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ه ارائ برای ارزیابی ترجمه ماشینیهای بسیاری کنون سیستمتا :چکیده

ها نزدیک کردن ارزیابی خودکار به هدف اینگونه سیستم. گردیده است
ها، در این مقاله پس از بررسی این روش. باشدارزیابی توسط انسان می

از جمله . ها مورد بررسی قرار گرفته استنقاط ضعف و کمبودهای آن
یکسان در نظر گرفتن اهمیت  N-gramهای مبتنی بر کمبودهای روش

باشد در حالی که از دیدگاه انسان هر کلمه ها میN-gramکلمات و 
در برخی از این . ی کلمات دارداهمیت معنایی متفاوتی نسبت به بقیه

دهی تطابق وزن یها وزن داده شده است ولی نحوهN-gramها به روش
از آنجا که اهمیت معنایی کلمات با . کاملی با معیارهای انسان ندارد

 Aut- BLEUباشد در روش ها در جمله متفاوت میتوجه به نقش آن
پیدا شده و با توجه به این جایگاه به  جایگاه هر کلمه در درخت پارس

پس از  ..شوداختصاص داده می به صورت ایستا آن کلمه وزن متناسب
ی های مربوطه از طریق محاسبهN-gramوزن دهی کلمات وزن 

ی ارزیابی شود و بقیهمیپیدا  N-gramهای کلمات آن میانگین وزن
-Autروش  یپس از بررس. پذیردانجام می BLEUی همانند روش پایه

BLEU معماری آن بررسی میستم ارائه و یس یان دادهینمودار جر-
   .گردد

های ارزیابی ی ماشینی، سیستمهای ترجمهسیستم :کلیدی واژه های
  .نقش کلمات در جمله، درخت پارس ماشینی، یترجمه

  دمهمق -1
ی ماشینی توسط انسان بسیار های ترجمهاز آنجا که ارزیابی سیستم

ی ماشینی های ارزیابی خودکار ترجمهبر است، سیستمگیر و هزینهوقت
ها از این سیستم. باشندپرکاربرد میپر اهمیت و در دنیای امروز بسیار 

طریق امتیازدهی به متن خروجی، بر اساس معیارهای خاص و تعریف 
تواند با توجه به هدف ترجمه از این معیارها می. کنندای عمل میدهش

به منظور دستیابی به . سیستمی به سیستم دیگر متفاوت باشد
سیستمی بهینه که تا حد مطلوبی معیارهای ارزیابی را پوشش دهد، 

ی ماشینی باید مطالعه شوند و های موجود در ارزیابی ترجمهسیستم
عملکرد آنها در مقایسه با هم بررسی گردد تا پس های هر یک و ویژگی

  .از کشف کمبودها به رفع این نواقص پرداخته شود
هایی که تاکنون ارائه شده است در برخی موارد همراه با روش

ها موضوع از جمله این محدودیت. هایی در استفاده هستندمحدودیت
ده، زبان مبدا، ی ماشینی، الگوریتم مورد استفامتن، نوع سیستم ترجمه

ها هنوز با وجود اعمال این محدودیت. توان نام بردرا می... زبان مقصد و
ی ماشینی کامال مطابق با ارزیابی انسان و بر اساس ارزیابی  ترجمه

ناهمگونی ارزیابی خودکار با ارزیابی . پذیردمعیارهای انسان انجام نمی
از این . باشدها میمی ضعف و عدم کمال این سیستانسان نشان دهنده

ها ها، مشکالت این سیستمهای این سیستمرو پس از بررسی ویژگی
  .ایمشناسایی و درصدد رفع یکسری از آنها برآمده

ی ماشینی های ارزیابی ترجمههای ارزیابی، انواع سیستمدر ادامه معیار 
 کار برای حل یکسری ازها را خواهیم دید و راهو مشکالت این سیستم

 .این مشکالت و طرح سیستم پیشنهادی را ارائه خواهیم کرد

  های ارزیابی معیار  -2
ی ماشینی ابتدا باید معیارهای های ترجمهبرای ارزیابی خروجی سیستم

  .ارزیابی را شناسایی و سپس این معیارها را بررسی کرد
 اند عبارتند ازی ماشینی ارائه شدههایی که برای ارزیابی ترجمهمعیار 

-ی ماشینی که امتیاز مشابهی میهای ترجمهسیستم(قابلیت اطمینان 
های سیستم(، حساسیت )گیرند باید عملکرد مشابهی داشته باشند

ارزیابی باید نسبت به تغییرات کوچک حساس باشند تا بتوانند تفاوت 
، عمومیت )های مختلف یک سیستم را نشان دهندکیفیت نسخه

افزار، ، سرعت و راحتی اجرای نرم)اشندمحدودیت دامنه نداشته ب(
ترجمه اطالعات متن (، صحت )گرامر زبان مقصد صحیح باشد(فصاحت 

یک (، تطابق با ارزیابی انسان، سازگاری .)مبدا را دربر داشته باشد
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ی ماشینی با ورودی یکسان امتیاز یکسانی سیستم ترجمه
  .]2[]1[)بگیرد

ها مورد توجه قرار در هر سیستم ارزیابی یک یا چند مورد از این معیار 
یک بینیم و های ارزیابی را میبندی سیستمدر ادامه دسته. گرفته است

   .ها را بررسی خواهیم کرداز این سیستم دسته

  ی ماشینیهای ارزیابی ترجمهروش -3
های بر روش. شوندی کلی تقسیم میهای ارزیابی به چهار دستهروش

های مبتنی های مبتنی بر میزان خطا، روشی حروف، روشمبنای رشته
در روش. هایی که به اطالعات اضافه احتیاج دارند، روشN-gramبر 

سعی بر آن است که در مورد یک جمله  ی حروفهای بر مبنای رشته
آیا این جمله توسط انسان ترجمه شده و یا "به این سوال پاسخ دهد که 

های آموزشی است که این ارزیابی کامال وابسته به داده. "توسط ماشین؟
 Support Vector Machineاین آموزش از طریق . آوریمما فراهم می

اگر . کندی آن را مشخص میمتن محدودهارزیابی یک . گرددفراهم می
ی انسان قرار گرفت بدان معنی است که ی ترجمهاین متن در محدوده

از کیفیت باالیی برخوردار است و در غیر این صورت کیفیت آن پایین 
 String Accuracyهای مبتنی بر این روش از جمله سیستم. است

Metrics ]3[ های مبتنی بر میزان خطا بر اساس روش. باشدمی
 Word. کندها را ارزیابی میخطاهای موجود از انواع مختلف، سیستم

Error Rate ]4[ و D-Score Metric ]5[ ها دو نمونه از این سیستم
مطابقت متن ترجمه شده با  N-gramهای بر مبنای روش. باشندمی

ی هایی که تاکنون برای ارزیابی ترجمهروش .سنجندمتون مرجع را می
 BLEU: د عبارتند ازانطراحی و ارائه شده N-gramماشینی بر مبنای 

]6[ ،Weighted N-gram  Model ]7[ ،NIST ]8[ ،RED ]9[ ،F-
measure ]10[ .هایی همچون روشMeteor ]1[ ی آخر قرار در دسته

گیرند و برای ارزیابی به اطالعات دیگری از جمله تعداد تکرار کلمات می
  .احتیاج دارند... در متن و 

ها طراحی معیارها به منظور پوشش یکسری از هر یک از این روش
نی ارزیابی ها تطابق و همگوجمله مهمترین این معیار  از. اندشده

سعی در  N-gramهای بر مبنای روش. باشدخودکار با ارزیابی انسان می
ترین پوشش این معیار  دارند و از این رو از جمله مهمترین و کاربردی

  .باشندها  میروش
  .خواهیم دیدرا  N-gramمبتنی بر  موجود هایروشمشکالت در ادامه 

  N-gramهای بر مبنای مشکالت روش -4
ی خوب، آن است که ترجمه N-gramهای مبتنی بر کار روشمبنای 

N_gramها این روش. های خوب دارندهای مشابهی با سایر ترجمه
این کار . سنجندتطابق متن ترجمه شده را با یک یا چند متن مرجع می

های تطابق داده شده در متون ترجمه N-garmاز طریق شمارش تعداد 
وجود و در برخی موارد با در نظر های مN-gramشده نسبت به کل 

ها در واقع این روش. باشدها و فاکتورهای مختلف میگرفتن وزن
 .]11[گیرندها را اندازه میشباهت متن

با وجود آنکه  ]13[]12[]9[]8[ ]7[]6[های انجام شده در طبق بررسی
ها و هنوز هم نقص ،N-gramهای مبتنی بر اهمیت و گستردگی روش

  :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله این مشکالت می. کمبودهایی دارند
ها یا این روش: عدم وجود مدل موثر برای اهمیت کلمات •

و در واقع  شوندهیچگونه مدلی برای اهمیت کلمات قائل نمی
-لمات را در ترجمه یکی در نظر میی کاهمیت همه

 دهی بر مبنای تعداد تکرارو یا وزن) …,BLEU, RED(گیرند
 پذیردمی انجام

)Weighted N-gram Model, NIST ( که معیار کامال
ای کمبود کلمات کلیدی  هیچ اثر منفی اضافه. صحیحی نیست
 . در ارزیابی ندارد

های روش: آماریی های ترجمهاعطای امتیاز بیشتر به سیستم •
کنند از آماری به سادگی کلمات و عبارات مرتبط را تولید می

های ماشینی به صحت ترجمه در ترجمه هااین رو این روش
کنند و امتیاز بیشتر از آنچه روش آماری را دست باال حساب می

 .دهدها میباید، به این روش
و  هامترادف: ها و توضیحاتپشتیبانی محدود از مترادف •

توضیحات فقط در صورتی که در یکی از متون مرجع آورده 
 .باشندشود قابل پشتیبانی می

در ارزیابی با استفاده از : هاN-gramیکسان نبودن اهمیت  •
ی ما هیچ اگر متن ترجمه شده N-gramهای بر مبنای روش

tri-gram  4 یا-gram  مشابهی با هیچ کدام از متون مرجع
 .گیردبسیار پایینی مینداشته باشد امتیاز 

در مواردی که : های ناهمگونی سیستممحدودیت در مقایسه •
-های متفاوتی برای ترجمه استفاده کردهها از استراتژیسیستم

بهتر است . توانند به خوبی ارزیابی کنندها نمیاند این روش
برای مقایسه بین دو سیستم  N-gramهای بر مبنای روش

هایی ن به کار گرفته شود یعنی سیستمی ماشینی همگوترجمه
مثال سیستمی . اندکه از یک روش برای ترجمه استفاده کرده

است با  استفاده کرده phrase-based statisticalکه از 
سیستم دیگری که از همین روش برای ترجمه استفاده کرده، 

 .مقایسه شود
جه خواهد از بین بردن این نواقص و مشکالت بهبود ارزیابی را نتی

در بخش بعد طرح چگونگی ایجاد تطابق بیشتر با ارزیابی انسان . داد
  .ها ارائه شده استN-gramدهی موثر به از طریق وزن

5- Aut-BLEU  
به منظور نزدیک کردن ارزیابی خودکار به ارزیابی انسان، باید دیدگاه 

ی امتیازدهی با این کار از نوع و نحوه. انسان را مورد مطالعه قرار داد
نکات کلیدی که انسان . توان برای بهبود سیستم استفاده کردانسان می

برای برتری یا عدم برتری یک متن نسبت به متن دیگر و یا یک جمله 
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ی مدل اهمیت کلمات گیرد، سازندهی دیگر در نظر مینسبت به جمله
گاری اعمال این مدل در ارزیابی خودکار موجب تطابق و ساز. باشدمی

  .هرچه بیشتر ارزیابی خودکار و ارزیابی انسان خواهد شد
این .دهدانسان به فهم و درستی متن ترجمه شده اهمیت بسیاری می

رویکرد تا حدی است که اگر متنی از ساختار گرامری کامال صحیحی 
برخوردار نباشد، اما بتواند مفهوم را منتقل کند، از نگاه انسان نسبت به 

بنابراین . مفهوم ارجحیت داردتر ولی بیار گرامری دقیقمتنی با ساخت
ی صحیح کلمات کلیدی در یک جمله از اهمیت بسیار باالیی ترجمه

  .برخوردار است
-Nی بنابراین روش ارزیابی باید از روشی کامال یک سطح که همه

gramکند، تبدیل به دهی میها را به یک طریق و به یک اندازه وزن
ی متفاوتی از میزان اهمیت کلمه در جمله حی با درجهروشی چند سط

ی صحیح کلمات کلیدی را در بر ای که ترجمهبدین طریق جمله. شود
ی صحیح این کلمات را ندارد، امتیاز ای که ترجمهدارد، نسبت به جمله

. گیرد هرچند که تعداد کلمات صحیح هر دو جمله برابر باشدباالتری می
لیدی باید بر مبنای صحیح و مطابق دیدگاه انسان پیدا کردن کلمات ک

  .انجام شود
ها  با توجه N-gramدهی بر اساس نقش کلمه در جمله برای مدل وزن

برای بدست آوردن روش  .به مشاهدات انجام شده، انتخاب شده است
تر باید به درخت پارس و نقش گرامری کلمات در جمله ارزیابی صحیح

ها وزن متناسب N-gramبه طور کلی به  توجه کرد و به کلمات و
این مشاهدات بدین صورت انجام شده است که یکسری  .اختصاص داد

جمالت انگلیسی در اختیار افراد مختلف قرار گرفت  و از آنها درخواست 
پس از . شد که کلمات پر اهمیت از لحاظ معنایی را انتخاب کنند

ن افراد کلماتی چون بررسی این مشاهدات دیده شد که از دیدگاه ای
صفت، قید، حرف  فعل، فاعل و مفعول از اهمیت بیشتری نسبت به

بنابراین برای نزدیک کردن ارزیابی به ارزیابی انسان باید . دارند... اضافه و
های کلیدی این N-gramنقش کلمات در جمله را در نظر گرفت و 

 .جمالت را پیدا کرد

با ارزیابی انجام  Aut-BLEUش بدین طریق ارزیابی با استفاده از رو
-Nی اگر وزن همه .شده توسط انسان مطابقت بیشتری خواهد داشت

gram ها یکسان در نظر گرفته شود، روشAut-BLEU  به روش
BLEU تبدیل خواهد شد .  

  طرح سیستم -5-1
  .نشان داده شده است 1ی این سیستم در شکل نمودار جریان داده

  .ستم دیده شده استدر این نمودار شش فرایند کلی سی
در قسمت ورود اطالعات با فرمان کاربر سیستم متن ترجمه شده و  

سیستم کلمات را به . شودمتون مرجع مربوطه به سیستم داده می

WordNet  فرستاده و نقش آنها را پیدا کرده و با استفاده از قواعد
به در این مرحله با توجه . کندگرامری درخت پارس جمله را تولید می

وزن . شونددهی میها وزنN-gramدرخت پارس، کلمات و به تبع آن 
وزن هر کلمه . باشدمی N-gramمیانگین وزن کلمات آن  N-gramهر 

. گرددبا توجه به نقش آن کلمه در جمله و به صورت ایستا محاسبه می
این . نقش متفاوت در زبان انگلیسی شناسایی و بررسی شدند 28حدود 

دهی به ورت آماری امتیازدهی شده و سپس در وزننقش به ص 28
با در نظر گرفتن این  Precision. گیرندکلمات مورد استفاده قرار می

N-gramدار محاسبه شده و در نهایت از روی آن های وزنAut-Blue 
  .آیدبه دست می

1

ورود اطالعات

2

پارس

3

وزن دهی بر اساس نقش کلمه در جمله

4

امتياز دهی

1 متن ترجمه شده 2 متون مرجع 3 Wordnet 4 درخت پارس

  ناظر سيستم
 نمودار جریان داده سیستم: 1شکل 

   BLEUمقایسه و ارزیابی نسبت به روش  -5-2
ی ماشینی باید پوشش هایی که یک سیستم ترجمهمعیار 2 در بخش

 Aut-BLEUدر این بخش به بررسی سیستم . دهد عنوان گردید
-در رابطه با برآوردن این معیارها پرداخته BLEUدرمقایسه با سیستم 

 .ایم

دهی و در تغییر در هر کلمه از متن ترجمه شده باعث تغییر در وزن
نهایی خواهد شد، هرچند این تغییر اندک باشد ی آن تغییر امتیاز نتیجه

  .و این نشان از حساسیت باالی سیستم دارد
. این سیستم یک مولفه اضافه دارد  BLEUی در مقایسه با سیستم پایه

ولی . رود سرعت سیستم گاهش یابدبا اضافه شدن این مولفه انتظار می
معمولی  سازی و اجرای سیستم بر روی چندین سیستمپس از پیاده

با ورودی بزرگ در (مشاهده شد که این تفاوت سرعت بسیار اندک بوده 
  .و به طور کلی قابل اغماض است) حد یک یا دو ثانیه

 BLEUکامال همانند  Aut-BLEUدر رابطه با ارزیابی صحت، سیستم 
کند و این بدان دلیل است که هیچ جزء جدیدی برای چک عمل می

  .ه نشده استکردن گرامر به سیستم اضاف
Aut-BLEU تر از در ارزیابی فصاحت دقیقBLEU این . کندعمل می

بدان دلیل است که ارزیابی یک سطحی را به ارزیابی چند سطحی تغییر 
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ی ترین حالت، یعنی هنگامی که همهایاین سیستم در پایه. داده است
  .است BLEUها یکسان در نظر گرفته شود، همان روش وزن

برای انتخاب کلمات کلیدی  Aut-BLEUمعیار ارزیابی از آنجا که 
همانند معیار انسان و با توجه به نقش کلمه در جمله در نظر گرفته 

  . شده است، این سیستم تطابق بیشتری با ارزیابی انسان دارد
متن (های سیستم از آنجاکه عملکرد امتیازدهی تنها بر اساس ورودی

ها وابسته است لمات آن ورودیو نقش ک) ترجمه شده و متون مرجع
دهی ثابت کند و وزناگر ورودی تغییر نکند نقش کلمات نیز تغییر نمی

-Autبنابراین سیستم . مانده و نهایت امتیاز یکسانی خواهیم داشت
Blue  همانند روشBLEU دهدسازگاری را به طور کامل پوشش می.  

ندارد و ی متن بستگی به هیچ وجه به دامنه Aut-BLEUسیستم 
  .عمومیت باالیی دارد

  گیرینتیجه  -6
-روش ی ماشینیهای ارزیابی ترجمهپس از عنوان معیار در این مقاله

ی ماشینی بررسی و های ترجمههای موجود برای ارزیابی سیستم
یکی از این مشکالت عدم وجود مدلی . مشکالت آنها شرح داده شد

برای  .باشدها میN-gramدهی به مطابق با معیارهای انسان برای وزن
ی مدل این روش با ارئه  .ارائه شد Aut-BLEUع این مشکل روش فر

دهی بر مبنای نقش کلمه در جمله سعی در بهبود روش جدید وزن
BLEU ی فرمال پس از ارائه .و ایجاد تطابق بیشتر با ارزیابی انسان دارد

ایت این دیده شد و در نه Aut-BLEUای روش الگوریتم جریان داده
های مشخص موجود و با استفاده از معماری جدید بر مبنای معیار
بر مبنای این . مقایسه گردید BLEUی سناریوهای مناسب با روش پایه

. کندمقایسه این روش مطابقت بیشتری با ارزیابی انسان فراهم می
-صحیح BLEUنسبت به روش  Aut-BLEUارزیابی فصاحت در روش 

باشد ولی این مزایا در مقابل از دست دادن زمان می. پذیردتر صورت می
  .باشدطبق مشاهدات این زمان بسیار ناچیز می

های ارزیابی د بسیاری از مسائل نباید در رابطه با استفاده از روشهمانن
N-gram با وجود معایبی که این . بین بودخیلی بدبین یا خیلی خوش

. کنندی ماشینی ایفا میرجمهها دارند، هنوز هم نقش مهمی در تروش
تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت هرچه ها میتالش برای بهبود این روش

بهترین راه برای بهبود این . ی ماشینی داشته باشدبیشتر ترجمه
ی عملکرد ها شناسایی ساختار فکری انسان و بازنمایی نحوهسیستم

-از عملکرد رضایت در حالت کلی نتایج ارزیابی نشان. ذهن انسان است
 .بخش الگوریتم و تحقق اهداف تحقیق دارد
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