
%9/11
%2/41
%9/14
%2/19

نام الگوریتم
Tree/Complex Tree
Tree/Medium Tree
Tree/Simple Tree
Linear Discriminant
Quadratic Discriminant
Logistic Regression
Linear SVM
Quadratic SVM
Cubic SVM
Fine Gaussian SVM
Medium Gaussian SVM
Coarse Gaussian SVM
Fine KNN
Medium KNN
Coarse KNN
Cosine KNN
Cubic KNN
Weighted KNN
Ensemble/Boosted Trees
Ensemble/Bagged Trees
Ensemble/Subspace Discriminant
Ensemble/Subspace KNN
Ensemble/RUSBoosted Trees

شك ( )2آمارههای آموزش الگوريتمهای طبقهبندی روی دادههای آموزش بدون معيار طول را گزارش میکند.
در اين شك مشخصههای Precision, Accuracy, Sensitivity, Specificity, NECM, ECM, MR,
 Consistency, F-measure, Recall,و  Practical Accuracyبه ترتيب عبارتاند از ميزان طبقهبندی اشتباه،
ميزان هزينه طبقهبندی اشتباه ،نرخ نرمال شده هزينه طبقهبندی اشتباه ،نرخ تمايز ،ميزان حساسي  ،صس  ،دق  ،اراخوانی
مجدد ،شاخص  ، Fمعيار توازن ،و دق

عملياتی .در اين شك عبارت « »FPT+SPTمنظور دادههای بدس

آمده از

ابزارهای برچسبگذاری دستوری دانشگاه اردوسی برای زبان اارسی و ابزار برچسبگذاری دستوری دانشگاه استنفورد
برای زبان انگليسی اس  .همچنين عبارتهای « »RFو « »SVMبه ترتيب به معنی «الگوريتم جنگ تصادای» و «ماشين
بردار پشتيبان» هستند .شك ( ) 9آمارههای آموزش الگوريتمهای طبقهبندی روی دادههای پيكره آموزشی با در نظر
داشتن معيار طول اس  .توضيسات اين شك مانند توضيسات شك ( )2اس .
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شکل  -2مقایسه عملکرد الگوریتمهای طبقهبندی روی
دادههای پیکره بدون در نظر داشتن معیار طول جمالت
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شکل  -3مقایسه عملکرد الگوریتمهای طبقهبندی روی
دادههای پیکره با در نظر داشتن معیار طول جمالت

در جدول اوق مخفف  )Misclassification Rate( MRعبارت اس

از نرخ کالسبندی اشتباهECM ،

( )Expect Cost of Misclassificationيا هزينه کالسبندی اشتباه ،و Normalized Expect ( NECM
 )Cost of Misclassificationعبارت اس
ارزيابی دق

از نرمالشده هزينه کالسبندی اشتباه .اين آمارهها توسط ماژولهای

مدل در نرم اازار متلب ارزيابی و ارايه میشوند .اين آمارهها در ارزيابی کيفي

مدل و کارايی آن از اهمي

بااليی برخوردار هستند.
به لساظ پژوهشی میبايس

نتايج روش جكيان طوسی ( )9919با نتايج ارايه شده در شك های ( )2و ( )9در مورد

پژوهش حاضر نيز مقايسه شوند اما از اين جه

که روش ح مسئله جكيان طوسی ( )9919و همچنين مدل سازی جكيان

طوسی ( )9919با روش ارايه شده در اين پژوهش تفاوتهای پايهای و اساسی دارد از ارايه آمارههای روش جكيان
طوسی ( )9919در اين شك ها خودداری میشود .چرا که متاسفانه اساساً در هيچ يک از مستندات ارايه شده توسط
جكيان طوسی ( )9919اين آمارهها ارايه نمیشوند و از آنجايی که دستيابی به دادههای جكيان طوسی ( )9919اراهم نبود
امكان بازسازی و گزارش اين آمارهها اراهم نشد .اما میتوان با مقايسه دق

و شاخص  Fاين دو پژوهش و همچنين

توجه به مدل سازی و روش برخورد با مسئله ،تفاوت ميان اين روش ها را مشاهده نمود .همچنين پژوهش حاضر بيشتر به
جنبه کاربردی بودن و ارايه مسصول کاربردی برای جامعه زبانشناسی رايانشی زبان اارسی توجه داشته اس

در حالی که

روش جكيان طوسی ( )9919بيشتر جنبه آزمايشگاهی و آزمون ايده بوده اس  .جدول ( )1میتواند اين تفاوت ها را
آشكار کند.
همانطور که نتايج نشان میدهد بهترين گزينه برای ايجاد مدل همترازی ،الگوريتم ماشين بردار پشتيبان و با استفاده
از دادههای ابزارهای برچسبگذار ی دانشگاه اردوسی و دانشگاه استنفورد و با در نظر داشتن معيار طول اس  .هرچند
شايد دادههای ابزار  HunPosدر مرحله آموزش ميزان مواقي

 %11را نشان بدهد اما همانطور که مشاهده میشود
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مواقي

و اين مدلها قدرت تميز بااليی

عملياتی مدلهای همترازی ايجادشده با استفاده از اين دادهها بسيار پايين اس

روی دادههای آزمون ندارند و نمیتوان از آنها به شك کاربردی استفاده کرد.
 .6ساخت ابزار نهایی
در گام نهايی اين پژوهش سعی شد تا با استفاده از مدل همترازی بهدس آمده ،يک ابزار کاربردی با در نظر داشتن
معيارهای ايجاد پيكره موازی استاندارد و توجه به ويژگیهای زبان اارسی بهمنظور استخرات جمالت همتراز و پيكرههای
موازی ايجاد شود .در اين مرحله بعد از ساخ
بهترين مدل برای کاربرد در ابزار نهايی انتخا

مدلهای مختلف همترازی ،و آزمودن آنها به لساظ عملياتی بودن،
شد .اين ابزار تس

اصفهان» يا بهاختصار 9IPCFارائهشده اس  .در ساخ
استفاده شده اس  .در حال حاضر مدل همترازی با دق
دق  ،دق

عنوان «چارچو

ايجاد پيكره موازی دانشگاه

اين ابزار از زبانهای برنامهنويسی متلب ،VB.Net ،و C#
 %11در اين ابزار قرار دارد .ذکر اين نكته ضروری اس

عملياتی مدل همترازی اس  .به عبارتی ،همانطور که نتايج آزمونها نيز نشان میدهد ،دق

که اين

مدل همترازی

در شرايط آزمايشگاهی و در مرحله آموزش به  %11نيز میتواند برسد ،اما ازآنجايیکه هدف ايجاد مدلی با کاربرد
عملياتی بوده اس  ،ارزيابی مدل روی دادههای آزمون مختلف نيز انجام شده و دق
منظور از دق

عملياتی اين اس

که میتوان از اين مدل همترازی انتظار داش

 11%حاص شده اس  .بهبيانديگر،
که بتواند با دق

 11%در شرايط غير

آزمايشگاهی به استخرات جمالت موازی از متون مقايسهای بپردازد .همچنين امكان ايلتر کردن نتايج نهايی ابزار با استفاده
از الگوريتم جس وجوی شباه

با استفاده از دادهها ی ارهنگ لغ

نيز در اين برنامه وجود دارد که دق

ابزار و مدل

همترازی را از  11%به بيش از  21%اازايش میدهد .شك ( )4نمای کلی ابزار ايجادشده را نشان میدهد .همانطور که در
شك ديده میشود ،ابزار توانسته جمالت همتراز را از يک متن مقايسهای استخرات نمايد.
مقاالت مورد استفاده که در اين ابزار و در شك ( )4مشاهده ميشوند .مقاالت ترجمه شده دانشنامه ويكیپديا هستند
که در ابزار قرار گراته اند و تنها جنبه مثال دارند .به اين معنی که کاربر ميتواند مقاالت و جمالت خود را به برنامه اضااه
نمايد .اين مقاالت به شك کامال تصادای از دانشنامه ويكیپديا انتخا شدهاند و تنها وجه مشترک بين مقاالت اين اس
که مقاالت مربوط به حوزه علوم انسانی هستند .طول اين مقاالت برحسب تعداد جمله بين  9تا  11جمله متغير اس .

1

Isfahan University Parallel Corpus Framework

99

استخرات خودکار جمالت همتراز انگليسی/اارسی از متون مقايسهای با بهرهبرداری از اطالعات نسوی

شکل -4نمای کلی ابزار استخراج جمالت موازی

 .7الگوریتم فرهنگ لغت
همانطور که قبالً اشاره شد هدف استفاده از ارهنگ لغ  ،حذف موارد ناخواستهای اس

که به دلي ماهي

همترازی به شك ناخواسته همتراز تشخيص داده میشوند .نسوه کار الگوريتم جس وجوی شباه

آماری مدل

بر اين اساس اس

که ابتدا  91جمله از متن ورودی در هر دو زبان خوانده میشود (اگر جمالت بيش از  91مورد باشد در پنجرههای بعدی
پردازش میشوند) .عل

انتخا

پنجرههای با اندازه  91جمله اين مسئله اس

که انتخا

اازايش بار پردازشی ،درصورتیکه ااصله جمالت هم ترجمه زياد باشد ،دق
پنجرههای بزرگتر از  91جمله دق

پنجرههای کوچکتر عالوه بر

ابزار را کاهش میدهد .با انتخا

کار ابزار به دلي احتمال انتخا نامزدهای همترازی بيشتر کاهش پيدا میکند .بعد

از خواندن  91جمله از ورودی ،اين جمالت برچسب دهی دستوری میشوند ،و پردازشهای الزم روی آنها صورت
میگيرد .سپس به ازای هر جمله اارسی ،تمامی  91جمله انگليسی به مدل همترازی داده میشوند و تمامی جمالتی که
توسط مدل همتراز جمله اارسی تشخيص داده میشوند استخرات میشوند .بعدازاين مرحله ،تمامی اين جمالت منتخب
توسط دادههای ارهنگ لغ
در ارهنگ لغ

مورد ارزيابی قرار میگيرند .جملهای که بيشترين ميزان شباه

به لساظ کلمات مشترک

را داشته باشد بهعنوان جمله هم ترجمه و همتراز انتخا میشود .اين ميزان بيشينه بايد از حساسي

تعين

شده توسط کاربر بيشتر باشد .اين الگوريتم استاندارد «تنها يک جمله» را مدنظر قرار میدهد .بهبيانديگر اين الگوريتم به
اين مسئله توجه دارد که يک جمله تنها میتواند به يک جمله ترجمه شود و نمیتواند چندين ترجمه داشته باشد.
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لغوی جمالت که در اين ابزار پيادهسازی شدهاندالگوريتمهای Simple

الگوريتمهای سنجش ميزان شباه

 Modified Jaccard, Jaccard, Matching Algorithmو  sorensenهستند .الگوريتم Modified
 Jaccardاز رابطه  2استفاده میکند .ساير الگوريتمها از رابطههای مرسوم و معيار استفاده میکنند.
تعداد لغات مشترک

() 2

تعداد لغات انگليسی تعداد لغات اارسی

شباه

 .8ارزیابی تأثیر استفاده از فرهنگ لغت
به جه

سنجش ميزان تأثير استفاده از الگوريتم جس وجوی ميزان شباه

روی دادههای پيكرههای مطمئن و طاليی از صس

لغوی جمالت ،میتوان با آزمودن برنامه

کار برنامه مطلع شد .به همين دلي تعداد  911جف

جمله که از

همتراز بودن آنها به شك انسانی و دستی اطمينان حاص شد از پيكره ميزان استخرات شدند .سپس تعداد  911جمله که
نمیتوانستند ترجمه يكديگر باشند اما در پيكره ميزان وجود داشتند نيز از پيكره ميزان استخرات شدند.اين جمالت همتراز
و غير همتراز به شك تصادای باهم ترکيب شدند تا يک پيكره آزمون نهايی حاص شود .بعد از اجرای برنامه روی
دادههای اين پيكره آزمون نتايج جدول  4حاص شد که نشاندهنده ميزان تأثير استفاده از الگوريتم جس وجوی ميزان
شباه

لغوی جمالت در بهبود دق

مدل همترازی اس .

جدول  -4میزان عملکرد مدل همترازی و تأثیر استفاده از فرهنگ لغت در بهبود دقت نهایی ابزار
SVM2+Dictionary
85.18%
69%
76.24%

SVM2
52.38%
77%
62.34%

Precision
Recall
F-Measure

 .9ارزیابی و مقایسه
هرچند مقايسه روشهای مختلف همترازی ،از آنجايی که از نظر اهداف و روشهای پياده سازی با يكديگر تفاوت های
بنيادين دارند به شك کام امكان پذير نباشد اما در اينجا به منظور مقايسه ،به بررسی يكی از کارهايی که از جه
با مقاله حاضر قراب

روش

بسياری دارد پرداخته میشود.

روش جكيان طوسی ( ،)9919از آنجايی که تنها روشی اس

که از برچسبهای دستوری در مورد جف

زبانی

اارسی-انگليسی به منظور شناسايی جمالت همتراز استفاده کرده اس  ،مطرح میشود .جكيان طوسی ( )9919از
الگوريتمهای آموزش ماشينی بسياری برای ساخ
مواقي

مدل استفاده میکند .به عنوان مثال جدول ( )1نشان دهند ميزان

الگوريتم سيستم  MDTدر مورد پيكره  FEP6000اس

که نسخه ويرايش شده پيكره  TEPمیباشد.

جدول  -5موفقیت یکی از پیادهسازیهای جکیان طوسی ()1391
TEP10000
1-1

1-2

2-1

0.89
0.89
0.89
0.88
0.87
0.86

0.40
0.42
0.41
0.40
0.33
0.23

0.63
0.63
0.63
0.60
0.52
0.39

WAVG
0.7702
0.7709
0.7686
0.7622
0.7403
0.7090

FEP6000
1-1

1-2

2-1

0.96
0.96
0.94
0.96
0.95
0.94

0.65
0.66
0.64
0.55
0.54
0.24

0.70
0.64
0.67
0.71
0.59
0.34

WAVG
0.9035
0.8999
0.8834
0.9008
0.8874
0.8538

انوا بردار
ويژگی
LPT
L
LP
CLP
CLPT
T
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مدلهای آموزش ماشينی بر اساس بردارهای ويژگی را نشان میدهد .حرف  Lنماينده

طول ،حرف  Pنشانه مدل مبتنی بر معيار شباه

برچسب های دستوری و حرف  Tنشانه مدل

دو جمله از لساظ ترجمه کلمه به کلمه ميباشد .حال مدلهای ترکيبی  LPTبه عنوان نمونه مدلی

که از هرسه معيار  Lو  Pو Tاستفاده کرده اس  .حرف Cنشانه ايجاد مدلهای ترکيبی وزنی معيارهای اشاره شده

اس

اس  .از آنجايی که مدل مورد استفاده در روش جكيان طوسی ( )9919با مدل ايجاد شده در اين پژوهش تفاوتهای
بسيار اساسی و مهم دارد مقايسه و ارايه آمارههای مربوط به نتايج به دس

آمده در اين پژوهش در اين جدول معنیدار

نخواهد بود چرا که روشهای پيادهسازی و مدلسازی تفاوت جدی دارند.
هرچند شايد در نگاه اول روش جكيان طوسی ( )9919روش مواقتری نسب
(شاخص  Fدر بهترين حال

به روش پژوهش حاضر به نظر برسد
که در روش اين مقاله،تمام سعی

در مقاله حاضر  %21/2بوده اس )  ،اما بايد در نظر داش

بر اين بوده که از ابزار های کامالً خودکار در تمامی مراح استفاده شود .به بيان ديگر جكيان طوسی ( )9919برای ايجاد
دادههای آموزش ،برچسب گذاری دستوری و اصالحات نگارشی از روشهای دستی استفاده کرده اس  ،اما در پژوهش
حاضر اين مراح به شك خودکار انجام می شوند که منجر به توليد ابزاری خودکار و يكپارچه شده اس

که نيازی به

پيش پردازش و ويرايشهای خاص ندارد .جدول ( )1به شك کلی به مقايسه اين روشها میپردازد.
جدول  -6مقایسه روش جکیان طوسی ( )1391با روش ارائه شده در پژوهش حاضر
ویژگی

روش پژوهش حاضر

روش طوسی ()1391

خودکار بودن

نيمهخودکار

خودکار

ارائه ابزار کاربردی

ندارد

دارد

راحتی کار با ابزار

-

دارد

شاخص Fگزارششده

%11/91

%11/24

مشخصه دق

آزمايشگاهی

عملياتی-کاربردی

پيكره خروجی ابزار

ندارد

دارد

متن بايد در سطح پاراگراف

نيازی به ويرايش خاص ندارد .ايلترهای در نظر گراته شده به شك

همتراز شود

خودکار متن را ويرايش میکنند.

ندارد

دارد (در ويرايش اعلی ابزار ،تنها علوم انسانی)

ندارد

ندارد

ويژگی ورودی ابزار
حوزه خاص
قابلي

تشخيص جمالت ترجمهشده به شك

مساورهای
استفاده از ديكشنری

الگوريتم Sorensen

قابلي بسط برای ساير زبانها

دارد

تشخيص انوا همترازی

Sorensen
Modified Jaccard
Jaccard
SMP
دارد

9-9

9-9

2-9

9-2

9-2

2-9

2-2

2-2
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 .11خالصه و نتیجهگیری
در اين مقاله به پيادهسازی و بررسی يک روش کاربردی بهمنظور استخرات پيكرههای موازی از متون ترجمهشده و
مقايسهای پرداخته شد .اساس کار مدل همترازی در اين روش شباه

دستوری و نسوی جمالت در دو زبان اس

و

درصورتیکه بتوان ابزارهای برچسبگذاری برای زبانهای ديگر ايجاد نمود میتوان اين ابزار و روش را به ساير
جف های زبانی بهغيراز اارسی و انگليسی نيز گسترش داد .برای پيادهساز ی و ارزيابی اين روش ابتدا يک پيكره طاليی
کوچک حاوی  9192جف

جمله همتراز ايجاد شد .سپس با برچسبگذاری دستوری جمالت اين پيكره با استفاده از

ابزارهای  HunPosو ابزارهای برچسبگذاری دانشگاه اردوسی و دانشگاه استنفورد دادههای آموزش ايجاد شد .که
 9111عدد از اين دادههابهمنظور آموزش الگوريتمهای طبقهبندی و  491عدد بهمنظور آزمون مواقي

اين الگوريتمها

اختصاص داده شدند .بعد از ارزيابیهای مختلف بهترين مدل همترازی مدل ماشين بردار پشتيبان روی دادههای ابزارهای
برچسبگذاری دانشگاه اردوسی و دانشگاه استنفورد با مواقي

 %11تشخيص داده شد .البته ساير مدلها ميزان مواقي

 %11در حين آموزش را نيز گزارش میکردند که البته دق

عملياتی اين مدلها پايين تشخيص داده شد .در پايان با

استفاده از بهترين مدل و همچنين با طراحی يک الگوريتم سنجش ميزان شباه

لغوی جمالت ،دق

ابزار همترازی به

 %21اازايش ياا .
يكی از چالشهای پيش روی پژوهش حاضر وجود کلمات خارت از دامنه ارهنگ لغ
کلماتی که در ارهنگ لغ

اس  .به اين معنی که

وجود نداشته باشند اما در جمالت ورودی کاربر موجود باشند ميزان شباه

را پايين آورده و در کار الگوريتم سنجش شباه

لغوی جمالت

لغوی ايجاد اشكال میکنند .همچنين به شك کلی برچسبگذاری

دستوری باهمآيیها و عبارت يكی از چالشهای ابزارهای برچسبگذاری مسسو

میشود .بهعنوان مثال هيچوق

نمیتوان با ترجمه کلمه به کلمه عبارت انگليسی « »kick the bucketبه عبارتی دس ياا
برچسبهای دستوری با عبارت اصلی را داشته باشد .به همين جه

که بيشترين ميزان اشتراک

ايجاد ابزارهای برچسبگذاری که بتوانند باهمآيیها

را تشخيص دهند و همچنين ارائه الگوريتمها يی برای مرتفع کردن مشكالت کلمات خارت از دامنه ارهنگ لغ
کارهايی اس

از

که برای آينده پژوهشی پيشنهاد میشود.
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Abstract
Parallel corpora have always been considered among the richest resources in the field of natural language processing.
These corpora include translated texts from two or more languages that are usually aligned at the different levels of
word, clause, or sentence. Notwithstanding the many uses of these corpora in different studies such as linguistic
researches, statistical machine translation, and cross language information retrieval; unfortunately parallel corpora have
always been rare and limited in number and quality. Accordingly, in this paper an automatic method for extracting
parallel sentences from comparable resources is introduced which exploits syntactic information. In this method, by
using syntactic information of the sentences, an alignment model is trained. The highest practical accuracy of the
alignment model on the test set (208 pairs of sentences) was measured to be 77% and the highest precision on the
training set (830 pairs of sentences) was 97.7%. Considering the tiny size of the golden corpora, n-fold cross validation
technique was used in all training algorithms. To attain higher precision, a new similarity search algorithm was
implemented which increased the practical accuracy on the test set from77% to 85.15%. The final outcome of this
research was an alignment toolkit and framework which was named "Isfahan University Parallel Corpus Framework" or
IPCF, which can be used by the researchers in the field of computational processing of Persian language to construct
standard parallel corpora.
Keywords: Automated Extraction, Parallel Sentences, Corpus Linguistics, Comparable Corpus, Parallel Corpus.
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