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 ١٠٣ از صفحه، ١٣٨٦هبار  ,٣٧مشاره ، هاي خارجي  زبانپژوهش
 ١۴٩  ١٢٩تا 

 

 ماشیين و معريف ةشناخيت ترمج بررسي ب عد زبان
 ∗امجايل علوم مرتبط با آن

 ∗∗پور ويل علريضا

 ةدانشكد، يات روسیگروه زبان و ادب دانشیار
 انری، ا دانشگاه هتران،هاي خارجي زبان

 )٠٥/٠٧/٨٥: بیخ تصوی، تار١٣/٠٦/٨٥:افتیخ دریتار(

  پور ويل علريضا ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان چكیده
 چند ب عدي است، كـه در چنـد          ماشیين فعالیيت  ةنظام ترمج 

در این .  ابتكار عمل و قدرت حل مسئله استرطه مبتين بیح
ستفاده فراواني اي نیز ا  بني رشتهيها مهارت از برخي دانش

ترفندهاي هوش مصنوعي با بكارگريي اصول ریاضـي،        . شود  مي
آمــار و منطــق، قالــب مناســيب از زبــان را كــه مناســب 

در . آورد  نویسي و انتقال به ماشني است، فراهم مي         برنامه
كشور ما این فعالیت دیر شروع شد و اكنـون نیـز داراي             

 ماشـیين   ة ترمجـ  ة نیست، براي پیشرفت در حیط     يحركت منسجم 
پردازي،    داده -١: نیازمند احاطه در سه زمینه خمتلف است      

  هاي مناسب زبان براي كـاربرد هومشنـد         توصیف و ساخنت مدل   

                                                        
 و حتلیـل   جتزیـه ”این مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنـوان  ∗

هـاي    نامـه   ها و كدگذاري لغت     مراحل ساخت و آماده سازي لگاریتم     
 كـه بـا محایـت مـايل         ٥/١/٤٦٠٥٠٠٩ به مشـاره     “ ماشیين ة ترمج ةویژ

 .معاونت پژوهشي دانشگاه هتران اجنام شده است
ــن ∗∗ ــار٠٢١-٦١١١٩٠٦٩: تلف  ir.ac.ut@vaalre، ٠٢١-٨٨٦٣٤٥٠٠: ، دورنگ
:mail-E 
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 پور علريضا ويل  ١۵٠

افزارهاي مربوط به این كـار         ساخت و استفاده از نرم     -٢
در این مقاله بـا حلـاظ       .  مرتبط ي به كار گرفنت فناور    -٣

شناخيت   د زبان قرار دادن تفكیك این سه زمینه، برخي ابعا       
هاي جتربـه      ماشیين، براساس حمور قرار دادن روش      ةنظام ترمج 

واسـطه ارتبـاط      مهچـنني بـه   . گـردد  شده در روسیه تبیني مي    
، ي ماشیين با هوش مصنوعي و برنامـه نویـس         ةتنگاتنگ ترمج 

برخي اطالعات كلي این علـوم، در مـوارد مـرتبط ارائـه             
 .شود مي

پردازي،   ، هوش مصنوعي، داده    ماشیين ةترمج: هاي كلیدي  واژه
 .یكلگاریتم، معناشناسي، انفورمات

 مقدمه
 . ماشیين از دستاوردهاي مهم هوش مصنوعي است       ةترمج

 جدیـد كـاربردي    هـاي   هیـ نظردر این علم از برتـرین       
ایـن  . شـود   استفاده مـي   يا   رایانه دانششناسي و    زبان

توان ماشیين اخرتاع كرد كه قـادر بـه        پرسش كه آیا مي   
 حـيت تر از انسان باشد،      ام رفتارهایي حيت هومشندانه   اجن
هــاي قدرمتنــد و طــرح     از پیــدایش رایانــه شیپــ

 از  يرخـ ب. هـاي پیـشرفته نیـز مطـرح بـود           الگوریتم
بـر  ) Winograd(مانند وینوگراد    شناس   زبان اندیشمندان

امروز كـسي  . این باور بودند كه این كار شدني نیست       
سؤاالت نیـست و شـاید   در پي دادن پاسخ منفي به این        

 هبرتین پاسخ بـه ایـن نـوع       »دانیم  مني«پاسخ  حمتاطانه    
 .سؤاالت باشد

هاي   افالطون و استادش سقراط و شاگردش ارسطو پایه       
یكــي از . دهنــد تفكــر و فرهنــگ غــرب را تــشكیل مــي

) Herbert Deryfus(فیلسوفان معاصر به نام هربـرت دریفـوس  
اصل از حدود سال داستان هوش مصنوعي در     «گوید كه     مي
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 ١۵١  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

زماني كه افالطـون   » . قبل از میالد آغاز شده است      ٤٥٠
كنـد كـه در آن سـقراط از        گـویي را گـزارش مـي      و  گفت

خواهم بدامن ویژگي تقوا چیست كه       مي«: پرسد  اپیكور مي 
كه من ممكن است  ... سازد    متامي اعمال را پرهیزگار مي    

آن را داشته باشم تا بـه كـار بنـدم، و از آن بـه            
نوان استانداردي براي قـضاوت اعمـال مشـا و دیگـر            ع

به عبـارت دیگـر، از سـقراط        . »مردمان استفاده كنم  
تقـوایي    الگوریتمي بـه منظـور تـشخیص تقـوا از بـي           

ارسطو سعي كرد تا قـوانیين را كـه        . خواسته شده است  
او . بر قسمت منطقي ذهن حـاكم اسـت، فرمولـه سـازد           

ل مناسب ارائـه و   نظامي غري رمسي از قیاس براي استدال      
 ةدهـد بـر پایـ     توسعه داد، كه در اسـاس اجـازه مـي         

. فرضیات اولیه نتایج به طور مكانیكي تولیـد شـوند         
هـاي   ارسطو به این باور اعتقاد نداشت كه متامي قسمت       

هـاي منطقـي پوشـیده شـده و بلكـه            ذهن توسط پردازش  
ماتریالیـسم   امـا . تصوري از اسـتدالل شـهودي داشـت       

مطـابق  ) شـامل مغـز و ذهـن      (مي جهـان    معتقد است متا  
ــاد  ــوانني م ــي يق ــل م ــد  عم ــتس  . كنن ــهم الیبنی ویل

اولني كسي بود كه موقعیـت ماتریالیـسيت        ) ١٧١٦ـ١٦٤٦(
اش تبدیل كرد و ابزاري مكـانیكي       را به نتایج منطقي   

اما، فرمولـه منـودن     . براي اجنام عملیات منطقي ساخت    
م او منطق او چنان ضعیف بود كه ماشـني تولیـد مفهـو          

هاي زباني را پردازش و نتـایج جـاليب         توانست داده   مني
 ).٨راسل (تولید كند 

 هـوش   ةبا این حال به نظـر اندیـشمندان در حیطـ          
طبق روابط آماري و ریاضي و   از نظر عقلي و     ”مصنوعي  
 در هـر  ،اي و امكان تركیيب حروف با یكدیگر        زیرجمموعه
 ، ه دوتواند از تركیـب دو بـ      ماشني ساده مي  یك  زباني  
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 پور علريضا ويل  ١۵٢

، معينبا مجالتي بسازد كه  كلمات و ... یا دو به چند و      
مسلمًا این ماشـني اگـر بـه      . معنا و یا مبهم باشد      بي

 در تولیـدات خـود هبرتیـن اشـعار          طور دائم كار كند،   
نیـز  را شاعران نامدار و یا مجالت نویسندگان مـشهور         

هـم   اشعار فعلي و حيت ممكن است اشعاري هبرت از        سدیبنو
اجنـام   ماشني این كـار را       گرچه). ٢٠١پوپف   (“دیراسب
، چـون هـوش بـه       اسـت  فراوانآن   اما ضایعات    ،دده مي

امانت گذاشته در آن كم اسـت، امـا اگـر ایـن هـوش             
 تعریف تر دقیق آن   يبراارتقاء یابد و حدود تركیبات      

زیرا فقط انسان است كه    .  ضایعات كمرت خواهد شد    ،شود
اي از چـنني    ر رایانـه  هوش مبتكرانه دارد و هـیچ ابـ       

امـا  . موهبيت، حيت به صـورت جزئـي، برخـوردار نیـست          
توانـد بـا اجيـاد شـرایط و سـازوكارهایي،             انسان مي 

شرایط حتقق مصنوعي هوش را فراهم سازد، و بسیاري از        
اسـتفاده از   . هاي هومشند را به رایانه بسپارد       پروسه
افـزار ایـن امكـان را دسـت یـافتين           افزار و سخت    نرم
 از كخته و تنــها موضــوعي كــه هنــوز در هــیچ یــســا
 ماشیين به تكامـل الزم   ةهاي هومشند و از مجله ترمج       حیطه

نرسیده، ويل با شـتاب فزاینـده در حـال رشـد اسـت،             
گونگي طراحي و انتقال هوش انسان به ماشـني          چه ةمسئل
 .است

 حبث و بررسي

  خمتصر مسئلهةتارخيچ) الف
یش رایانـه وجـود     ابزارهاي حماسباتي قبل از پیدا    

در اواسـط   .  هزار ساله دارد   ٧٠٠٠داشت؛ چرتكه قدميت    
قرن هفدهم میالدي، پاسكال ماشیين مكـانیكي بـه نـام           
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 ١۵٣  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

الیبنیتس این  . پاسكالني براي مجع و تفریق اعداد ساخت      
 با ساخت ابزار مكانیكي بـراي     ١٦٩٤ماشني را در سال     

پیـشرفت در ایـن    . ضرب از طریق مجع مكرر توسـعه داد       
ه كـ  مینه براي بیش از یك قـرن متوقـف شـد، تـا آن           ز

د كـه   یشه رسـ  ین اند یبه ا ) ١٧٩٢ـ١٨٧١(چارلز بابیج   
. توانند توسط ماشني حماسـبه شـوند        جداول لگاریتمي مي  

ار ماشیين طراحي كرد كه هرگـز سـاخته       كاو براي این    
به جـاي آن او بـه طراحـي موتـور آنـالیتیكي             . نشد

هـاي حافظـه قابـل       هگونه بـابیج ایـد      نیپرداخت و بد  
هـاي شـرطي را    هاي ذخريه شده و پـرش       دهي، برنامه   آدرس

ریزي تـازه      ماشني قابل برنامه   ةاگرچه اید . مطرح كرد 
  جوزف ماري جاكارد ماشیين  ١٨٠٥نبود، چرا كه در سال      

توانست با استفاده از كارت     بافندگي درست كرد كه مي    
د یـ بـابیج اولـني تول    ریزي شـود، امـا ماشـني          برنامه

مهكار . مصنوعي بود كه قابلیت حماسبات عمومي را داشت       
 بابیج، آدا لولیس، دخرت شاعر سرشناس لـرد بـایرون،         

بـیين    نوشت و حيت پیش   يا  براي موتور آنالیتیكي برنامه   
كرد كه ماشني قـادر بـه بـازي كـردن شـطرنج و خلـق              

هـا حتقـق     اما تا مـدت   ). ١٥راسل  (موسیقي خواهد بود    
ا هوش مصنوعي در حد بازي و سرگرمي     هاي مرتبط ب    ایده

 .هاي دست نیافتين باقي ماند و آرزو
اي    هوش مصنوعي، ایـده    ةدانیم كه اید    امروز ما مي  

درست و ضروري براي حتقق آرزوهاي اندیـشمندان اسـت،          
توانـد باشـد،    اما ابزار حتقق آن مكانیك نیست و منـي        

 شناسي، منطق، آمار و ریاضي بر حول مكانیك، از        زبان
 ةبرداري از دستاوردهاي خود در حتقـق ترمجـ         امكان هبره 

اي بـه    اما با ظهـور پدیـده     . ماشیين در مانده بودند   
 .نام دجيیتال این روند تغیري پیدا كرد
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 پور علريضا ويل  ١۵۴

این روند كند و ناامید كننده در رابطه با هـوش           
 چهل قرن بیستم ادامه داشت، اما پس      ةمصنوعي، تا ده  

انگیـزي   با شتاب حـريت   چهل با اخرتاع رایانه،      ةاز ده 
 .تازد به پیش مي

هـا    افـزار   گذرد، سرعت و ظرفیت سـخت       هر روز كه مي   
پیـشرفت  . یابد ها نیز كاهش مي    یابد و قیمت    افزایش مي 

آمیـز   اي موفقیت العاده  اي به طور فوق     در علوم رایانه  
رسد، این رشد فزاینده پایاني    بوده است و به نظر مي     

تواننـد حماسـبات      وازي مـي  هاي م   رایانه. نداشته باشد 
تري را به شرط دادن حمتوي درست      بسیار سنگني و پیچیده   

و استفاده از دستورات حماسباتي براي به دسـت آوردن         
دستاوردهاي مشرتك هوش مصنوعي    .  اجنام دهند  يخروجي هبرت 

ز در حال گسرتش اسـت و از كـشاورزي       یبا علوم دیگر ن   
ان و زبــ. تــا هــوا و فــضا را متحــول ســاخته اســت 

بایـست جـدا    شناسي نیز از این جریان مثبـت منـي          زبان
گـذاري و تغـري یـا       مباند، و این دگردیـسي و سـرمایه       

شد  بایست شروع مي  هاي زباني از جایي مي      ارتقاء پژوهش 
 . زباني باشدةكه متضمن سود و پیشرفت در حیط

هاي علمـي، در حـد        ه پیشرفت كتردیدي وجود ندارد    
ه ترمجه و انتشار اطالعـات از      بسیار زیادي، وابسته ب   

 در مركـز   يالدی هفتاد مـ   ةدر اوایل ده  . طریق آن است  
 هزار صفحه مطلـب ترمجـه      ٦ روسیه سالیانه حدود     ةترمج
 هزار صفحه ١٠٠ این رقم به   ٧٠ ةشد و در اواخر ده      مي
 .ه این تقاضا مهچنان در حال افزایش استكد یرس

د در جامعه اقتصادي اروپا هـشت زبـان رمسـي وجـو           
هـا    مدارك و اسناد باید بـه ایـن زبـان        ةدارد كه مه  
 ١٩٧٨طبـق آمـار ارائـه شـده، در سـال            . ترمجه شوند 
 ١٣٠٠شناس در ایـن سـازمان        ترمجه و زبان   ةتعداد خدم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID 

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١۵۵  ... ماشیين شناخيت ترمجة بررسي ب عد زبان

 صـفحه مـنت ترمجـه    ٦٠٠٠٠٠اند كه در یك سـال         تن بوده 
انـد، ويل    تـن رسـیده    ٢٥٠٠اند، اكنون مرتمجان به       كرده

 ).٥مارچوك ( و كمبود وجود دارد كند باز هم كفاف مني
غري از نیاز امروز جوامع صنعيت بـراي دسـتیابي و           
تبادل اطالعـات، حـذف مـانع زبـاني در ارتبـاط بـني              

بنـابراین  . ها آرزوي مهگاني بشریت بـوده اسـت         انسان
هاي كايف و قوي و حيت دائمي براي حتقق این هدف         انگیزه

نیـاز از    بيهیچ فرد و یا دوليت    . وجود داشته و دارد   
كسب اطالعات خمتلف نیست، امروزه داد و ستد اطالعـات،         

تر و سودمندتر از گذشته شده است و این رونـد          گسرتده
 ةهـاي ترمجـ     تالش براي ساخت نظـام    . ادامه خواهد داشت  

اي فراتر از نیم قـرن     ماشیين در روسیه و غرب، سابقه     
دارد، با این حـال، رونـد ایـن حتقیقـات و جتربیـات             

هاي خمتلف  اي فراز و نشیب و تغیري و اختاذ سازوكار       دار
 ة ماشیين كه تارخيچ  ةاز سوي دیگر، علم ترمج    . بوده است 

اي آن، ماننــد موضــوع هــوش  كــاربرد عملــي و حرفــه
تر از نیم قرن است، حمـل تالقـي و         مصنوعي، كمي افزون  

در هم تنیده شدن علم انفورماتیك و به خصوص مهندسي        
ایـن یكپـارچگي بـه     . شناسي اسـت    نافزار  با زبا     نرم
 موارد مرز بـني ایـن علـوم      ياي بوده كه در برخ      گونه

شناسـان و یـا مهندسـان       فرو رخيته است و برخي زبـان      
افزار به تنهایي و مستقل از یكدیگر سعي در حتقق         نرم

هاي موفـق ایـن     با این حال جتربه   . اند  این هدف داشته  
مهندسان اسـت،  شناسان با     كار، حاكي از مشاركت زبان    

طرفني و رعایت تقسیم  ضمن آن كه اطالع از سازوكارهاي       
بـه  . كار ختصصي، موجب تسهیل و ارتقاء كار خواهد شد       

 ماشـیين  ةهاي ترمج  براي تغیريات و  حتوالت نظام      يكلطور  
 :  وجود داشته استسه دوره
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 پور علريضا ويل  ١۵۶

 ١٩٤٦ـ١٩٥٧:  اولني دورهيها يژگیو
 .ـ زبان به عنوان كد مطرح شد١
 .هایي خمصوص این كار ساخته شد نامه ـ لغت٢
افزاري حتقـق     ـ ساخنت اولني لگاریتم و برنامه نرم      ٣
 .یافت
اي نداشـتند     هاي ارائه شده، كارایي حرفه      ـ نظام ٤

اي   تبلیغي و معريف كار را به صورت كلیشه     ةو فقط جنب  
یعين معلوم بود توانایي این دستگاه      . كردند  ارائه مي 

شد كه ماشـني در   بایست داده مي    چیست، مجله هم طوري مي    
خورد، مجالت بایـد بـه شـكل       آنالیز آن به مشكل بر مني     

 .شد شد و بعد هم ویراستاري مي الزم به ماشني داده مي
 ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧:  دومني دورهيها يژگیو
هـا در آن      ـ طرح ضرورت ساخنت نظامي كه لگـاریتم       ١
 . اساسي داشته باشندينقش
 .فاده شدهاي آماري است ـ از روش٢
ـ حتقق شرح و توصیف مباني دستوري مناسب ماشـني،          ٣

لمـات براسـاس   ككه با دسـتور سـنيت تفـاوت داشـت و            
 .شدند معیارهاي جدیدي تقسیم مي

 .ـ توجه از لغت بیشرت به حنو معطوف شد٤
 ةژیهاي معناشناسي و    بندي  هایي براي تقسیم    ـ ایده ٥

 .ماشني مطرح شد
 ةنایي در نظـام ترمجـ     هاي حنوي و مع     ـ از لگاریتم  ٦

 .ماشیين استفاده شد
گرفت كه امكـان ترمجـه        هایي مدنظر قرار مي     ـ روش ٧

 .هاي گوناگون میسر باشد از یك زبان به زبان
 ماشـیين   ة كاربردي، اما حمدود، از ترمج     ةـ استفاد ٨

 .ها شروع شد در برخي سازمان
ــي و     ٩ ــل ریاض ــري مث ــوم دیگ ــه عل ــاز ب ــ نی ـ
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 ١۵٧  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

 .ها احساس شد گاریتمنویسي و گسرتش ل برنامه
ریـزي    هاي بسامدي ساخته شد و برنامه       نامه  ـ لغت ١٠

 .براساس آمارهاي آن تدارك دیده شد
 . صنعيت به دست آمدةـ موفقیت كامل در ترمج١١
مندي از    ـ با باال رفنت سرعت رایانه، امكان هبره       ١٢

 .شد هاي هومشند فراهم مي نویسي برنامه
 با شروع پیشرفت در     ـ مهراه ١٩٦٧ سوم از سال     ةدور

 يرشــد ســریع فنــاور. علــم انفورماتیــك بــوده اســت
نویسان  اي، امكانات هبرتي را در اختیار برنامه        رایانه

(  كند بـود   ١٩٧٦البته روند كار تا سال      . قرار داد 
 ).٢٠، ١٩٨٣مارچوك 

  ة ترمجـ   بـر سـر راه سـاخته شـدن         از موضوعات مهم  
   بـودن   يمعنـای  چنـد   مـشكل  در سـطح واژگـان،       ماشیين
  اسـت   طبیعي  هاي  زبان   ویژگي  ترین   شده  ها، شناخته   واژه

   اسـت    قانوني  ةیدیزا  امر   و این   )٤٧،  ١٩٨٧آپرسیان  (
 economy(  اقتـصاد كالمـي    عنـوان  شناسي حتت  در زبان كه

language ( برخـورد    هنگـام    به  مرتجم.  است  اشتهار یافته 
 بـر   ، بـا تكیـه   اسـت   چند معنا   اي كه داراي     واژه  به

  ، مـنت  بافت و موضـوع   خود و)competence(  زباني يندتوامن
ــي ــادل م ــد مع ــي توان ــشخیص  واژه  واقع ــد و   را ت  ده

.   اسـت   ينـد توامن    فاقـد چـنني      رایانـه  ، امـا  برگزیند
   مقـدماتي    نـاگزیر اسـت      ترمجـه    ماشـني    طراح  بنابراین

   یازد كه  دست  متهیداتي    سازد و در الگوریتم به      فراهم
  ایـن .  كنـد   بتواند خأل موجود را تـرمیم        آن  از طریق 
  ة از مرحلـ    یعـين   ، پردازش  مراحل   باید از خنستني    متهیدات
 ، مرحله د و تا آخرین شو و حنو و ساختار آغاز        واژگان

.  یابـد    تداوم   منت   معناشناخيت   و حتلیل    جتزیه  ةمرحل یعين
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 پور علريضا ويل  ١۵٨

 حل نـشده بـود،      (полисемия) ١ مشكل كلمات چند معنا    اما
رغم تالش فراوان كدگـذاري و سـاخنت        افزون بر آن، علي   

گرامر مناسب كه شامل هم صـرف و هـم حنـو بـود ـ در      
معناشناسي ماشیين رشد چنداني روي نداده بـود و حـيت          

 ختصـصي  ةانتخاب معنا در مهكاري انـسان و ماشـني جنبـ          
ر بنـابراین د .  عمومي مورد نظر نبود    يور  داشت و هبره  

 در لوكزامبـورگ   ١٩٧٧كنفرانس ماشني ترمجه كه در سال       
برگزار شد، به این نتیجه رسیدند كه روش انـساني و         

 .ماشیين به طور توأم مورد توجه قرار گريد
هـاي    انـدركاران نظـام     ، دسـت  ١٩٧٧سراجنام از سال    

 حمدودیت را برگزیدند، كه طبـق آن،       ة ماشیين روی  ةترمج
 ةا در مراحل قبلي براي ترمج طور كه شعر و رمان ر       مهان

ماشیين ثقیل تلقي كرده بودند، موضوع مرتجم كلـي هـم          
 این نظـام تـشخیص داده نـشد و        ة مناسيب در حیط    ةاید

 در  ٢. نه چندان نزدیـك موكـول شـد        ةحتقق آن به آیند   
 در نیویورك، سازمان ملل متحد،    ١٩٧٨ ماه مي    ٢٦روز  

اشیين بـود    م ةارشناسان امور مربوط به ترمج    كگردمهایي  
                                                        

شناسي معناي عام و فراگريتري نسبت به        در زبان  полисемияكلمة   -١
многозначность        به معناي چند معنایي دارد، با ایـن حـال در ایـن 

ند، كه شكلي یكسان، اما معـين       ا  هایي  مقاله مراد كلمات و نشانه    
در دوم شـخص مفـرد   " ь"ماننـد نـشانة   . فاوت دارنـد و نقشي مت 

فعال روسي در مقابل مهني نشانه به عنـوان تلفـظ نـرم، و یـا                ا
 . با معاني خمتلف آنлукمواردي مانند كلمه 

از نظر عقل و منطق بدون تردید با تقویت دستاوردهاي هـوش             -٢
مصنوعي، افزایش سرعت و حافظه رایانه و برخـي عوامـل دیگـر،             

ماشیين هم مانند نان ماشـیين، یـا خـدمات جراحـي ماشـیين              ترمجه  
این امكان دسـت نیـافتين      . شوند  جایگزین ترمجه انساني مي   .... و

خنواهد بود كه تصورات ژول ورن گونه پوپف حتقق یابد و در كنار             
هـایي كـه      ترمجه ماشیين، ادبیات ماشیين نیز  بوجود آیـد، ماشـني          

 .ولید كنندقادر خواهند بود، داستان و شعر ت
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 ١۵٩  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

. هاي كارامد معريف و به منـایش گذاشـته شـدند          و نظام 
 World Translation of(كمپـاني كانـادایي ورد ترانسلیـشن    

Canada ( ماشیين خود را حتت عنـوان سیـسرتان         ةنظام ترمج 
این نظام ابتدا در دانشگاه جورج تـاون        . ارائه داد 
 طراحي شد و سپس با جلب مشاركت مؤسسات      ١٩٧٤در سال   

شناسـان،    بـسیاري از زبـان    . حتقیقاتي دیگر تكمیل شد   
بینانـه اسـتفاده از نظریـات دسـتور گـشتاري و              خوش
هاي حنوي اندیشمنداني مانند چامـسكي را بـسیار           ساخت

مهم و كارگشا معريف كردند، زیرا به اعتقـاد ایـشان          
اي كه قـادر     واژه به واژه براي طراحي رایانه      ةترمج”

ان به زبان دیگر ترمجـه كنـد،     باشد متين را از یك زب     
 ). ١٢٠ دبري مقدم. ( “غري عملي و غري ممكن است

   پنجـاه  ة در دهـ     عرصـه    این   پیشگامان  ازها    شوروي
   بررسـي ةخود را در زمینـ     هاي   پژوهش  و ،   بودند میالدي

  علمي   مركز اطالعات    در انستیتوي  واژگان و معناشناسي  
   الكرتونیـك   سـازي   مـدل    و آزمایـشگاه   )ВИНИТИ(وینیيت  

) Бельская (هـا بلـسكایا     سـال   در مهـني  .  دادنـد   مي  اجنام
  ـ  انگلیسي ة دوسوی  ماشیين ة ترمج  براي جامع الگوریتمي 

  شناسـان   زبـان ،   شـصت   ة دهـ   در طـي  . ددا ارائـه     روسي
  ، مورد حبـث    متعدد موضوع   هاي   در زمینه    روسي  فرمالیست
  غنــا و عمــق. دادنــد  ســامان را اي  ارزنــده حتقیقــات

  جتزیـه  شناسي و    نشانه  ة در زمین    آنان  ةهاي گسرتد  پژوهش
هاي   و معنا، جتزیه و حتلیل    منت ةها، رابط    نشانه  و حتلیل 

   كـه  بود   بیانگر آن  ،معناشناخيت رفولوژیكي، حنوي و  وم
  و  واژگـاني  هاي   اهبام   مربوط به    و مشكالت   ها مسائل  روس

   ایاليت   در دانشگاه  مهزمان. بودند   كرده   را حل   معنایي
 و) Кулагина ( كوالگینـا   سرپرسـيت   بـه  مسكو نیز گروهـي 

   جتزیه  ة در زمین    قوي   الگوریتمي )Молошная (مولوشنایا
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 پور علريضا ويل  ١۶٠

 ملچوك.  كردند   ابداع  رفولوژیكي و ساختاري  وو حتلیل م  
) Мельчук(پـژوهش   در انستیتوي  نامدار روسي شناس  زبان 

  هـاي   مؤلفـه   بود كـه     كسي   اولني  وینيت، رجي خا  هاي  زبان
  سـراجنام ، تـا  كار بست ه   ب   ماشیين  ة را در ترمج    معنایي
   بـه  ١٩٧٦  ها در سـال     شوروي   كاربردي ة ترمج   ماشني  خنستني

خداپرسـيت   (  قرار گرفت    مهگان ةاستفاد  و مورد   مثر نشست 
   ماشـیين ة ترمجـ    راز و رمـز نظـام       كه  آن   مهم  ةنكت) ٣
  از مهكـارانش     و یكي   ١ ملچوك   كه   ماند تا زماني    وشیدهپ
 ةپـس از ملچـوك موضـوع ترمجـ         . شدند   پناهنده   غرب  به

ماشیين در روسیه براي مدتي با ركود مواجه شد، امـا         
یچ مارچوك حتقیقات  وبا تالش و مهت پروفسور یوري نیكالی      
پروفــسور یــوري . قبلــي ادامــه یافــت و تكمیــل شــد

ارچوك روش كـار را تـا حـد فراوانـي          ویچ  مـ   ی نیكالي
 ة، او با اصـل قـرار دادن رویـ       تصحیح و ارتقاء داد   
هــاي  هیــاز نظر) مــنت ـ معنــا  (معناشــناخيت ملچــوك 

 .هایي مانند چامـسكي نیـز اسـتفاده كـرد     فرمالیست

 ة از اوایـل دهـ     ٢»آمپـار « ماشـیين    ةحتقیقات تیم ترمج  
منجر به آمـاده كـردن و      ) ١٩٧٩(هفتاد تا اواخر آن     

برداري دوليت از این نظام ترمجـه ماشـیين در          شروع هبره 

                                                        
هاي جهان را به دو دسته تقسیم كنیم، چامسكي            اگر فرمالیست  -١

مارچوك معتقد اسـت، آنقـدر كـه در         . گريد  مقابل ملچوك قرار مي   
هاي معناشناخيت ملچوك به ترمجـه ماشـیين كمـك كـرده،              عمل، ایده 

جهاني چامـسكي كـاربرد چنـداني نداشـته          ایدة دستور مهگاني و   
 :     معنایي مارچوك-اب حتلیل حنوينگاه شود به كت. است

Марчук Ю. Н. Синтактико-семантический анализ в системе машинного перевода АМПАР.- 

Международный форум по информации и документации. М.: ВИНИТИ, 1980, том 5, № 2, 

с. 15-17. 
2- Автоматизированный Машинный Перевод с Английского на Русский  
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 ١۶١  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

داراي چند   ١این تیم حتقیقاتي  . برخي مراكز شوروي شد   
اي مرتبط با هم بودند كه به شرح ذیـل         تیم زیرجمموعه 

  :بوده است
 ٢اي در حمـیط پرولـوگ       نویسي رایانه   ـ تیم برنامه  ١

، )Ю. А. Моторин(مــاتورین . ا. بــه سرپرســيت دكــرت یــو
 .شناس انفورماتیكارك

هاي متين بـه سرپرسـيت        نامه  ـ تیم مسئول ساخت لغت    ٢
 .)В. И. Щербинин(شربینني . اي. دكرت و
گـر    حتلیـل (ـ تیم مسئول ساخت لگاریتم و پارسـر         ٣
 .)А. Н. Киселевым(كیسیلف . ن. ، به سرپرسيت دكرت آ)حنوي

شناسـان ایرانـي از       هـاي زبـان     متأسفانه ارزیابي 
. ز مبهم بوده است  ی ن يماشیين منفي و گاه    ة ترمج ةپدید

شناسي ایران آمـده    قبل زبان  ةدر یكي از آثار سه ده     
 ماشیين به مفهوم و مقیاس جتـارتي فعـال         ةترمج”است كه   

خبش اسـت و   قابل عرضه نیست، زیرا نه كیفیت آن رضایت       
بـاطين   (“.نه از نظر اقتصادي مقرون بـه صـرفه اسـت          

 ماشیين ةهاي ترمج  زمان نظام در صورتي كه در مهان      ) ١٠٧
مانند آمپار در روسیه و سیسرتان در كانادا به طـور         

                                                        
اي   ، طرح مـشابه   »آمپار«این گروه پس از امتام طرح حتقیقاتي         -١

را ) نظام ترمجه ماشیين روسي ـ آملـاني  ( НЕРПА» نرپا«را به نام 
، »آمپـار «نیز به نتیجه رساندند كه با اسـتفاده از جتربیـات            

این تیم در حال حاضر با استفاده از جتارب به          . ساخته شده است  
هـاي دیگـر ترمجـه ماشـیين را نیـز بـه وجـود                  نظـام  دست آمده، 

، ФРАП» فرآپ«اند كه نظام فرانسه به روسي آن حتت عنوان            آورده
جتربه نوین این تیم است و روش ساخت آن با موارد قبلي تا حدي              

 .متفاوت است
به گفتة پروفسور مارچوك، پرولوگ مـورد اسـتفاده در ایـن             -٢

 تفاوت دارد و با تغیريات الزم       حتقیق با پرولوگ موجود در بازار     
نویسي زبان طبیعـي شـده        مناسب و تنظیم براي حماسبات و برنامه      

 .است
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 پور علريضا ويل  ١۶٢

اي مورد استفاده قرار گرفته بودند و با شـتاب          حرفه
 .كردند رشد مثبت خود را دنبال مي

ها بعـد در      اما ناراحت كننده و عجیب آن كه، مدت       
شناسـي دوبـاره مهـني        اولني چاپ فرهنگ اصـطالحات زبـان      

 ماشیين ارائه شده  ةمبهم، كلي و غلط از ترمج     ارزیابي  
 !است

خواننده، منفي و مبهم بودن را در پاراگراف زیر         
ساغرونیان در فرهنگ اصـطالحات     . ندكتواند مشاهده     مي

ماشني ترمجـه یـا بـه عبـارت        ”شناسي نوشته است،      زبان
ماشیين است كه یك رشته عالئـم       ! دیگر حسابگر الكرتوني  
 قبال  دریافت داشته به یك رشـته      را طبق دستوراتي كه   
 پس از این توضیحات مبـهم     “كند،  عالئم دیگر تبدیل مي   

ویـرایش بـه    ویرایش و پـس    پیش”رده كه   كو كلي اضافه    
در صـورتي كـه     ). ٧٧ (“كنـد   كیفیت ماشني ترمجه كمك مي    

 اول، در برخـي  ةهـاي دور    این موضوع تا حدي در نظام     
كـارایي، بـه   ها ابداع شده بود و به علـت عـدم           مدل

وي به . ویرایش آن، به كلي منسوخ شد      خصوص موضوع پیش  
 ماشیين ةترمج”نقل و استناد از باطين تكرار كرده است        

به مفهوم و مقیاس جتارتي فعال  قابل عرضه نیست، زیرا        
خبش اسـت و نـه از نظـر اقتـصادي          نه كیفیت آن رضایت   
 ).٧٦ مهان (“!مقرون به صرفه است

  ماشیينةاخيت نظام ترمجشن  زبانساختار) ب
   سـه  ، ماشـیين   ة ترمج  هاي   نظام شناخيت   زبان در ساختار 

 خود  ةنوب  نیز به   وجود دارد و هر مؤلفه       اصلي  ةمؤلف
 حتقـق   شود كـه در راسـتاي       مي   تشكیل   اجزایي  از جمموعه 

. كننـد   مـي    عمـل   اصـلي  ة مؤلفـ    سه   آن  هاي  یا نقش   نقش
   علـم   كـه   سـطح  ظر با سـه   الذكر در تنا     فوق  هاي  مؤلفه
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 ١۶٣  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

   قائـل   و زنـده     طبیعي  هر زبان   براي   نوین  شناسي  زبان
 : عبارتند از  سطح  سه این.  قرار دارند،است
   معناشناسيـ٣ حنو و ساختارـ ٢  واژگانـ ١

   تفكیـك    كه  نظر داشت   را در    نكته   این  باید مهواره 
، حنـو و    گـان واژ  خمتصات   ارتباط بني    عدم   مبني   سطوح  این

 در   سـطح   هر سـه   ، بلكه    نیست   منت  معناشناسيساختار و   
 تـار و پـود        در حكـم   ،خـود  بعـدي   چند   مراتب  سلسله

 ).٣خداپرسيت  (یكدیگرند
هاي به كار گرفته شده بـراي ایـن           در این خبش روش   

الزم . شـوند  سه سطح در حد حوصله این مقاله تشریح مي       
بر دیگر سـطوح مقـدم    ه برخي سطوح    ك است   يادآوریبه  

سطوحي است كه در بسیاري كاربردهاي    نیاز    بوده و پیش  
از . گريند  پردازش زبان طبیعي، مورد استفاده قرار مي      

توان به اجياد منابع زباني،    اي مي   مجله این سطوح پایه   
واژي و حنوي اشاره داشـت، بـه        ساختگرهاي لغوي،     حتلیل

  ماشـیين  ة ترمجـ  يفنـاور بـراي دسـتیابي بـه        مهني دالیل 
 در دو بعـد  يهاي این فناور    نیاز  احتیاج به تأمني پیش   

نویسي است، آنچه كه به حبث ما، یعـين        زباني و برنامه  
شـود، تـأمني     طرف زباني این پیش نیازهـا مربـوط مـي         

هاي گرامري، بسامدي، متين     نامه   لغت ةكمبودها در زمین  
گذاري شده است، موضوع مهمي كه در كشور مـا         و نشانه 

واضح .  پرداخنت به آن بسیار ناچیز و ضعیف است       ةبقسا
است كه اگر ما درصدد ارتقاء سطح استفاده از زبـان         

اي ندارمي كه   یم، چاره باشدر ابعاد جدیدتر و امروزي      
 تـا اطالعـات   ،وجود آورمي ه  ين ب ینوهاي حمكم و      زیرساخت

هاي مورد نیاز زبـاني و      اولیه و ضروري براي پردازش    
ده در ارتباط دوسویه با ماشني فـراهم       یا براي استفا  

 .آید
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 پور علريضا ويل  ١۶۴

 ماشـیين   ةطور كه گفته شـد، اجيـاد نظـام ترمجـ            مهان
 چند بعدي در حیطه هوش مصنوعي اسـت، كـه از          فعالیيت

ــ ــتاوردهاي جمموع ــاوتي در  ةدس ــضًا متف ــسرتده و بع  گ
در ساخت . كند  برداي مي   باالترین سطوح هوش مصنوعي هبره    

وش مصنوعي با بكـارگريي     ترفندهاي ه  ماشیين   ةنظام ترمج 
اصول ریاضي، آمار و منطق، قالب مناسيب از زبـان را         

 ماشـني اسـت    نویـسي و انتقـال بـه        كه مناسب برنامـه   
به عبارت دیگـر، ترمجـه     . خبشد  فراهم، مرتبط و حتقق مي    

اي آن، ماننـد    ماشیين كه تارخيچه كاربرد عملي و حرفه      
رن تـر از نـیم قـ      خود موضوع هوش مصنوعي كمي افـزون      

است، حمل تالقي و در هم تنیده شدن علم انفورماتیك و        
الزم . شناسـي اسـت    افزار با زبان    به خصوص مهندسي نرم   

 ةهـاي ترمجـ    به یادآوري است، در جتربیات موفـق نظـام        
ماشیين در روسیه و اروپاي غربي و حيت آمریكا، غري از        

هـا بـا افـراد       وظایف ختصصي، موضوع مدیریت كل پروژه     
این موضوع دالیل متقين دارد، كه     .  بوده است  شناس  زبان
با این .  این مقاله نیست   ة جزئیات آن در حوصل    ةارائ

شـناس   هـاي زبـان     ماشیين، تیم  ةحال در ساخنت نظام ترمج    
وظایف مربوط به خود را دارند، كـه شـامل تقریـر و           

هـاي مـورد نیـاز و دسـتورات          نامـه   نگارش انواع لغت  
هاي   لگاریتمةعناشناسي و هتی  كننده صريف، حنوي و م      تبیني

هـاي    نامـه   لغـت . دستوري در موضوعات ذكـر شـده اسـت        
هاي عـادي و عمـومي     نامه   ماشیين با لغت   ةهاي ترمج   نظام

هـا از   متفاوت اسـت، اگرچـه در تـألیف برخـي از آن           
شـود،   هاي عادي استفاده مي    نامه  اطالعات موجود در لغت   

 اسـتخراج و   اما برخي دیگر صرفًا براي كاربرد ماشیين      
هاي متين، بسامدي، ریـشه      نامه  مانند لغت . شوند  هتیه مي 

هـاي معناسـاز    ها و پسوند ها ـ میانوند  ـ بن، پیشوند
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 ١۶۵  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

 .ها یا دستوري و مهانند آن

  واژگان نظام ترمجه ماشیين-١
 ماشـیين نقـش مهمـي را        ةها در نظام ترمجـ      نامه  لغت

ز در طور كه دستور زبان مورد نیـا      كنند، مهان   ایفا مي 
این نظام با دسـتور زبـان معمـويل متفـاوت بـوده و             

 ةنامـ   لغت. هاي فراواني است    داراي گسرتدگي و پیچیدگي   
هاي عادي در ابعاد   نامه   ماشیين نیز با لغت    ةنظام ترمج 

اند، این تفاوت هـم در اسـتخراج مـدخل           خمتلف متفاوت 
ها وجـود   لغات، پردازش، كدگذاري و هم در كاربرد آن       

 ماشیين داراي   ةهاي موجود در نظام ترمج      نامه لغت. دارد
هاي مورد استفاده عام و    نامه  هاي اساسي با لغت     تفاوت

هـا، لغـات    نامـه   غري ماشـیين اسـت، اوال  در ایـن لغـت          
شوند و براساس كد ذخريه شـده، بـازخواني          كدگذاري مي 

اند كه در مراحـل    شوند و ثانیًا، داراي این ویژگي       مي
 ماشیين، به ترتیـب و تفـاوت       ةترمجخمتلف عملكرد نظام    

كدگـذاري و تـدوین     . گرينـد   مورد اسـتفاده قـرار مـي      
اي باشد كه بـه علـت     گونه  هاي ماشیين باید به     نامه  لغت

مراجعات متعدد نظام به آن، به موضوع برتـري ذاتـي          
اي  برداري با سرعت باال اسـت، صـدمه       آن كه امكان هبره   

 .وارد نشود

هاي نظام ماشیين  نامه  لغات در لغتبندي و ثبت هاي دسته روش
كـار رفتـه در نظـام ماشـیين            بـه  ةبا اقتبـاس از شـیو     (

 )روسي١آمپار
در تقسیم بندي اولیه، كلمات به هفت دسته و یـك           

                                                        
1- Автоматизированный машинный перевод с английского па русский. 
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 پور علريضا ويل  ١۶۶

اي  ها كلیـشه   بندي  این تقسیم . شوند  گروه جمزا تقسیم مي   
 ماشـیين  ةو با توجـه بـه روش اختـاذي در نظـام ترمجـ            

هاي خمتلـف دسـته      ین در نظام  شوند، بنابرا   برگزیده مي 
ها به علـل     این تفاوت . هاي متفاوتي وجود دارند     بندي
هایي نیـز دارنـد، كـه مهگـي بـه           اند اما شباهت    خمتلف

.  ماشـیين اسـت   ةمنظور تسهیل جتزیه و حتلیل نظام ترمجـ       
سبك تشریح شده توسط ما روش اختاذي پروفسور مـارچوك         

 .جمري طرح ترمجه ماشیين آمپار است
 -٣ صـفت    -٢ اسم   -١:  هفتگانه عبارت است از    ةدست

 عالئـم  -٧ حـروف ربـط    -٦ قیـد    -٥ فعل   -٤حرف اضافه   
ها  و گروه جمزا كلماتي، كه اصطالحًا به آن      . گذاري  نقطه

 يا كلمــاتي كــه داراي دیكتــه(گوینــد  مــي١٢آمــوگراف
ــتوري      ــش دس ــا نق ــين و ی ــا داراي مع ــد، ام واحدن

ها یك عـدد    ستهبراي هر كدام از این د     ). اند  يمتفاوت
ــي ــراردادي درج م ــز    ق ــته نی ــر دس ــراي ه ــود و ب ش

گـذاري   هاي مرتبط آن حلاظ و مشاره     اي از گروه    زیرجمموعه
هـاي   در داخل هر دسته اسم، براي مثال دسـته       . شود  مي

گردد كـه آیـا    شود و قید مي      مشخص مي  يمعنایي، دستور 
روش استخراج معناي این اسم منوط به حلاظ كـردن مـنت          

. ه شده در آن است و یا وابستگي به منت ندارد       گنجاند
 يهـا   از گروهیكيتواند     ماشیين، مي  ةاسم در نظام ترمج   

 :ر باشدیز
 اسم ارگـان یـا      -٤ جغرافیایي   -٣ عدد   -٢ ضمري   -١

                                                        
ها ، انواع دیگري از آمونیم ها نیز قرار          در دستة آموگراف   -١
، امـا   (омоформы)ها    وفرم و آم  (омофоны)ها      گريند، مانند آموفون    مي

( از آجنایي كه  این دو دسته بواسطة اهبام  آوایي و یا پادژي               
هـا مـورد توجـه قـرار          بندي  كنند، در این تقسیم     بروز مي ) حاليت
 .گريند مني
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 ١۶٧  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

 اسـم مـدرك     -٧ اسم جاندار    -٦  انتشاراتي -٥سازمان  
 ... واحد پول و-٨

هـاي    هـاي متـصور، نـشانه       با حلاظ كردن مهه نـشانه     
 .آید ها به دست مي  آن از دیگر دستهةداكنندج

) صريف دستوري (شناسي     رخيت يها  يژگیفعل را براساس و   
نقـش حنـوي افعـال در     : كنند  آن به سه دسته تقسیم مي     

 .شود مرحله حتلیل حنوي استخراج مي
 . حال و یا آینده دارندةـ افعايل كه ریش١
 . زمان گذشته را دارندةـ افعايل كه ریش٢
 причастие( صفت فعلـي زمـان گذشـته    ةد نشانـ وجو٣

прошед.( 
هایي كه عبـارت را       گذاري به نشانه    هاي نقطه   نشانه
كنند، مانند ویرگول، نقطه، پرانتز، گیومه و        جدا مي 

 .شود ها كدگذاري مي غريه تقسیم و نقش دستوري آن
بندي كلمات هفتگانه ذكـر       پس از تعیني مراتب درجه    

) اي دیكتـه     تـك  ( كلمات آمـوگراف  بایست تكلیف     شده، مي 
را بـه شـرح ذیـل       ) هـا   آمـوگراف (ها    این. معلوم شود 

 :بندي كرد توان تقسیم مي
 اهبام دوتایي) الف
  مبهم بني اسم و فعلةـ دست١
 ـ فعل و صفت٢
  ربط و اسمةـ كلم٣
 تایي اهبام سه) ب
  فعل ـ حرف ربط ـ حرف اضافهةـ دست١
 ـ فعل ـ صفت ـ حرف ربط٢
 م چهارتایياهبا) ج
 ـ فعل ـ اسم ـ صفت ـ حرف اضافه١

هـاي مبـهم بـاالي سـه          ادآور شومي كه دسـته    یباید  
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 پور علريضا ويل  ١۶٨

ها زیاد نیست، ويل باید در     عضوي، حمدودند و تعداد آن    
حـيت برخـي حـروف      . ریزي شوند   آورده و برنامه  حماسبات  

. داراي اهبام معنایي و دستوریند كه باید مشخص شوند       
 جزو حروف الفبا است و هم       ، كه هم  aبراي مثال، حرف    

پـس از  . داراي معاني خمتلف دستوري و حيت معنایي است       
 كلمات از نظر سـاختار ظـاهري و       ةبندي، مه   این تقسیم 
هـا مـشخص    هـاي آن   شوند و زیرجمموعـه     بندي مي   صريف دسته 

ن اسـت عـضو بـسیار     كـ ها مم   برخي از این دسته   . شود  مي
انـدازي    راهحمدودي داشته باشند و برخي حيت در شـروع        
بیين تفكیـك   نظام عضوي نداشته باشد، با این حال پیش       

در مدل به تسهیل كار و ادامه تكمیل آن كمك خواهـد         
 .كرد

تقسیم بعد، تقسیم كلمات به كلماتي است كه داراي 
 بـوده و یـا داراي معنـاي         (однозначность)معناي واحدي   

كثـر  بـراي مثـال، ا    . باشند   مي (многозначность)چندگانه  
. اسامي خاص و یا اصطالحات علمي معـين واحـدي دارنـد          

 ماشیين امهیـت فراوانـي     ةبندي در نظام ترمج     این تقسیم 
 كلمات از این حیث كدگذاري شوند كه     ةدارد و باید مه   
هـا   فقـط بـراي آمـوگراف     . اند یا خري    یيآیا چند معنا  

دیگر ضرورت ندارد، زیرا وقيت لگاریتم تشخیص كلمـات         
 و یا كلمات فارسي م ـو   мýка - мукá و یا замóк -зáмокروسي 

ها  و م و  تعیني شد، ضرورتي به تعیني چند معنایي در آن       
هاي جهاني نیـست و      بندي  این تقسیم . وجود خنواهد داشت  

ممكن است از زباني به زبان دیگر متفاوت باشند، مثال         
ممكن است در یك زبان اهبام بني اسم و صفت وجود داشته        

 . ويل اهبام بني فعل و اسم نباشدباشد،
هــا و توصــیفات،  بنــدي بعــد از متــام ایــن تقــسیم

د، یـ ها به زبان رایانـه درآ     بایست این بانك داده     مي
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 ١۶٩  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

ها در   آنةزبان ماشني و رایانه عدد است، بنابراین مه       
هاي متين و دستوري زبـان مبـدأ، بـه اعـداد            نامه  لغت

ان مقصد هم مهني هاي زب  شوند و در جمموعه داده      تبدیل مي 
آدرس و ارتباط با اعدادي است كـه       . روال وجود دارد  

. كننـد  نقش رابط را بني اعداد كدگذاري شده ایفا مـي        
» نویسي برنامه«تر در مبحث    در این باره به طور مفصل     
 .شود این مقاله توضیح داده مي

  ماشیينةشناسي و حنو در نظام ترمج  رخيت-٢
 شـامل صـرف، حنـو و         ماشـیين  ةدستور در نظام ترمجـ    

ماشیين برخي روابط    در دستور زبان غري   . معناشناسي است 
گرينـد،   زبر زجنريي نیز مورد مطالعه و تعریف قرار مـي        

 ماشـیين،  ةهاي ترمج اما از آجنایي كه تا نسل سوم نظام       
منبع ورودي منت كتيب است و نه گفتار، بنـابراین بـه          

م و غريه توجهي  مقوالت زبر زجنريي مانند حلن، آهنگ، ریت      
 .شود مني

هاي صريف، كه     در دستور زبان ماشیين الزم است نشانه      
هـاي صـريف و پیـشوندها اسـت، تعریـف و             شامل پایانه 
 متـام اجـزاء     يها  يژگیمهچنني الزم است و   . كدگذاري شوند 

كالم، كه شامل اعداد، زمان، گونه فعل، صرف افعال و        
خت اسامي و صـفات اسـت، بـه شـكل مناسـب بـراي سـا              

 جتزیـه و    ةجمموع چرخـ  . الگوریتم تنظیم و ارائه شوند    
 ماشـیين  ةدر نظام ترمج  . حتلیل در هر نظام متفاوت است     

انگلیسي به روسي آمپار این مراحل به یـازده فقـره          
ه این جمموعه نظام پارسینگ آن    كشوند،    مستقل بالغ مي  

 .دهند را تشكیل مي
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 پور علريضا ويل  ١٧٠

1. Первичная  обработка  خنـــست ةـــ مرحلـــ ١ 
  عالئميزشناسبا

2. Предварительный этап  يـ سنتز مقدمات٢ 
3. Словарь оборотов  باتكی ترةنام ـ لغت٣ 
4. Анализ глагольных конструкций  ــ جتز٤ ـــ ــاختار ةی  س

 افعال
5. Разрешение омографии  ــام  ٥ ــع اهبـ ــ رفـ ــ

 ها آموگراف
6. Грамматический анализ до перевода  قبل يرل دستو یـ حتل ٦ 

 از ترمجه
7. Перевод однозначных слов  كلمـات تـ   ك ةـ ترمج ٧ 

 معنا
8. Перевод многозначных слов  لمات چنـد   ك ةـ ترمج ٨

 معنا
9. Контрольный перевод многозначных слов  چنـد  ةنرتل ترمجـ  كـ  ٩ 

 معنا
10. Грамматический анализ после перевода  ل بعــد از یــــ حتل ١٠

 ترمجه
11. Синтез русского текста  ـ سنتز منت١١ 

 ماشـیين   ةدر نظام ترمجـ     نظام پارسینگ  ترتیب و مراحل  
 انگلیسي به روسي آمپار

 ة ماشیين، ثبت ریـش    ة گرامري نظام ترمج   ةنام  در لغت 
 ةكلمات با روال معمويل مقـداري متفـاوت اسـت، ریـش           

شـود كـه خـود آن دچـار تغـیري           انتخاب مي كلمه طوري   
 دستوري، پیشوند یـا پـسوندي      ة و فقط با ارائ    نگردد

واضـح  .  مورد نظر به دسـت آیـد     ةبه آن اضافه و كلم    
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 ١٧١  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

 كلمه مطـابق    ١است كه در این روش، گاهي ریشه با بن        
 مهـم ایـن     ة نكتـ  .ламп-а و   бег-ущийاست، مانند كلمات    

 لگـاریتم،  ةاست كه در اجياد ارتباط ماشـیين و ارائـ         
 شـود و نـه از ریـشه،      الزم است از بن كلمه استفاده     

 ةمسلمًا در این صورت مراحل به دسـت آمـدن یـك كلمـ           
این كار اگرچـه   . شود  مناسب، پیچیده و چند برابر مي     

برد، امـا بـه     متين و گرامري را باال مي     ةنام  حجم لغت 
 .كند تسهیل كار نظام ترمجه ماشیين كمك مي

الزم به تذكر است كه بـن كلمـه در حالـت تنظـیم              
 كلمــات در حالــت عــادي، كــه برخــي ماشــیين از بــن

هاي مربوطه براي آموزش و حتقیق فراهم آورده        نامه  لغت
نامـه بـن كلمـات ماشـیين،          در لغت . شده، متفاوت است  

ها نیز گردآوري و ذخـريه     عالوه بر بن اولیه، دیگر بن     
 доск در حالت عادي     доскаبراي مثال، بن كلمه     . شوند  مي

دیگر این   نیز بن    досок است، ويل در حالت ماشیين واژه     
هاي ماشیين  كلمه است؛ زیرا در ساخت لگاریتم و فرمان       

توان با افزودن حريف به بن اول، بن دوم را سـاخت          مني
و از آجنایي كه قرار نیست در نظـام عملیـات حـذف و           
اضافه كردن باشد، الجرم با حلاظ بن دوم، عملیات فقط        

 .شود ميحمدود به اضافه كردن و یا انتخاب كلمه 
 بن كلمه شامل مهه اجزاء كالم، به غري از قیـد،            ةهتی

                                                        
تفاوت ریشة یك كلمه با بـن در آن اسـت كـه در بـن، فقـط                   -١

تقل پایانة صريف حذف شده است و بقیه اجزاء كلمه كه معناي مـس            
شود، امـا بـراي بـه دسـت آوردن            كنند، حفظ مي    آن را تداعي مي   

ریشة یك كلمه، باید تا آجنا كه امكـان دارد بـه معنـاي عـام                
دسرتسي پیدا كرد، یعـين غـري از پایانـه، پیـشوند، میانونـد و               

 .شوند پسوند هم حذف مي
информация  Ú  информаций  Ú  форма 
 بن ریشه 
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 پور علريضا ويل  ١٧٢

 بن، به مراتب    ةنام  در مورد افعال هم لغت    . خواهد بود 
 растиفعل  .  عادي بن خواهد بود    هاي  نامه  تر از لغت    بزرگ

اي از  داراي دو بن خواهد بود، یكي براي ساخت جمموعه       
یعـين   و دیگري براي تعداد دیگر،       расپارادمي آن، یعين    

рос.١ 
 جتزیه و حتلیل ماشني بـه       ةبراي این كه سرعت برنام    

علت عملیـات جـستجو در حجـم كلمـات فـراوان كـاهش              
هـا اسـتفاده      بـراي بـن واژه     گـذاري   نیابد، از مشاره  

 ةیعين بين كه بیشرتین كاربرد را دارد با مشـار       . شود  مي
گـذاري نیـز    مشـاره . شـود   مـي گـذاري      و ايل آخر مشاره    ١

 بـسامدي  ةنامـ  هاي به دست آمده در لغـت        هبراساس داد 
)частотный словарь (گريد، بنابراین دقت آن كامـل   صورت مي

 .خواهد بود
هاي دسـتوري دیگـري       نامه   ماشیين لغت  ةدر نظام ترمج  

تـوان از   هـا مـي    تـرین آن    نیز مفـروض اسـت، از مهـم       
كلمات، پسوندها، پیشوندها و در جمموع       ة ریش ةنام  لغت
 حالـت  ةنام  احتمايل نام برد كه شامل لغت     هاي   حالت ةمه

امـا  . باشـد  نامه جهت در افعـال مـي       در اسامي و لغت   
 .ها است نامه بن واژه  اصلي و اولیه از لغتةاستفاد

 ةهـاي دسـتوري، در نظـام ترمجـ          نامـه   در كنار لغت  
هـا بـه      ایـن جـدول   . ماشیين، جداويل نیز وجود دارنـد     

تـرین   از مهـم . ندكن  تسهیل در كار نظام ترمجه كمك مي      
ها به خـصوص    این جدول . سازي است   هاي واژه   ها، جدول  آن

از آن جنبه نیز امهیت دارند كه گاهي یك كلمه داراي        
دو بن است و طبق تقریر از پیش آمـاده شـده، تعـیني           

اي، چـه نقـشي را در    شده كه چه بين و یا چه پایانـه        
                                                        

расти  Ú  расти  Ú  рос-ла 
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 ١٧٣  ...شناخيت ترمجة ماشیين  ب عد زبانبررسي 

 .سازي بر عهده دارند واژه
اي هر كلمه یك جدول حاالت      بندي كلمات، بر    در دسته 

آن وجود دارد، اما براي افعال دو جدول؛ بـه خـاطر          
در . اي اسـت   ویـژه  ة فعل در روسـي پدیـد      ةآن كه گون  

 افعال، افعال از این حیث كـه داراي       ةبندي گون   دسته
در . شـوند   نیز متمایز مي اند،  یك گونه و یا دو گونه     

 دیگر هاي نوع دوم، خود این دسته افعال باز به گروه       
 :شوند تقسیم مي

ها بـا پیـشوند      مطلق یا استمراري آن    ةافعايل كه گون  
 :شوند، مانند ساخته مي

писать  Ú  написать  

هـا بـا پـسوند       مطلق یا استمراري آن    ةافعايل كه گون  
 :شوند، مانند ساخته مي

кричать  Ú  крикнуть 
 :و یا افعايل كه داراي اشكال كامال  متفاوتند، مانند

говорить  Ú  сказать 
 پسوند و یا    ةها به وسیل    آن ةافعايل كه تقابل گون   

نامه داراي دو بـن خواهنـد        دیگري است، در لغت    ةكلم
ها به وسـیله پیـشوند        آن ةافعايل كه تقابل گون   . بود

) HCB(ها از افعـال غـري كامـل          است، بن مربوط به آن    
 .گردد انتخاب و درج مي

  ماشیينةدر نظام ترمجـ معنا شناسي ٣
در هنگام ترمجه الزم است چنـد معنـایي دسـتوري و            

چند معنایي لغوي از  . لغوي حل و اهبام آن برطرف شود      
براي حـل   . نظر فراواني آن داراي امهیت فراواني است      

ــشكل از نظر ــن م ــای ــت   هی ــاي دترمینان  )determinant(ه
هـا شـامل توضـیحات و         هیـ ایـن نظر  . شـود   استفاده مي 
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 پور علريضا ويل  ١٧۴

عنا و مفهوم خاصـي را حتـت شـرایط        اند كه م    توصیفاتي
معیين به معاني دیگر مقـدم داشـته و قرینـه مفهـوم            

الزم به یادآوري است كه این مشكل در      . شوند  مشخصي مي 
دهـد و مرتجـم گـاه در        انساني هم روي مي    ةهنگام ترمج 

 چنـد معنـا، براسـاس چـه        ة مربوطـ  ةماند كه كلمـ     مي
شـناس   ان زبـ  ةبـه عقیـد   . كنـد   اي اجياد اهبام مي     پدیده

 ةشرت كلمات عادي مه  ی ب يژگیچند معنایي و  ”مشهور روسي   
 ) .٨١، ١٩٩٧رفورماتسكي (“ ها است زبان

موضوع مشكل كلمات چنـد معنـا، از مهـان پیـدایش            
 ماشیين خود را نـشان داد و باعـث بـروز          ة ترمج ةاولی

شناسان ماننـد   مشكل در روند ترمجه شد، حيت برخي زبان       
ا قابــل حــل ندانــسته و وینــوگراد ایــن مــشكل ر. ت

با این حال   . ١ردندك ماشیين تلقي    ةضعف بزرگ ترمج    نقطه
هاي ترمجـه    كار در طرح  ةمند به ادام    شناسان عالقه   زبان

ماشیين، به زودي فهمیدند این مشكل از طریق خود متين        
امـا  . گريند، قابل حـل اسـت     كه كلمات در آن قرار مي     

ت، در جممـوع  خود منت و درك از آن، تلقي واحدي نداشـ        
ایـن  ) الگـوریتمي (دو روش اصلي براي حـل حماسـباتي         

حلـي حنـوي     ه راه كسراجنام اینگه بود    . مشكل ارائه شد  
ردن كـ توان با حلاظ   مي” وي   ةیرا ارائه داد، طبق نظر    

 “هاي حنوي كلمات چند معنا، این مشكل را رفع كرد        نقش
این روش بعد از آن طراحي شد كـه روش توصـیفي          ) ٢٦(

                                                        
 the fish was bought by the cook, the fishوینوگراد با ارائة مجالتي ماننـد   -١

was bought by the riverهـایي متـذكر    ، عدم درك ماشني را در چنني موقعیت
توان با نگارش لگاریتم مناسب به نظام         شود، در صورتي كه مي      مي

ا نشانة جمهول  را قید و كج byترمجة ماشیين، دستور داد كجا كلمة       
هاي رده باالي ترمجة ماشیين مانند آمپار و          نظام. را به كار برد   

 .شوند یا سیسرتان در چنني مواردي دچار خطا مني
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 ١٧۵  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

)Дистрибутивный(     شناس دیگـري   ، قبل از اینگه توسط زبان
به نام هاریس ابداع شده بود، در عمل ناكارامد بود        
و موضوع مبنا قـرار گـرفنت معنـا در آن، بـا اهبـام             

ن روش با در نظر گرفنت نقش حنـوي     یدر ا . شد  رو مي   روبه
 ندارد كه نقش كلمه در ارتبـاط       يگر ضرورت یكلمات، د 

توان نقش حنوي  را ميیگرفته شود، ز  با كل مجله در نظر      
تر مجله نیز به دست    مورد نظر را از اجزاء كوچك      ةكلم
هیـد    در مركز حتقیقات انفورماتیـك كمپـاني الك       . آورد

آمریكا، از مهني روش بـراي رفـع اهبـام چنـد معنـایي             
بـراي  . شـود   كلمات براي زبان انگلیسي اسـتفاده مـي       

تفاع و ارتقا اسـت،   داراي معين ار   elevation ةمثال، كلم 
. این معاني در داخل مجله كامال  از یكدیگر متمایزنـد        

 مورد نظر را در ارتبـاط بـا      ةاما اگر نقش حنوي كلم    
ك از معاني در نظر بگريمي، الگـوي جمزایـي وجـود          یهر  

 ةدارد و دقیقًا هر الگو بیانگر معـين معـیين از كلمـ          
یـك  توان به    بنابراین مي . چند معنایي مورد نظر است    

هـر معنـاي   ”كـه   بندي معني دست یافت و آن ایـن         فرمول
 يپنهان در كلمات چند معنا، داراي الگوي حنـوي خاصـ         

 چند معنا، داراي چند الگوي     ةبنابراین هر كلم  است،  
 ).٢٧٣رتسكر  (“حنوي است

هـاي    نامـه   بنابر آمارهاي اسـتخراج شـده از لغـت        
خمتلف، پراكندگي درصد تعـداد كلمـات چنـد معنـا در            

براي منونه، براساس   .  خمتلف گفتار، یكسان نیست    يجزاا
، اسـم و   )١٤٣،  ١٩٨٣( اجنام شده توسط مـارچوك       ةحماسب

شوند، ويل فعـل   قید كمرت دچار اهبام در چند معنایي مي       
بـه درصـد   . شـود   بیشرت از مهـه دچـار ایـن اهبـام مـي           

 ماشـیين  ة كالم در نظام ترمج    ياستخراجي مربوط به اجزا   
 .دآمپار توجه كنی
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 پور علريضا ويل  ١٧۶

، %٣، قیـد ـ   %٢٢، صفت ـ  %٤٠، اسم ـ  % ٣٢فعل ـ  
  %.٥/١حرف اضافه و ربط ـ 

 
 بسامدي نظام ةنام  كالم در لغتيودار پراكندگي اجزامن

   فعل-٢ اسم -١:  ماشیين آمپارةترمج
 حروف -٧ حروف اضافه -٦ قید -٥ها   آموگراف-٤ صفت -٣

 .گذاري  عالئم نقطه- ٨ربط 

منـودار  . باید پردازش شود  ست و   ااین درصدها خام    
دهد، و طبق آن درصـد    وزني این موضوع را هبرت نشان مي      

% ١٨در برابـر   % ٥٥ضریب اهبام در چند معنـایي فعـل         
 .براي اسم است

 متون علمي   ة در مركز ملي ترمج    ١گر حنوي آمپار    حتلیل
طراحـي شـد، از     ) ВЦП (٢ـ ادبي آكادمي علوم شـوروي     

                                                        
هاي ترمجة ماشـیين،      گر حنوي در حال حاضر در نظام        از این حتلیل   -١

 .شود  استفاده مي(нерап) و آملاني به روسي (фрап)فرانسوي به روسي 
2- ВЦП - Всесоюзный центр перево дов научно-технической литературы и документации 

ГКНТ и АН СССР 
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 ١٧٧  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

 ماشیين استفاده  ةهاي ترمج  گر براي ساخت نظام     این حتلیل 
گـر   هاي این جتزیـه      لگاریتم ةدر هتی . فراواني شده است  

هـاي   سـاخت    زیـادي از دسـتور گـشتاري و ژرف         ةاستفاد
هاي متناظر ترمجـه    ارائه شده در آن، براي ساخت درخت      

در واقع نظام  طوري طراحي شده است، كه      . نشده  است  
شـود   فته منيعملكرد آن در مجالت ساده چندان به كار گر       
ترمجه ساخته و در حد تغريات صريف الگوي متناظر، براي        

شود، ويل در مجالت مركـب، از گـشتارهاي متنـاظر آن            مي
توسط  اجنام شده  ةهاي زیر و ترمج     مثال. شود  استفاده مي 

 .اند آن، بیانگر این موضوع

 

 ةها، معموال  در مرحل     گونه نظام   گر حنوي در این     حتلیل
، مجالت مـنت را در چهـار مرحلـه          )Семантика(معناشناسي  
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 پور علريضا ويل  ١٧٨

 اول احتمال اهبام در كلمات    ةكند؛ در مرحل    پردازش مي 
، замóк  وмýка ،мукáشود، كلماتي ماننـد     مشابه مشخص مي  

зáмок       ها    آن ةكه داراي تلفظ مشابه نیستند، اما دیكت
یكي است و كلماتي كه هم دیكته و هم تلفـظ یكـساني          

سایي و پس از مشخص شـدن معنـا        شنا лукدارند، مانند   
 .گريند در جایگاه حنوي خود قرار مي

ك از كلمـات    یـ مرحله دوم از مست راست به چپ، هر         
 روابـط حنـوي را    ةمجله را شروع كرده و احتمال بالقو      

روابـط كلمـات    . ندك براساس كلمات موجود ارزیابي مي    
در مجله از نظر نوع ارتباط حنـوي و سـاختارهایي كـه           

گرينـد،    داشته باشند، مورد بررسي قرار مـي       توانند  مي
مفعـول و   + مفعول، حرف اضـافه     + كلماتي مانند فعل    

بندي شده و فرموله شـده     غريه با جداول و منابع دسته     
 .شوند در ماشني مقایسه مي

 سوم حتلیل خود را از چپ به راسـت مجـالت            ةدر مرحل 
 كند و دوباره مهان روابط را مورد كنرتل قرار       شروع مي 

 طبق الگوریتم   putبراي مثال؛ معين فعل مركب      .  دهد  مي
 گرامـري نظـام،  بـه     ةنام  از قبل ساخته شده در لغت     

 .شود معادل روسي درست آن تبدیل مي

1) 'примириться': P+-put+-up+-with+C.  He never put up with injustice. 

2) 'положить': P+put+up+C1+оn+С2. She put up the book on the shelf. 

3) 'отложить': P+put+off+C. They put off their visit for a week. 

هاي به دسـت       چهارم با استفاده از داده     ةدر مرحل 
آمده از مراحل قبلي، و با مشخص شدن مرز مجالت، نـوع         
مجالت اصلي و تبعي، مبتدا و خرب یا ـاد و گـزاره را          

 ةلگـاریتم دربـار   در نظام آمپار صدها     . كند  تعیني مي 
 تركیب كلمات با یكدیگر و تركیبـات متنـاظر آن          ةحنو
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 ١٧٩  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

و در پایـان ایـن     . در زبان مقصد تعبیـه شـده اسـت        
مرحله، بن مورد نظر كلمه با پیشوند و یا پسوند یا        

شـود و جزئیـات حنـوي       پایانه در زبان مقصد تركیب مي     
دیگر مانند قرار گـرفنت قیـد در مكـان خـاص اعمـال             

 .شود مي

 رنامه نویسي ب) ج
 ةپـردازي و ترمجـ      هاي مربوطـه بـه داده       در فعالیت 

. نویس هـم باشـد     شناس، برنامه   ماشیين، الزم نیست زبان   
نویــسي، ارتبــاط   برنامــهةامــا دانــسنت اصــول اولیــ

ار را كـ نویس را تقویـت كـرده و        شناس و برنامه    زبان
خواهد خانـه بـسازد،       فرض كنیم كسي مي   . ندك تسهیل مي 

 ةقصد خود را بگوید و اعالم نكند كه خان    او اگر فقط    
وي چه مشخصاتي باید داشته باشـد، مهنـدس و معمـار           

كننـد، كـه ایـن      خود عمـل مـي    ساختمان یا به سلیقه     
شـود و یـا جمبـور       سلیقه مهیشه مورد پـسند واقـع منـي        

تـداعي و  تـر    نند تا موضوع روشـن    كخواهند بود سؤال    
ر بـسیار   نویـسي كـا     با این حـال برنامـه     . حتقق یابد 

شناس وقـت و عالقـه نـشان       اي نیست و اگر زبان      پیچیده
البته هـر روز  . دهد زود با اصول آن آشنا خواهد شد       

تر  نویسي نیز دچار حتول شده و ساده     گذرد برنامه   كه مي 
هـاي   ها، ماننـد قطعـات خانـه       شود و قطعات برنامه     مي

 قــرار دادن در حمــل مــورد نظــر ةســاخته، آمــاد پــیش
نویسي و قطعـًا پـیش از       چه بیش از برنامه   آن. شوند  مي

شــناس امهیــت دارد، داشــنت اطالعــاتي  آن بــراي زبــان
كاربردي از آمار، منطق و تا حـدي ریاضـیات گسـسته           
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 پور علريضا ويل  ١٨٠

یـك  ) Ю. Н. Марчук(یـوویچ مـارچوك     یـوري نـیكالي  ١.است
 خـودش، چـون مـسئولیت      ةشناس است، اما به گفتـ       زبان
 را بـر عهـده      »آمپـار « ماشـیين    ة حتقیقاتي ترمجـ   گروه

مندي جمبور شد تـا حـد ضـرورت، علـوم           داشت، با عالقه  
مرتبط در این حتقیـق را یـاد بگـريد، علـومي ماننـد             

اي،  هـاي طبیعـي بـه عـالمي رایانـه           تبدیل عـالمي زبـان    
 .نویسي هاي ترمجه و منت و برنامه هینظر

هاي فراواني است     نویس از شرط    واضح است كه برنامه   
، تكلیـف انتخـاب را مـشخص        ifكه با كلمه پر بـسامد       

هــاي  البتــه آنچنــان كــه گفتــه شــد، روش. كنــد مــي
توانند متعدد باشـند و اگـر تعـداد          نویسي مي   برنامه

منودارهاي درخيت حمدود و داراي تناظر منطقي باشند از        
توان براي تعـیني سـاختار كامـل مجـالت          این روش هم مي   

 زبان اصلي هـر رایانـه، زبـان ماشـني         . استفاده كرد 
 دودویي يا  هر یك از دستورهاي زبان ماشني، رشته      . است
 ةهاي حافظ  است كه یك عمل و صفر مكان خانه    ١ و   ٠از  

براي مثـال، اگـر   . كند  مربوط به آن عمل را مشخص مي      
 قیمـت  ةخواسته باشیم فرمول جربي زیـر را كـه حماسـب          

)Cost ( یــك كــاال اســت بــه یــك برنامــه زبــان ماشــني
 :بنویسیم

Cost = Price + Tax; 

یعـين  ) Tax(و مالیـات    ) Price(با این فرض كه قیمت      
هـاي حافظـه ذخـريه      هاي فرمول باال، قبال  در خانه       داده
 :اند، الزم است عملیات زیر را اجنام دهیم شده
 .را از حافظه به دست آورمي) Price(ـ قیمت كاال ١

                                                        
اي از    هـاي طبیعـي بـه عـالمي رایانـه           براي تبدیل عالمي زبـان     -١

 .شود ریاضیات گسسته استفاده مي
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 ١٨١  ...ة ماشیين شناخيت ترمج بررسي ب عد زبان

 .را به آن اضافه كنیم) Tax(ـ مالیات ٢
 . دیگري ذخريه كنیمة حافظةـ حاصل مجع را در خان٣

گونگي ظاهر شدن عملیات بـاال را         سه دستور زیر چه   
 :دهد در یك زبان ماشني فرضي نشان مي

0010  0000  0000  0011 

0100  0000  0000  0101 

0011  0000  0000  0110 

در هر یك از دستورهاي زبان ماشني باال، چهار رقم          
این قسمت از . هندد مست چپ، عمل مورد نظر را نشان مي       

ارقـام باقیمانـده،    . دستور، كد عملیاتي نـام دارد     
اولـني كـد   . دهنـد    اصلي نشان مـي    ةآدرسي را در حافظ   

گویـد داده را از       ، به رایانـه مـي     0010عملیاتي یعين   
 ة بازیابي كند و آن را در یـك خانـ          0011 ة حافظ ةخان
 بـه رایانـه     0100كد عملیاتي   .  خاصي ذخريه كند   ةحافظ
 را بازیابي كند    0101 ة حافظ ةدهد حمتواي خان     مي فرمان

ند و حاصـل  ك خاصي مجع  ة حافظ ةو آن را با حمتواي خان     
 خاص ذخريه كند و آن را روي   ة حافظ ةمجع را در آن خان    

 بـه   0011كـد عملیـاتي     . حمتواي قبلي حافظـه بنویـسد     
 خـاص را  ة حافظـ  ةگوید حمتواي جدید آن خان      رایانه مي 
توجه دارید كـه هـر دسـتور        .  كند  ذخريه 0110در آدرس   

این نقش . است) آدرس( حافظه   ةحاوي یك عمل و یك خان     
هــاي  هــا، ویژگــي عمــومي زبــان دوگانــه عمــل و داده

اگرچه درك سه دستور زبـان ماشـني        . نویسي است   برنامه
باال، براي رایانه كاري بسیار ساده اسـت، بـا ایـن           
وجــود درك و فهــم آن بــراي اكثــر مــردم، حــيت      

. اي و قـوي بـسیار مـشكل اسـت         هاي حرفـه    نویس  مهبرنا
بنابر این خیلي زود این باور اجياد و تقویت شد كـه         

هـاي رابـط     براي تسهیل كار برنامه نویسي از برنامه      
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 پور علريضا ويل  ١٨٢

هـا را    ایـن زبـان   . بني انسان و ماشني اسـتفاده شـود       
هنگـام نوشـنت    . انـد   هـاي سـطح بـاال نـام ـاده           زبان

، از دسـتورهایي   ها بـه یـك زبـان سـطح بـاال            برنامه
شود، كه به زبان روزمره انگلیسي بـسیار         استفاده مي 

در زبان جاوا، از دستورهایي مانند دستور       . اند  شبیه
 :شود زیر استفاده مي

Cost = Price + Tax; 

بـا  . كه شباهت بسیار زیادي بـا فرمـول اصـلي دارد          
وجود این، معين این دستور، معـادل یـك فرمـول جـربي            

 جاوا، این دستور داراي مفهوم بسیار       در زبان . نیست
 :باشد خاص زیر مي

 مجع كنید و حاصل مجـع       Tax را با مقدار     Priceمقدار  «
هنگـام نوشـنت    . » در حافظه ذخريه كنید    Costرا با نام    

هاي  برنامه به یك زبان سطح باال، با استفاده از نام       
 بـه جـاي آدرس عـددي         Tax و   Price  ،Costتوصیفي ماننـد    

 ةهاي ذخريه شده در آن خانـ     توانیم به داده    ميحافظه،  
عالوه بر این، بـراي بیـان       . حافظه دسرتسي پیدا كنیم   

هـاي آشـنا    خواهیم اجنام دهیم از عالمت      عملیاتي كه مي  
هر حماسـبه، چـه بـه زبـان         . شود  استفاده مي +) نظري  (

ماشني و چه به یك زبان سطح باال بیـان شـود، معمـوال            
جنـام یـك عمـل روي آن داده، و        شامل خواندن داده، ا   

 .گاه اجنام كارهایي روي نتیجه است آن
هر زبان سطح باال داراي یك استاندارد زبان اسـت          

هر یك از . دهد كه ساختار دستوري آن زبان را شرح مي       
اي سازگار   دستورهاي زبان سطح باید با قوانني دستوري      

ایـن  . باشد كه در استاندارد زبان مـشخص شـده اسـت          
اند، یعين براي دستورهایي كه بـه        ، بسیار دقیق  قوانني

هـایي    برنامه. اند جایي وجود ندارد     صورت تقریيب درست  
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 ١٨٣  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

. انـد  كه با این قوانني سازگارند داراي قابلیـت محـل         
منظور از قابلیت محل این است كـه بـدون اجيـاد هـیچ            

 دیگـر  ةها را روي هـر نـوع رایانـ         تغیريي، بتوان آن  
 زبـان ماشـني را     ة، یك برنام  از سوي دیگر  . اجرا كرد 
 خاص مورد اسـتفاده   ةتوان روي یك نوع رایان      تنها مي 

قرار داد، زیرا براي خارج شدن از برنامه، وابـسته         
هــاي  زبــان. ميا  آن رایانــه خــاصCPUافــزار  بــه ســخت

، بیسیك، كوبول، فورترن، جاوا،     ++C  ،Cنویسي    برنامه
 بـاالي  هـاي سـطح   لیسپ و پاسكال و دلفي از مجله زبان       

هـا    اگرچه هر یك از این زبان     .)١١دیتل  ( اند  متداول
اند، بـا ایـن وجـود از        براي اهداف خاصي طراحي شده    

افزارهـاي كـاربردي     ها براي نوشنت نـرم      متام این زبان  
 ماشیين نیـز  فقـط از      ةدر ترمج . شود  خمتلف استفاده مي  

یك نرم افزار برنامه نویسي استفاده مني شود، و بـا         
 سـاز و كـار مـورد نظـر، از كـارایي نـرم             توجه به 

منـدي دارنـد، اسـتفاده        افزارهایي كـه امكـان هبـره      
 ماشیين مجله زیر كه از انگلیـسي بـه        ةدر ترمج . شود  مي

هـا بـه اعـداد و سـپس         روسي اجنام شده، تبـدیل واژه     
 مناسب بـا آدرس مـشخص شـده بـه چـشم            ةاستخراج واژ 

 ١.خورد مي
Throughout one nine six six, the Greek working class maintained with honor its 

vanguard role in developing the struggles of the people. 

                                                        
در مناد ارائه شده، به غري از اعدادي  كـه در مركـز قـرار                 -١

هاي دستوري    گر نشانه   ت و چپ توصیف   دارند، اعداد دوتایي در راس    
ایـن منونـة پارسـینگ      . (هایند  هاي جستجو و وصل لگاریتم      و آدرس 

 ) اي پروفسور مارچوك است برگرفته از كتاب ترمجة رایانه
Вычислительная лексикография. ВЦП.М. 1987 
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 پور علريضا ويل  ١٨۴

 
 ةگر حنـوي در مرحلـ       شود، حتلیل   طور كه مالحظه مي     مهان

 را ثبـت   ٢٣در خط فوقاني خـود عـدد        ) جتزیه(آنالیز  
، به مهان  )حتلیل( سنتز   ةكرده است، بنابراین در مرحل    

 .گريد عداد آدرس مورد جستجو قرار ميت
26 01 17 00000000001010 02 23 23 

20 00 21 00000010010110 00 01 09 

Throughout   = ВСЕ ВРЕМЯ 

One               =1 

00 02 12 00000010010111 14 21 23 Nine              =1 

00 02 20 00000010010111 17 11 18 Six                 =6 

00 02 20 00000010011101 17 11 18 Six                 =6 

19 24 00 00000000000000 00 03 06 ,                     =  , 

 

12 00 02 00000000000110 00 00 01 The                =.  

12 02 05 00000010100110 05 08 01 Greеk             = ГРЕЧЕСКОГО 

24 15 05 00000010100110 07 28 31 

22 04 21 00000010101101 15 04 30 

Working         = РАБОЧЕГО 

Class              = КЛАССА 

26 26 26 01010010100111 01 13 24 Maintain        = ПОДДЕРЖИВАЛАСЬ 

26 01 26 00000000001011 11 29 00 With               = С 

22 15 29 0000010001110127 18 24 Honor            = С ЧЕСТЬЮ 

12 00 22 00000100010113 07 15 27 Its                  = ЕГО 

00 09 04 00000100010110 04 14 00  

10 14 30 00000100010011 27 03 01 

Vanguard       = АВАНГАРДНАЯ  

Role               = РОЛЬ 

26 01 14 00000000001011 11 20 00 In                   = В 

11 30 30 00000111101102 06 21 26  

12 00 02 00000000000110 00 00 01 

Developing    = РАЗВИТИИ 

The                =. 

10 20 15 0000010110 10 25 06 16  Struggles        = БОРЬБЕ 
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 ١٨۵  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

26 00 00 00000000001010 00 00 01 Of                  =. 

12 00 02 00000000000110 00 00 01 The                =. 

22 24 11 00000010101101 15 21 08 

 

People           = НАРОДА 

 

19 24 16 00000000010000 00 03 26                  .=. 

 ВСЕ ВРЕМЯ 1966, ГРЕЧЕСКОГО РАБОЧЕГО КЛАССА ПОДДЕРЖИВАЛАСЬ С 

ЧЕСТЬЮ ЕГО АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БОРЬБЕ НАРОДА.  

  
 تبدیل كلمـات بـه اعـداد، توجـه داشـته            ةدربار

باشید، كه برخي كلمـات، معـادل واژگـاني ندارنـد،           
اي  گـريد، كـه هـیچ كلمـه        اجنام مي  يا  كدگذاري به گونه  

 ةبراي منونه در ایـن مجلـ     . انتخاب و جایگزین مني شود    
اي معادل واژگـاني     دار the و حرف تعریف     ofمركب كلمه   

 معـادل خـود را   ةهتي است، اما نقطه و ویرگول  نشان       
 . دارند
هـاي كـاربردي       ماشیين، یكي از نتایج فعالیت     ةترمج

هاي خمتلفي اجنام  پردازش زبان است كه ممكن است به روش       
گريد، با این حـال روش جتزیـه و انتقـال و تركیـب و            

. ابه اسـت ها كم و بیش مـش    ها در اكثر روش     حتلیل داده 
ه در این مقاله به آن اشاره شد،آنقدر كـه        كآنچنان  

هاي معناشناخيت ملچوك به ترمجـه ماشـیين         در عمل، ایده  
 دسـتور مهگـاني و جهـاني چامـسكي          ةكمك كـرده، ایـد    

با این حال اگـر قـرار       . كاربرد چنداني نداشته است   
 يهـا   ، اجياد درخت   ماشیين ةباشد در نظام پارسینگ ترمج    

رد نظام قرار گـريد، پارسـینگ      كم و در عمل   متناظر الز 
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 پور علريضا ويل  ١٨۶

 ي روسـ يار گرفته در نظام ها  ك با روش ب   ينظام تا حد  
 ماشـیين بـا     ةپارسینگ نظام ترمجـ   . متفاوت خواهد بود  

توان به صورت خالصـه     متناظر را مي   يها  حلاظ اجياد درخت  
 :طبق منودار زیر بیان منود

 

 يگري نتیجه
 شـامل حتقیـق و       ماشـیين  ةشناخيت نظام ترمج    ب عد زبان 

ــار ــي درب ــوالت ةبررس ــان مق ــرف ـ   واژگ ــو، ص و  ، حن
 در  گانـه اشـاره شـده       سـه   هاي   مؤلفه . است  معناشناسي

هـر    بـراي   نوین شناسي   زبان   علم   كه   سطح  تناظر با سه  
 ة حنـو . قـرار دارنـد     ، اسـت    قائل   و زنده    طبیعي  زبان

 دستاوردهاي پژوهش در این ابعاد بـا       ةبررسي و ارائ  
ما در این  . هاي سنيت و آموزشي مرسوم متفاوت است       وشر

مقاله سعي كردمي دسـته بنـدي و حـدود و ثغـور ایـن             
.  ماشیين ارائـه منـاییم    ةمقوالت را در ارتباط با ترمج     

توان   در این مقاله، مي   شده ارائهبا توجه به مطالب     
 ماشـیين، حمـدودیيت    ةچنني نتیجه گرفت، كه در ساخت ترمج      

هــاي زبــاني وجــود  هــا و نظریــه  روشدر اســتفاده از
هـاي مـتين و دسـتوري و         نامـه   براي ساخت لغـت   . ندارد
گر حنـوي از دسـتاوردهاي دسـتور زبـان تطبیقـي              حتلیل
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 ١٨٧  ...شناخيت ترمجة ماشیين  بررسي ب عد زبان

)Comparative grammar(ــه ، )Contrastive grammar(اي  ، مقابلــ
، ساختاري )Pivot grammar(، حموري )Expectance grammar(احتمايل 

)Structural grammar(ــاخت ــي  ، س ، )Phrase structure grammar(گروه
ــشتاري  ــر روش و ) ransformational - Generative grammar(گ و ه

نظریه جدیدي كه مناسب ساز و كار آن باشد، استفاده        
 مشخص كردن بن كلمه، و یا     ةبراي منونه، حنو  . شده است 

 فعل در نظام ترمجه ماشـیين بـا تعـاریف سـنيت و            ةریش
یج در رابطه با زبان روسي متفـاوت اسـت،         آموزشي را 

 ماشیين موضوع كلمات چنـد    ةاز سوي دیگر در نظام ترمج     
هاي متين حـل كـرد، امـا      نامه  توان با لغت    معنا را مي  

مواردي وجود دارد كـه    . خبش نیست   مهیشه این روش نتیجه   
 این مطالب دال بـر آن      ةمه.  دیگري برگزید  ةباید روی 

قیق در این حیطه گسرتده است   است كه میدان پژوهش و حت     
در ابعـاد  و نیاز به توجه در اجياد زیـر بنـاي الزم          

 .شناسي معاصر ایران است ، از ضروریات زبانخمتلف آن

 يتابشناسك
: هتـران . شناسي نوین   مسائل زبان ). ١٣٥٤. (باطين، حممدرضا 

 .نشر آگاه
نـشر  : هتـران . شناسي نظري   زبان). ١٣٨٣. (دبري مقدم، حممد  

 .مست
 .نویـسان   راهنماي جـامع برنامـه    ). ١٣٨٥. (یتل، هاروي د

 .نشر جهان نو: هتران. ازدهمیچاپ . مرتجم، هبرام پاشایي
 .هـوش مـصنوعي، رهیـافيت مـدرن       ). ١٣٨٣. (اس. راسل، جي 

: هتران. چاپ سوم. مرتجم، رامني رهنمون وآناهیتا مهاوندي
 .نشر ناقوس

حتلیلگـر   جتزیه وابداع خنستني  ). ١٣٦٥. (اهللا فرج، خداپرسيت
 . دانشگاه شريازنشر: ازريش .حنوي

ــل   ــید جلی ــاغرونیان، س ــطالحات   ).١٣٦٩. (س ــگ اص فرهن
 .نشر منا:  مشهد.شناسي زبان
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