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 چکيده

افزايشي سبب شد که از آنها در کاربردهاي ترجمه -قدرت باالي مدلسازي جمالت زبان طبيعي توسط گرامرهاي درخت
اي و کره-ي ماشيني انگليسيآزمايشات موفق استفاده از اين مدل در ترجمه. ماشيني و پردازش معنايي استفاده شود

. ، ما را برآن داشت که از اين مدل جهت ترجمه ماشيني انگليسي به فارسي استفاده کنيم]۱۱، ۲[فرانسوي -گليسيان
استفاده از . افزايشي همزمان شده است-استفاده از اين نوع گرامر در ترجمه ماشيني سبب تعريف مفهوم گرامرهاي درخت

در اين مقاله نتايج . ترجمه ماشيني وجود دارد، شده استاين نوع گرامر سبب رفع ابهامات زيادي که در پردازش 
سازي ترجمه ماشيني انگليسي به فارسي که در آزمايشگاه پردازش زبان طبيعي دانشکده کامپيوتر، دانشگاه صنعتي  پياده

 .١گرددشريف صورت گرفته است، ارائه مي

 کلمات کليدي

 امر لغوي، گرترجمه ماشيني، زبان فارسي، گرامر درخت افزايشي

 مقدمه -۱

 به دليل ويژگيهاي خاص خود، جهت استفاده در کاربردهاي ترجمه ماشيني و تفسير (TAG) ٢گرامر درخت افزايشی
بندي سلسله مراتبي چوامسکي بين گرامرهاي مستقل از اين گرامر در طبقه. ]۱[معنايي جمالت زبان طبيعي مناسب هستند

توان در واقع اين گرامر را مي. ]۷[شود گفته مي٣آنها گرامر حساس به متن ماليممتن و حساس به متن قرار دارد که به 
هايي هستند که  ساختار نحوي يافته گرامر مستقل از متن در نظر گرفت که قواعد توليد آن، خود درختنسخه گسترش

 تشکيل شده است که در (VN,VT,S,I,A)تايي -۵بطور کلي يک گرامر درخت افزايشي از يک . دهندجمالت را نشان مي
 مجموعه متناهي از I عالمت شروع گرامر، Sها، ي متناهي از پايانه مجموعهVTها، ي متناهي از غيرپايانهمجموعه VNآن 

ي قواعد ،  مجموعهAو  Iهاي اجتماع مجموعه.  است٥هاي کمکيي متناهي از درختمجموعه A و ٤هاي بدويدرخت
                                                        

 .  صورت گرفته است ايرانحمايتهاي مالي اين پروژه توسط مرکز تحقيقات مخابراتبخشي از  1
2 Tree-adjoining grammar 
3 Mildly context-sensitive grammar 
4 Initial trees 
5 Auxiliary trees 
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ها هاي اوليه توسط غيرپايانههاي دروني درختگره. شود گفته مي٦هاي اوليهکه به آن درختدهد گرامر را تشکيل مي
ها  توسط پايانهبرگهاي ي گرههاي کمکي، همهشود در حاليکه به جزء يک گره برگ در درختگذاري ميبرچسب
هاي کمکي، در درخت. ودش گفته مي٧به گره برگ مذکور در درخت کمکي گره پايه. شوندگذاري ميبرچسب

هاي نحوي جديدي ايجاد هاي اوليه با يکديگر، درختاز ترکيب درخت.  پايه بايستي برابر باشدبرچسب ريشه و گره
.  هستند٩ و اتصال٨ها بر دو قسمت جايگزينيترکيب درخت. دهندگردد که ساختار نحوي جمالت را تشکيل مي مي

 با 'T در صورتي ممکن است که برچسب ريشه درخت 'T با درخت ،Tت  از درخAجايگزيني يک گره با برچسب 
عمل جايگزيني ) الف( ۱-شکل. شود جاي گره قرار داده مي'Tدر آنصورت کل درخت . مذکور برابر باشد برچسب گره
  يک درخت'T است و A يک درخت اوليه باشد که داراي گره با برچسب Tحال فرض کنيد که  .]۶[دهد را نشان مي

 Tبه  'Tبه افزودن  Tداخل  'Tدر اينصورت اتصال درخت . است Aپايه با همان برچسب کمکي باشد که داراي ريشه و گره
 عمل اتصال مذکور را نشان )ب (۱-شکل. شودگفته مي 'Tي پايه درخت به گره A و اتصال زيردرخت گره Aدر گره 

 . ]۶ [دهدمي

 )ب)                   (الف(
 .) برابر باشد2Y با گره 1Yاين عمل در صورتي ممکن است که برچسب گره (عمل جايگزيني در گرامر درخت افزايشي):  الف ۱-شکل

 ). با هم برابر باشند3Y و 1Y ،2Yهاي اين عمل در صورتي ممکن است که برچسب گره(عمل اتصال در گرامر درخت افزايشي : ) ب۱-شکل

بدين صورت که هر درخت اوليه . گردد مفهوم لغوي نيز به آن افزوده ميTAGجهت افزايش دقت و قدرت پردازشي 
شود و به کل  گفته ميلنگردر آنصورت به آن گره . باشدحداقل داراي يگ گره است که مستقيما به يک لغت متصل مي

 . گردد اطالق مي(LTAG)مدل گرامر درخت افزايشي لغوي 
در ترجمه ماشيني جمالت زبان طبيعي سبب ايجاد مفهوم جديدي به نام گرامر استفاده از گرامر درخت افزايشي لغوي 

 ميالدي ۱۹۸۹ در ترجمه ماشيني به سال S-TAGاولين استفاده از .  شده است(S-TAG) ١٠درخت افزايشي همزمان
مايشات و پس از آن آز. ]۱[گردد که در آن با استفاده از اين مفهوم روشي جهت ترجمه اصطالحات ارائه شد  برمي

 نام XTAGتحقيقات متعددي در اين زمينه انجام شده است که اغلب آنها بر اساس پروژه گرامر وسيع زبان انگليسي که 
هاي مبدا و مقصد هستند،  موازي، که متناظر با زبانTAG در واقع از دو گرامر S-TAG.  ]۱۳[انددارد، تعريف شده
شود، به ساختار معادل خود در  زبان مبدا تجزيه ميTAGبدا توسط گرامر اي که در زبان مهر جمله. تشکيل شده است

 . ]۱۲[گردد زبان مقصد تبديل مي

                                                        
6 Elementary tree 
7 Foot-node 
8 Substitution 
9 Adjoining 
10 Synchronous tree adjoining grammar 
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 زبان فارسي -۲

اين زبان تحت تاثير . زبان فارسي زبان رسمي کشورهاي ايران و تاجيکستان و يکي از دو زبان اصلي کشور افغانستان است
آنچه که به عنوان زبان . قرار گرفته است) در تاجيکستان(و روسي ) در ايران(هاي مناطق مجاور مانند عربي شديد زبان

با وجود تاثير شديد زبان عربي در اين . فارسي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است، زبان رسمي کشور ايران است
 .]۱۶[ فارسي تاثير داشته است زبان، ولي ساختار زبان تغييرات چنداني نداشته است و زبان عربي صرفا در فرهنگ لغات

 هاي مختلفاست که بسياري از کلمات آن، امکان جابجايي و ترتيب" فعل-مفعول-فاعل"اين زبان داراي ساختار 
اين . تواند در ابتدا، انتها يا وسط جمله ظاهر شود، بدون آنکه معناي جمله تغيير يابد ميقيدمثال در يک جمله، . ١١هستند

 .کندکمک شاياني مي) بخصوص در مرحله توليد جمله(دقت ترجمه خاصيت به افزايش 

 ترجمه انگليسي به فارسي -۳

-عالوه بر آن تحليل ريخت. هاي زيادي دارندزبانهاي فارسي و انگليسي هم از جنبه ساختاري و هم از جنبه لغوي تفاوت

ان فارسي داراي تعداد زيادي پسوند و تعداد زب. اي با زبان انگليسي داردهاي عمده کلمات زبان فارسي تفاوت١٢شناسي
اين پسوندها و پيشوندها به ريشه کلمات وصل شده، شکل . شناسي کلمات استکمي پيشوند، جهت پردازش ريخت

 . ]۱۵[کنند صحيح کلمه را ايجاد مي

S-TAGهاي انگليسياي زبانما بر.  ابزار و مدل مناسبي جهت غلبه بر اين تفاوتهاي موجود بين انگليسي و فارسي است-
 بنا شده XTAGايم که مانند بيشتر کارهاي موجود در اين زمينه ، بر اساس پروژه  ايجاد کردهS-TAGفارسي يک گرامر 

 کلمه انگليسي را از بين مراجع و کتب ۲۱۳۶ کلمه و ۱۶ جمله کوتاهتر از ۸۶۰اي شامل همچنين مجموعه. ]۱۴[است 
 .  ايمب کرده و مبناي ترجمه قرار دادهمرتبط به علوم کامپيوتر انتخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TAG-Sمراحل کامل ترجمه بر مبناي : ۲-شکل

، ترجمه مستقيمدر مترجم . ]۴[شوند تقسيم مي ١٣زبانيمستقيم، انتقالي و ميانهاي ماشيني به سه بخش اصلي مترجم مترجم
، ابتدا جمله مبدا به انتقاليدر حاليکه در مترجم . آيدل ترتيب کلمات بدست ميکلمه جمله مبدا و تبدي-به-با تبديل کلمه

زباني در مترجم ميان. گرددتبديل شده و سپس به زبان مقصد تبديل مي) مانند ساختار نحوي يا معنايي(ساختار بخصوصي 
                                                        
11 Free-word-order 
12 Morphology 
13 Direct, Transfer, Interlingua 

جمله زبان 
مبدا

گر زبان مبدا تجزيه
 ) TAGبر مبناي (

درخت اشتقاق  
 زبان مبدا

انتقال درختي انتقال لغوي انتقال ويژگي
 فاز انتقال

 شناسيتحليل ريخت
درخت اشتقاق 
زبان مقصد

درخت اشتقاق  
 زبان مبدا

درخت اشتقاق  
 زبان مقصد

جمله زبان 
 مقصد
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د استفاده در اين مقاله، بصورت انتقالي معماري مور. شوندتبديل مي) ميان زبان(ي جمالت به يک زبان استاندارد نيز همه
-نام دارد، تبديل مي ١٤درخت اشتقاقاست که جمالت ابتدا به يک ساختار که شامل اطالعات نحوي و معنايي است و 

مراحل انتقال جمالت بين زبان مبدا و مقصد به . گرددگردد و بر اساس آن به ساختار معادل خود در زبان مقصد منتقل مي
 مراحل کامل ترجمه بر مبناي مدل مذکور ۲-شکل. شودتقسيم ميويژگي و انتقال  لغوي، انتقال درختيتقال سه بخش ان
 . شودهاي بعدي در رابطه با هر قسمت توضيحاتي داده ميدر بخش. دهدرا نشان مي

 گر فاز تجزيه -۳-۱

سازي  به عنوان گرامر مدلTAGرد استفاده از اولين مرحله از ترجمه انتقالي، تجزيه جمله زبان مبدا است که در روش مو
هايي جهت تجزيه جمالت وجود دارد که در اين مقاله از الگوريتم ارائه  الگوريتمTAGبراساس مدل . شوداستفاده مي

 تعداد کلمات جمله nشود که در آن  اجرا ميO(n6)اين الگوريتم با هزينه . ]۱۳[شود استفاده مي ١٥نوردونشده توسط 
درخت اشتقاق درختي است که سابقه ترکيب . استدرخت اشتقاق گر مذکور، درختي به نام حاصل تجزيه. ودي استور

با داشتن درخت اشتقاق و . کنندهاي اوليه با يکديگر که منجر به تجزيه جمله ورودي است، را نگهداري ميدرخت
 . ]۱۴[ را ايجاد کرد ١٦تجزيهدرخت توان مي) با هزينه خطي(ساختار درختهاي اوليه به سادگي 

 فاز انتقال -۳-۲

را به عنوان ورودي گرفته و ) انگليسي(اين فاز که خود بر سه بخش اصلي تقسيم شده است، يک درخت اشتقاق زبان مبدا 
 . شوددهد و در واقع هسته اصلي ترجمه را شامل ميرا خروجي مي) فارسي(يک درخت اشتقاق زبان مقصد 

 ال درختيبخش انتق -۳-۲-۱
 S-TAGهمانطوريکه گفته شد، .  زبان مقصد استTAG زبان مبدا با TAGايده اصلي انتقال درختي، استفاده از تناظر بين 

دو گرامر با يکديگر اين . باشد تشکيل شده است که يکي براي زبان مبدا و يکي براي زبان مقصد ميTAGاز دو گرامر 
 TAGدرخت اوليه از گرامر ) يا چند( مبدا، با يک TAG اوليه در گرامر بدينصورت که در درخت. در مرتبط هستند

با استفاده از اين تناظر، يک ساختار نحوي در زبان مبدا به ساختار معادل خود در زبان مقصد تبديل . مقصد متناظر است
 .گرددمي

جمالت الف، که -۳کور در شکلور مثال درخت اوليه مذبط. با اين وجود ، اين عمل گاهي با ابهاماتي همراه است
، بر اساس نوع فعل اصلي جمله داخلي، به دو حالت مختلف تبديل کندرا مدل مياي ،انگليسي داراي متمم جمله

 .شوند هر دو توسط اين درخت تجزيه مي۲ و ۱جمالت . گردد مي
 (1) Srini begged Mark to increase his disk quota 

Srini از Markاش درخواست کرد- ظرفيت ديسک براي افزايش . 
 (2) Beth told Jim that it was his turn 

Beth به Jimاش بود- گفت که آن نوبت. 

                                                        
14 Derivation tree 
15 Van Noord 
16 Derived tree 
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بصورت مصدري است در حاليکه در جمله ) "increase his disk quota"يعني جمله  (۱فعل اصلي جمله متمم شماره 
هاي اوليه متناظر در ج درخت-۳ب و -۳شکل . باري استبصورت اخ") it was his turn"يعني جمله  (۲متمم شماره 

در زبان . شوندها انتخاب ميبر اساس نوع فعل موجود در جمله داخلي يکي از اين درخت. دهدگرامر فارسي را نشان مي
شود ولي در فارسي، در حالتي که فعل بصورت مصدري باشد، ترجمه جمله متمم قبل از ترجمه فعل اصلي ظاهر مي

 . لت دوم ترجمه جمله متمم بعد از ترجمه فعل اصلي استحا

Sr

VP

NP

PV◊

S2*

Sr

VP

NP

PV◊

S2*

(c) (b)

NP1↓

V◊

NP0↓NP0↓

V◊

NP1↓

(a)

NP0↓

Sr

VP

S2*V◊ NP1↓

 
درخت اوليه متناظر در زبان فارسي در حالتيکه فعل ): ب(اي درخت اوليه انگليسي جهت نمايش جمالت به همراه متمم جمله):الف (۳-شکل

*جمله 
2S ن فارسي در حالتيکه فعل جمله درخت اوليه متناظر در زبا): ج( بصورت مصدري باشد*

2Sبصورت اخباري باشد  

 باشد، که با n به ۱تواند بصورت هاي انگليسي و فارسي ميTAGهاي اوليه دهد که تناظر بين درختاين مثال نشان مي
 نيز ۱ به nتواند بصورت عالوه بر آن اين تناظر مي. توان درخت صحيح را انتخاب کردتعريف تعدادي شرايط نحوي مي

 ). هاي مورد استفاده چنين موردي مشاهده نشده استهر چند که در مثال(باشد 
هاي دروني و واقع گرهدر . ها نيز تناظر وجود داردهايي که با يکديگر تناظر دارند، در سطح گرهعالوه بر آن، بين درخت

هاي تناظر بين گره.  داشته باشندn به nر تناظر با يکديگتوانند اوليه گرامر زبان مبدا و مقصد، ميهاي برگهاي بين درخت
 :هاي انگليسي و فارسي در دو قسمت مختلف کاربرد دارندTAGهاي اوليه درخت

گيرند که در آن کلمات و عبارت هاي اوليه، جهت انتقال لغوي مورد استفاده قرار ميهاي لنگر بين درختتناظر گره -۱
 . گردندجمله زبان مبدا به زبان مقصد تبديل مي

مورد ) عمليات جايگزيني و اتصال(ها با يکديگر هاي اوليه، هنگام ترکيب درختهاي ديگر درختتناظر بين گره -۲
ي متناظر گيرد، براي گرههر عملي که روي يک گره از درخت اوليه در زبان مبدا صورت مي. گيرنداستفاده قرار مي

 . گيردآن در زبان مقصد انجام مي

 انتقال لغويبخش  -۳-۲-۲
آيد که در واقع ساختار نحوي جمله زبان مقصد با انتقال درخت اشتقاق، درخت تجزيه جمله براي زبان مقصد بدست مي

به زبان ) دهندکه در واقع جمله ورودي را تشکيل مي(هاي درخت تجزيه حال بايد کلمات متصل به برگ. آيدحاصل مي
 اين بخش خود داراي ابهامات زيادي است که استفاده از . شودي ناميده مياين مرحله انتقال لغو. مقصد تبديل شود

S-TAGباعث رفع بسياري از آنها شده است . 
جهت رفع ابهام در انتقال لغوي تعدادي معيار انتخاب شده است که اغلب آنها معيارهاي نحوي هستند، هر چند که 

گيري گردد که بتوان در مورد انتقال لغوي تصميمبر اساس اين معيارها شرايطي تعريف مي. هاي معنايي نيز دربردارند جنبه
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اند، انتقال صحيح انتخاب ها تعريف شدههايي که براساس اين معياردر هنگام انتقال لغوي با بررسي صحت شرط. کرد
 :معيارهاي مورد استفاده عبارتند از. گرددمي

 (POS) کلمات لنگر ١٧جزء کالم -۱
 هاي اوليه موجود در درخت اشتقاقنوع درخت -۲

 ... )صرف، نوع، -مانند زمان(شرايط روي ويژگيهاي کلمه  -۳

 ...)هاي موجود در درخت،  گرهمانند نوع(شرايط روي درخت اشتقاق  -۴
آورند که جهت رفع ابهام عمل انتقال لغوي استفاده همانطوريکه گفته شد، اين معيارها شرايط نحوي و معنايي را فراهم مي

تواند در رفع بسياري از ابهامات کاربرد داشته بطور مثال، جزء کالم يک معيار بسيار مهم و نحوي است که مي. گرددمي
که با . باشد" قوطی کردن"يا فعل " توانستن"، يا بيانگر فعل کمکي "قوطي"تواند بيانگر اسم  مي”can"ثال، کلمه م. باشد

 . توان معناي دقيق آنرا تشخيص دادداشتن جزء کالم اين کلمه مي
عمال شرط روي نوع  و اS-TAG اشاره کرد که با استفاده از مفهوم ١٨توان به ترجمه افعال عبارتيبه عنوان مثال ديگر مي

يافتن کلماتي در " که هم به معناي فعل عبارتي "look up"مثال عبارت . درخت اوليه ترجمه دقيق آنرا بدست آورد
 S-TAGنکته مهم آن است که در .  است"up"به همراه حرف اضافه " ديدن"تواند به معناي فعل و هم مي" فرهنگ لغات

ها، ترجمه دقيق اند که با توجه به آن درختپردازش افعال عبارتي تعريف شدههاي اوليه صرفا جهت تعدادي از درخت
 . آيدعبارت مذکور بدست مي

 انتقال ويژگي -۳-۲-۳
ها است که در آن تعدادي ويژگي از کلمات زبان پس از انجام اعمال انتقال درختي و لغوي، نوبت مرحله انتقال ويژگي

با توجه به . آيندها در مراحل بعدي جهت توليد شکل دقيق کلمات بکار مياين ويژگي. شوندمبدا به زبان مقصد منتقل مي
هاي عمده زبان انگليسي و فارسي، اين مرحله که در واقع يک نوع تناظر بين ويژگيهاي کلمات دو زبان است، تفاوت

-شناسي تقسيم ميهاي ريختهاي کلمات خود به دو قسمت ويژگيهاي ساختاري و ويژگيويژگي. داراي ابهاماتي است
 . شوند

به عنوان مثال نوع . ويژگيهاي ساختاري، ويژگيهايي هستند که به ساختار خاصي از جمالت زبان فارسي مربوط است
(mode)بنابراين بايد روشهايي جهت . هاي مختلفي هستند که با انگليسي تفاوت بنيادي دارند افعال در زبان فارسي حالت

توان به عنوان مثال ديگر مي.  ذکر شده است]۱۰[بخشي از اين روشها در .  انگليسي به فارسي تهيه کرد(mode)انتقال نوع 
 وجود دارند که فاعل آن خود در واقع ١٩برخي افعال به نام افعال برگشتي. به معلوم يا مجهول بودن جمالت اشاره کرد

 مفعول "the ice"، خود فاعل "The ice melted"اي مانند  که در جمله(melt)" وب شدنذ"مانند فعل . مفعول جمله است
 .  ترجمه شود)�يخ ذوب شد�يعني بصورت (است و بنابراين بايستي اين جمله بصورت مجهول، 

ويژگيهاي مذکور در . شودشود که سبب تغيير ساختار ظاهري کلمه ميشناسي به ويژگيهايي گفته ميويژگيهاي ريخت
مثال براي .  بدست آمده است20 براي بدست آوردن مقادير اين ويژگيها، تعدادي قوانين ابتکاري.اند ذکر شده]۹[مرجع 

                                                        
17 Part-of-speech tag 
18 Phrasal Verbs 
19 Ergative 
20 Heuristic 
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به انتهاي کلماتي که به عبارت وصلي ) اي يا ي(وجود دارد که به معناي افزودن  Encliticزبان فارسي يک ويژگي به نام  
، اين ويژگي با توجه به "....  با آن صحبت کردم اي که من در رابطهخانه"در جمله " يا"مانند . شوند، استمتصل مي

 . آيدهاي وصلي بدست ميهاي اوليه مربوط به عبارتوجود درخت

 شناسيتحليل ريخت -۳-۳

اين فاز جهت . شود که در آن کلمات بصورت مصدري قرار دارندجمله زبان مقصد توليد ميانتقال، با تکميل عمليات فاز 
توجه داشته باشيد که دامنه فعاليت و تاثير اين فاز . آيد و توليد شکل صحيح کلمات بکار ميشناسياعمال قوانين ريخت

. شناسي فقط قادر به تغيير شکل ظاهري در دامنه يک کلمه خواهد شديعني تحليل ريخت. صرفا در اندازه يک کلمه است
 . سازي شده استروژه بطور کامل پياده ذکر شده است که در اين پ]۱۰[شناسي در مرجع قوانين دقيق تحليل ريخت

 يک مثال کامل  -۴

گردد و ابهامات و مشکالت موجود و در اين بخش مثال کاملي از ترجمه يک جمله از زبان انگليسي به فارسي ارائه مي
 : را در نظر بگيريد۳جمله شماره . گرددهاي برخورد با آنها ارائه ميروش

 (3) Our software solutions can create customized packages for your special needs 

 د-کن-ي خاص شما توليد ب-ها-ه را براي نيازژي وي-ها-د بسته-توان-ي ما مي-افزارهاي نرم-حلراه
هر گره در . گردد توليد مي۴ براي جمله انگليسي فوق، درخت اشتقاق شکل TAGگر مبتني بر با اعمال الگوريتم تجزيه

اي که به عنوان لنگر آن درخت در نظر گرفته شده است را نشان خت، نام درخت اوليه مورد استفاده به همراه کلمهاين در
همانطوريکه گفته شد، اين درخت سابقه عملياتي که بايستي انجام شود تا درخت تجزيه توليد گردد را نگهداري . دهدمي
 .کندمي

 نمايش داده ۶-رخت اشتقاق به همراه درخت اوليه فارسي متناظر درشکلهاي اوليه مورد استفاده در دفهرست درخت
همچنين براي هر درخت اوليه انگليسي . اند نمايش داده شدهβهاي کمکي با  و درختαهاي بدوي با درخت. شده است

هاي  درختجهت سادگي، کلمات در. آيد به ابتداي نام آن، بدست ميFنام درخت اوليه فارسي آن با افزودن حرف 
 . شوندفارسي نيز مانند انگليسي از چپ به راست نمايش داده مياوليه 

در اين مثال درخت اشتقاق جمله فارسي نيز دقيقا مانند جمله انگليسي خواهد شد با اين تفاوت که به جاي اسم هر درخت 
لنگر موجود در هر گره، کلمه فارسي همچنين به جاي کلمات . شوداوليه، اسم درخت اوليه فارسي متناظر قرار داده مي

 . شودحاصل از انتقال لغوي قرار داده مي
توان به پس از اين مرحله بايستي ويژگيهاي خاص زبان فارسي توسط مرحله انتقال ويژگي توليد گردد که از نمونه آنها مي

 :ويژگيهاي کلمات زير اشاره کرد
 توضيحات نام ويژگي انگليسي کلمه فارسي

 هنگام اتصال مضاف به مضاف اليه)  يا کسرهي( جهت افزودن Solutions Ezafe+ Ezafe هاحلراه
 هنگام اتصال مضاف به مضاف اليه)  يا کسرهي( جهت افزودن Software Ezafe+ Ezafe افزارنرم

 جهت تشخيص نوع التزامي بودن فعل) التزامي(Create Subjunctive+ Subjunctive توليد کردن
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α1[create]

α2[solutions]

β1[software]β1[our]

b2[can]

α2[packages]

β4[customized]β3[for]

α2[needs]

β1[special]β1[your]

 
 ۳درخت اشتقاق جمله شماره : ۴-شکل

S

NP0↓ VP

V◊
(α1)

NP1↓

NP

Ν◊

(α2)

NP

Ν◊ NP∗

(β1)

VP

AUX◊ VP∗

(β2)

NP

NP0
∗ PP

P◊
(β3)

NP1↓

S

NP0↓ VP

V◊

(Fα1)

raNP1↓

NP

Ν◊

(Fα2)

NP

Ν◊NP∗

(Fβ1)

VP

AUX◊ VP∗

(Fβ2)

NP

NP0
∗ PP

P◊ NP1↓

(Fβ3)

NP

Α◊ NP∗

(β4)

NP

Α◊NP∗

(Fβ4)

 ۴هاي اوليه انگليسي و فارسي متناظر آن مورد استفاده در شکل درخت: ۵ شکل

 گيرينتيجه -۵

 با وجود آنکه در نمونه . ارائه شدS-TAGاي از يک سيستم مترجم ماشيني انگليسي به فارسي مبتني بر در اين مقاله نمونه
مذکور ترجمه صرفا از انگليسي به فارسي است، ولي با توجه به ويژگيهاي مدل مذکور، امکان بکارگيري آن در جهت 

 کلمه کوتاهتر است به عنوان پايه ۱۶ جمله انگليسي که طول آنها از ۸۶۰در آزمايشات انجام شده، . عکس نيز وجود دارد
، اين جمالت تجزيه شده که پس از آن XTAGگر و گرامر موجود در پروژه ستفاده از تجزيهبا ا. ترجمه انتخاب شدند
 درخت اوليه مورد استفاده قرار گرفته شده ۱۵۰، فقط XTAG درخت اوليه موجود در پروژه ۱۲۲۶مشخص شد که از 

در اين نمونه، .  توليد شدS-TAG درخت اوليه انگليسي يک ۱۵۰ براي زبان فارسي و ارتباط با TAGبا تعريف  . است
هاي و اشخاص و زمان) التزامي-امري-اخباري(، )مجهول-معلوم(هاي ساختارهاي نحوي جمالت، مانند ي جنبهتقريبا همه

 . مختلف مورد نظر قرار گرفته شد
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 دليل توان يک روش کارا جهت مدلسازي ساختاري و معنايي در نظر گرفت، با اين حال به را ميS-TAGهر چند که 
. باشدآنکه ميزان استفاده از اطالعات معنايي و مفهومي در اين مدل ناکامل است، گاهي قادر به رفع ابهامات لغوي نمي

-S با استفاده از مدل "my bridge was broken" در جمله "bridge"مثال هيچ راهي جهت شناخت دقيق ترجمه کلمه 

TAG٢١ وجود ندارد . 
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