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 چكيده

به دليل افزايش گسترده ارتباطات منطقه اي و بين المللي و پيرو آن نياز به تبادل اطالعـات ، در سـالهاي اخيـر تقاضـا     
افته است .از آنجا كه ترجمه ، كاري زمان بر و هزينه بر بوده ، از طرفي بسياري از متـون در  براي ترجمه بسيار افزايش ي

يك زبان نيز داراي كلمات مشترك و تكراري هستند، در چنين شرايطي ترجمه ماشيني مي تواند به عنوان جـايگزيني  
ي است بـر معرفـي ، تاريخچـه ، مشـكالت و     براي ترجمه انساني مورد استفاده قرار گيرد. اين مقاله بطور خالصه ، مرور

 موانع ، انواع روش ها و ارزيابي ترجمه ماشيني و مختصري در باب كارهاي انجام شده در زبان فارسي است.
 

 كلمات كليدي

 ترجمه ماشيني ، ماشين ترجمه ،پردازش زبان هاي طبيعي، موانع ترجمه ماشيني
 

 مقدمه .1

 زبـان  يـك  از متني ي ترجمه از است عبارت كه باشد مي محاسباتي شناسي زبان از اي شاخه زير ماشيني ي ترجمه
 مـي  متبادر  ذهن به را مفهوم اين  ماشيني ترجمه يا ترجمه ماشين  اگرچه نام .كامپيوتر توسط ديگر، زباني به طبيعي

 اين  امروزه واقع در ليكن ، است اي ويژه افزاري سخت امكانات  داراي و خاص دستگاهي  يا ماشين از صحبت كه سازد
 بـه  زبـاني  از مـتن  ترجمه انندتو مي كامپيوترها انواع روي بر نصب با كه شود مي اطالق افزاري نرم هاي سيستم به نام

 ]1برسانند.[ انجام به را ديگر زبان
 ابعـاد  از اسـت،  نوشـتاري  مـتن  بـه   ترجمه ماشيني، حتي به ساده ترين شكل آن كه همان ترجمه متن نوشـتاري 

 ايـن  در محققـين  اهداف تحقق. باشد مي زيادي بسيار اهميت حائز سياسي حتي و اجتماعي علمي، اقتصادي، وناگونگ
مي بزرگي به حساب مي آيد، مي تواند با توجه به حذف بسياري از مشـاغل ترجمـه و   عل پيشرفت كه آن بر عالوه زمينه

همراه داشته باشد، در تسهيل مناسبات سياسي كشـورها  همچنين تسريع در انجام كار، صرفه جويي اقتصادي زيادي به 
 ]2[تأثير بگذارد و عواقب اجتماعي شگرفي به دنبال بياورد.

 

 خچهيتار. 2
اي  سي ميالدي شروع شده بود. مترجم ماشيني را آن زمـان وسـيله    تالش براي ساختن مترجم ماشيني از دهه

انگاري انـدك انـدك    كند. اين ساده ني را به زبان ديگر ترجمه ميدانستند كه به راحتي زبا ساده نظير ماشين حساب مي
ترجمـه   دهياست. ا وتريكامپ يمحاسبه ا ريغ ين كاربردهايبيني داد. ترجمه خودكار متون، جزو اول جاي خود را به واقع

 و آندره بوث شكل گرفت . وريوارن و نيب يبار در بحث نياول ينيماش

                                                 
 انشگاه آزاد اسالمي آباداندانشجوي كارشناسي ارشد د۱
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 ياز تواتر كلمـات و حـروف اسـتفاده مـ     ،ييرمز گشا يشده بود كه در آنها برا يحطرا يمدل آنان بر اساس جداول 
 آيد يبه حساب م ينيو بخصوص در حوزه هوش ماش يانهاهداف مورد نظر در علوم را يناز جمله اول ينيشد. ترجمه ماش

هـا در   يانهرا ينران اولدوم رخ دادند؛ در آن دو يپس از جنگ جهان ينيمربوط به ترجمه ماش يتحوالت واقع ينو نخست
پارك  اختراع شـده   يمشهور است در بلچك يكه اكنون به رمزشكن ياتيعمل يط  يورينگانگلستان به همت گروه آلن ت

 ]3[بودند.
بـه طـور    ينظـام  يهـدفها  يمتحـده بـرا   يـاالت موجب شـد كـه دولـت ا    1940 يجنگ سرد در اواخر دهه  آغاز

سـابق   يكند؛ فرانسه، ژاپن، انگلستان و شـورو  يگذار يهسرما يسيانگل -يروس ينيترجمه ماش ي ينهدر زم يريچشمگ
كـه بطـور كامـل توسـط      يا ترجمـه  ينكوچك تر به اجرا در آوردنـد. نخسـت   ياسرا در مق ييطرح ها ينهزم ينهم در ا

نسـل اول   ياسـامانه هـ   يـن ا .) يالديم 1933( يبه زبان روس يسيبود از زبان انگل يمتن يانجام شد، ترجمه  يوتركامپ
 يآن مـ  يناز زبـان مقصـد جانشـ    يشد و واژه ا يكه هر واژه از متن مبداء جست و جو م يمعن ينبودند، بد يانواژه بن

 يچـون جسـت و جـو    ييها يكتكن يدايشنبوده و نخواهد بود. با پ يبه كلمه روش مطمئن لمهگشت و قاعدتاً ترجمه ك
بـودن   يدر ترجمـه، اعتقـاد بـه عملـ     يـه ثانو يرايشو يدهو ا ينامه سازبر يها يتممسأله در الگور يلو روش تقل يدودوئ

 ]4[قوت گرفت. ينيترجمه ماش
 يزبان همه منظوره پردازش نماد مطرح شد و برنامـه هـا   ينبه عنوان اول COMIT،   60 يلو اوا 50دهه  يانپا در

اسـتفاده   ياسيمقاصد س ياز آنها برا يشتركه ب 60دهه  يپروژه ها يجه. نتيدرس يساز يادهواژه پرداز به مرحله پ يكمك
اصالح شده  يروش ها استفاده از فرم ها يناز ا يكيبود.  ينيترجمه ماش يدر روش ها يدو شاخه اصل يدايششد، پ يم

 يـان در مورد نقش كلمات در جمله و ترجمـه آنهـا بـود. در پا    ياستفاده از اطالعات آمار يگريو د يدستور زبان گشتار
 يبـرا  بداكلمات زبان م يگذاريو جا ييتر از جابه جا يچيدهپ يدبا ينيبر آن بود كه ترجمه ماش يقاد عموم، اعت70دهه 

 ياعتقـاد راه را بـرا   يـن كنـد. ا  يـدا هر دو نوشتار پ يفهم از معنا يك يبه نوع يدبا ينبه زبان مقصد باشد و ماش يدنرس
 ]5[هموار كرد. ينيدر ترجمه ماش يعيزبان طب و به خصوص پردازش يهوش مصنوع يدجد يها يكاستفاده از تكن

 

 . پردازش زبان هاي طبيعي3

 يشناسـ  دانش زبان ي،در حوزه گسترده هوش مصنوع يتبا اهم يها شاخه يراز ز يكي يعيطب يها پردازش زبان
 ينيماشـ  نـه، يزم يناست.تالش عمده در ا ياز منابع اطالعات ينهجهت استفاده به يعصر فناور ياساس يازهاياز ن يكيو 

پـردازش   تـر  يـق دق يـف باشـد. بـه تعر   يم يانسان يعيزبان طب يكبا  يدهگرد يانب يمدرك و برداشت مفاه يندكردن فرا
بـه   تـوان  ي. با اسـتفاده از آن مـ  يو نوشتار يپردازش زبان گفتار يبرا يانهعبارت است از استفاده از را يعيطب يها زبان

 بـا  ياها استفاده كرد،  جهت پاسخ دادن به پرسش ينوشتار ياطالعات يها بانك ها پرداخت، از صفحات وب و ترجمه زبان
 ]6[مشورت گرفتن به گفتگو پرداخت. يها مثالً برا دستگاه

كنـد،   يـل تا قادر باشد زبـان انسـان را تحل   يمداشته باش يوترياست كه كامپ ينا يعياز پردازش زبان طب منظور
از زبـان، بـا    يمحاسـبات  هـايي  يتئور يجادا يعي،در پردازش زبان طب يد. هدف اصلكن يدتول يعيبفهمد و بتواند زبان طب

هدف،  ينتحقق ا ياست كه در راستا يهياست. بد يوتركامپ علومموجود در  يا داده يو ساختارها ها يتماستفاده از الگور
حـوزه   يـن در ا يـز زبـان شناسـان ن   بـه دانـش   يـاز ن يوتر،از زبان است و عالوه بر محققان علوم كامپ يعوس يبه دانش يازن
 ]7[را استخراج كرد. يعيكار با زبان طب يبرا يازآمار مورد ن توان يم ي. با پردازش اطالعات زبانباشد يم

 . مشكالت ترجمه ماشيني4

هـا ،   نبودن دستور زبـان  قي، دق  يبه درك معان ازيباشد: ن يم ريشامل موارد ز ،ينيمشكالت ترجمه ماش يكل بطور
 .در متن يو نگارش ينحو ،ييامال يمتون مورد نظر  ، غلط ها يدگيچيزبان  ، نوع و پ دهيپد ييايزا
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 يو سـاختار  يياست، مسـئله ابهـام معنـا    ريبا آن درگ يعيپردازش زبان طب ستميكه هر س يمشكالت نياز اول يكي
نقـش   نيـي تع ينده جمالت كه بـرا به نام نشانه گذار بخش كن يابهام به كمك روال نياز ا يكلمات است. بخش عمده ا

آن را مرتفـع و در   ينقش كلمـه، ابهـام سـاختار    نييروال مذكور با تع. گردد يرود، مرتفع م يكلمات در جمله به كار م
 يتر از ابهام سـاختار  دهيچيپ يليكلمات خ يي. البته ابهام معنادينما يم يانيكلمات كمك شا حيصح يكردن معنا دايپ

كـردن   دايـ روش نشانه گذار بخش كننده جمـالت در پ  يلاست. و ازيتر ن دهيچيپ يآن به روش هارفع  يآن است و برا
گـردد بـه    يكلمه بر م كي يدهد. در واقع، رفع ابهام از معنا يآن را انجام م هيكند و مراحل اول يكمك م قيدق يمعنا

 كيجمله  كيكلمه در  كياست؛ چرا كه  دهيگرد نيهمنش يبه كار رفته و با چه كلمات يآن كلمه در چه جمله ا نكهيا
 ]8[.رديگ يبه خود م يگريد يمعنا گريكه همان كلمه در جمله د يدهد، در حال يم يمعن

 يكـه هـر راه خـود روش هـا     رديتوانـد انجـام پـذ    يم يزبان، از سه راه كل كيكلمات جمالت  يابهام از معنا رفع
برچسـب دار اسـت. روش دوم    يآن مجموعه آموزشـ  يست كه مبناسرپرست ا اي يدارد: اول روش ابهام با مرب يمتعدد

است. و بـاالخره روش سـوم رفـع ابهـام بـدون       وسفرهنگ تسار ايمانند فرهنگ لغت و  يمنابع لغو يرفع ابهام بر مبنا
 ]9[حالت تنها مجموعه لغات و متون بدون برچسب در دسترس است. نيسرپرست است كه در ا اي يمرب

اسـت.   يا و محاوره يرسم ريغ يگفتارها ي بودن دقتشان در ترجمه نييپا ،نيماش يها ل ترجمهاز مسائديگر  يكي
استاندارد بهتـر   يدر گفتارها جهياست و در نت يا محاوره ريغ شانيها داده يورود يآمار يها داده هيبر پا نيترجمه ماش

 ]10[.دهند يرا پوشش نم جيستاندارد راا ريغ يها جمله عتشانيمند به خاطر طب قاعده يها . و روشكنند يعمل م
 موانع ترجمه ماشيني زبان فارسي . 5

 يمعنـا  يصنقـش كلمـات در جملـه و تشـخ     يصتشـخ  يني،سامانه مترجم ماش يكبخش  ينكه مهمتر يمدان يم
 كلمات از سه روش يحصح يمعنا يصتشخ ياست كه آن كلمه در آن قرار گرفته است. برا يآنها با توجه به متن يحصح

باشـد   يم يازشده ن ييابهام زدا يمجموعه كلمات فارس يكآموزش سامانه به  يتوان استفاده نمود: در روش اول برا يم
مجموعـه   ينمختلف انجام داد كه متأسفانه هنوز ا يرا در متن ها يدكلمات جد يآن بتوان عمل رفع ابهام برا يتا از رو

اطالعـات بـه صـورت     يـن ا يعنـي است.  يدهنگرد ينو تدو يهته ينماش يقابل خواندن برا يفرهنگ فارس يكبه صورت 
مختلـف   يو نقش ها يهر كلمه و معن يفتعر يبرا يناستاندارد مع يكاز آنها با  يا يانهوجود دارند، اما نسخه را يدست

اطالعـات و   يازس يرهمعتبر، استاندارد ذخ يمركز زبان شناس يكبا  يدكار ابتدا با ينا ياست برا يهيآن وجود ندارد. بد
 ]11[شود. يهته يبعد يجهت استفاده ها طالعاتا يناز ا يا يانهرا يو سپس نسخه ا يدنما ينانواع آن را تدو

مشـكل   يـن ا يكند، باز هم در مورد زبـان فارسـ   يفرهنگ لغت استفاده م يكاز  يماسامانه مستق يزروش دوم ن در
 ]12.[نشده اند يهاستاندارد مشخص ته يكبا  يا يانهرا يلغت فارس يوجود دارد كه هنوز فرهنگ ها

 ترجمه يها ينماش يمعمار ياصل ياجزا .  6
 ياجزايـ   خـود از مجموعـه    نوبـه  نيـز بـه     وجود دارد. هر جـزء   ياصل  جزء  سه  ترجمه يماشين ها يدر معمار

قـرار دارنـد كـه      سـطح   فوق در سهكنند. اجزاء  يم  عمل ياصل جزء   سه  آن   نقش  تحقق يدر راستا  شود كه  يم  تشكيل
 عبارتند از:

  يمعناي - ج    يو نحو يصرف - ب    يواژگان -  الف
  يبخش واژگان. 1.6

  و تحليـل   از تجزيـه   كه عبارتسـت  شود يم  انجام  واژگان  در سطح  يماشين  در ترجمه  پردازش  مرحله  نخستين
  ، پردازش تفكيك  يك  به  يك  واحد ترجمه  عناصرموجود در سطح  مرحله  . در اين واحد تحت ترجمه  يها واژه  يمرفولوژيك

  برسد و راه  حداقل  به   سطح خطا در اين  ميزان  كرد كه يكار  مشكل آفرين وارد. بايد با توجه به مشوند يم  يگذار و مقوله
 ]13[شود. هموار  مراحل بعد يشناخت زبان  يها وتحليل  و تجزيه  پردازش  انجام  يبرا
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  صرفيبخش  . 2.6
گردد. ابتدا، پس از اينكـه سيسـتم مـتن را بـر اسـاس       يچند مرحله اعمال م يط ياين بخش قواعد صرف در

شـود. در   يمتمـايز مـ   ينحـو  يكرد، مرز جمله، گروه، واژه و ساير اجزا يقابل خوانش به طور خودكار شناساي ينمادها
گردنـد. در   يتقسيم مـ  يواژگان يواحدها بهشود و سپس اين واحدها  يع مپردازش تقطي يمرحله دوم، متن به واحدها

 يبه صورت يك سلسله عاليم پياپ يشود. در اين مرحله متن ورود يمرحله سوم به طور خودكار مرز واژه ها مشخص م
واژه تقطيـع شـد،   پردازش  يمتن به واحدها يآيند. وقت يآيد. از تركيب اين عاليم واژه ها و جمله ها به دست م يدر م

الزم  يصـرف  يآزمون هر واژه در جمله و انجام تقطيع هـا  ي،شود. اولين قدم در تحليل دستور يآغاز م يتحليل دستور
در فرهنـگ لغـت سيسـتم كـاهش      يواژگان يشود تعداد مدخلها ي(مثالً پسوند + پايه) باعث م يباشد. تقطيع صرف يم

 ]14[يابد.
  نحويبخش . 3.6

آن در زبان مبدأ و توليد جمالت درست در زبان مقصد نقش ايفا  يحليل جمالت و سازه هادر ت يبخش نحو 
معموالً مجهز به سه نوع دستور هستند: دستور زبان مبدأ، دستور انتقال سـاخت   يترجمه ماشين ينمايد. سيستمها يم

 يدسـتور  ييـافتن قرينـه هـا    يبرااست زيرا  رداربرخو يزبان مقصد و دستور زبان مقصد. دستور انتقال از اهميت خاص
در دو زبـان مبـدأ و مقصـد دسـت      ينحو يانتقال مراجعه نمود و به اطالعات راجع به تناظر ساختها يبايد به دستورها

 يافت.
شود. بـا كمـك آن رايانـه     يگفته م  متن  ينحو و تحليل   تجزيه  به برنامه  يمحاسبات يدر اصطالح زبان شناس پارسر      

آنهـا و قواعـد     و فيمابين  يآنها و روابط درون  كرده و نقش  يرا بازشناس  واحد تحت ترجمه دهنده   عناصر تشكيل تواند يم
  بـر برگـردان    عـالوه   زيرا   است  يضرور  ياد شده  اطالعات  به  يدستياب  يماشين  دهد. در ترجمه  بر آنها را تشخيص  حاكم

  برگـردان   شود. در واقع  مقصد نيز بايد انجام  مبدأ به  ، از زبان واحد ترجمه  يختار نحوسا  ، ترجمه و واژگان  يعناصر معنائ
واحد   يگرامر  و تحليل  امر جز با تجزيه  . اين است  ترجمه  اسيمقصد، شرط اس  زبان  مبدأ به  از زبان  و ساختار جمله  قالب

 ]15[يا  پارسر  باشد.  يو تحليلگر نحو  ، تجزيه ترجمه  ماشين  ركن يك  مهمترين  . شايدشود يميسر نم  ترجمه
  معناييبخش  . 4.6

بـر اسـاس    يمانند واژگـان بـه شـيوه ا    يشود و عناصر زبان ياز نشانه ها تعريف م ياغلب به عنوان نظام بانز
  چنـدمعنا   شـود. مشـكل   يبه ذهن متبـادر مـ   يخاص يشوند كه در تركيب آنها معنا يدر كنار هم ظاهر م يقواعد نحو

  بر توانش  چند معنا، با تكيه  واژه  برخورد به  هنگام  به  مترجم.  است  زبان يويژگيها  ترين شده  از شناخته يها يك واژه  بودن
فاقـد چنـين     داده و برگزيند اما يـك رايانـه    را تشخيص  آن واژه  يواقع  معادل تواند يم  متن  خود و بافت و موضوع يزبان

  پـردازش   مراحـل  بايد از نخستين   تمهيدات  كند. اين  خأل موجود را ترميم  بايد  ترجمه  ماشين  طراح  . بنابراين ستا  يتوان 
  مـتن   يمعناشـناخت   و تحليـل   تجزيـه   مرحله  ييعن  مرحله  و نحو و ساختار آغاز گردد و تا آخرين  واژگان  از مرحله  ييعن

 ]16[يابد.  تداوم
 ينيمه ماشترج يروشها . 7

 مستقيم يا ترانسفورمر  يبر معمار يشيوه مبتن . 1.7
. منظـور از  شـوند  يترجمـه مـ   ياضاف يهاول هاي يهو بدون عبور از ارا يمها به طور مستق واژه يم،روش مستق در

ص بـه  مخـت  يا ي. قواعد زبانشناختشوند يم يرايشو يياست كه مجدداً طبق متدها يمقدمات يها ترجمه يهاول هاي يهارا
ترجمه زبان مقصد منتقل  هاي يده) را از زبان مبدأ به چكليهاو هاي يه(ارا يمقدمات يها هستند كه ترجمه ييها زوج زبان

 ]17[.شود يم يدتول ييجمله نها يترجمه  مقدمات ينو از ا كنند يم
   انتقال بر مبتني شيوه. 2.7 
مبتني بر انتقال بر يك ايده استوار است: براي ترجمه  هر دو نوع ترجمه ماشيني مبتني بر ترجمه بين زباني و  

اي وجود داشته ياشد كه معني جمله اصلي را براي ترجمه صحيح دريافت كنـد.   كردن الزم است كه يك رابط يا واسطه
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ال هاي در سوال است. درحاليكـه ترجمـه مبتنـي بـر انتقـ      با اين تفاوت كه در روش مبتني بر بين زباني، وابسته به زبان
هايي كه ترجمه ماشيني مبتني بر انتقال بر آن استوار است اساساً  وابسته به زباني است كه با آن درگير شده است. روش

اي از  كننـد: آنهـا مجموعـه    اي دارد. امـا در اصـل همـه آنهـا از چنـد الگـو پيـروي مـي         هاي غيـر قابـل مالحظـه    تفاوت
برند. مرحله اول شامل آناليز متن ورودي براي تكواژشناسي اسـت   را كه زبان هدف است بكار مي زبان شناسي دستورات

هـاي دوزبانـه و قواعـد     ديكشـنري  شود. با اين توضيح كـه از  تا يك ارايه داخلي توليد شود. ترجمه از اين ارايه منتج مي
هـايي بـا    شود. با اين استراتژي ترجمه ماشيني ممكن است كه بتوانيم به ترجمه گرامري (هر دو) در ترجمه استفاده مي

است. هر چند اين اطمينان پذيري به شدت به  %90كيفيت بسيار باال دست يابيم كه ناحيه اطمينان صحت آن بيش از 
 ]18تن وابسته است. براي مثال فاصله و اختالف بين دو زبان بسيار مهم و تاثير گذار است.[زبان درگير با اين م

   زباني ميان شيوه. 3.7
مند است. در اين روش، متن به زبان مبدا به يـك   اي از ترجمه ماشيني قاعده ترجمه ماشيني بين زباني نمونه
شود.  ) كه مستقل از زبان مقصد است، تبديل مياسپرانتو همانندالمللي كمكي  متن بين زباني(بعنوان مثال، زبانهاي بين

اي كالسـيك  هـ  يكـي از روش  سپس متن به زبان مقصد از متن بين زباني، توليد خواهد شد. ترجمه ماشيني بين زبـاني 
شود به زباني ديگر كه به آن زبان واسطه مي گويند. سپس زبان  ترجمه ماشيني است. در اين روش زبان مبدا منتقل مي

شود. در الگوي ترجمه ماشيني مبتني بر الگو، روش بين زباني جايگزيني مناسب براي  مقصد از متد بين زباني توليد مي
 ]19روشهاي مستقيم و انتقال است.[

  يبر پيكره زبان يروش مبتن. 4.7
اسـت كـه    يبـدان معنـ   ينفرهنگ لغت استفاده كند و ا يها بر داده يمبتن ياز روش تواند يم ينيماش ترجمه

 ]20[.شوند يكه در فرهنگ لغات موجودند، ترجمه م يا كلمات به همان گونه
 ماشيني ترجمه آماري روشهاي .5.7

هاي آماري انجام  است كه در آن فرايند ترجمه با مدل ترجمه  ماشيني هاي يكي از راه ترجمه  ماشيني آماري  
ترجمـه بـر پايـه     سـت. روش آمـاري بـا روش   هاي آمـاري بـا كمـك آنـاليز عبـارات متنـي دوزبانـه ا        شود. اين مدل مي

 ]21در تضاد است.[ مبتني بر مثال روش و دستور
 ماشيني   ترجمه مثال بر مبتني روشهاي .6.7

مطرح شد. اين روش اغلب با عنـوان روش   1984ترجمه ماشيني مبتني بر مثال توسط ماكوتو ناگاو  در سال 
تـوان آنـرا بـه     است و مـي  تمثيل اي بر اساس شود. درواقع اين روش، ترجمه استفاده كننده از پيكره دوزباني معرفي مي

 ]22تلقي كرد.[ ري ماشينييادگي در استدالل موردي عنوان پياده سازي روش
 شده  كنترل زبان هاي سيستم .7.7

 كمتـر  شده نوشته ، متون  شده  تعيين  پيش از و  معين  ساختارهاي و  واژگان  مجموعه با  كاربردي هاي سيستم
 خروجـي  مـتن  نتيجه در و بهتر اوليه . متن داشت خواهد زدايي ابهام مشكل كمتر ترجمه ماشين لذا و بوده ابهام داراي

 ]23بهتر ارائه مي شود.[ كيفيت با
   ماشيني  ترجمه خودكار تمام  سيستم .8.7

 مصنوعي،  هوش  زمينه در اخير  سالهاي در   حاصله  به پيشرفتهاي توجه با ترجمه فرآيند كردن اتوماتيك تمام
 ]24نحوي[ و ييامال  ياب ، غلط  متن پس ويرايش و ويرايش ، پيش  عصبي هاي  شبكه و فازي سيستمهاي

 
 پيوندي   ماشيني ترجمه .9.7

بسـياري از شـركتهاي ترجمـه     كنـد.  مند را باهم ادغام مـي  روش پيوندي، قدرتمندي دو روش آماري و قاعده
مند و آماري در ترجمـه   ماشيني(همانند آسيا آنالين و سيسترن) مدعي داشتن روشي چندگانه مبتني بر دو روش قاعده

 باشند: روشها به دو گونه مختلف زير مي ماشيني، هستند. اين
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شود. سپس معيارهاي آماري براي تنظيم  مند انجام مي روش اول: در اين روش ترجمه بوسيله موتورهاي قاعده
هـا بـراي    شوند. روش دوم: در اين روش،  قوانين براي پـيش پـردازش داده   مند اعمال مي / تصحيح خروجي موتور قاعده

شوند. قوانين همچنين براي پس پردازش خروجي موتور آماري براي پيـاده سـازي    اري استفاده ميهدايت بهتر موتور آم
 ]25بسيار بيشتري دارد.[ انعطاف پذيري شوند. اين روش قدرت، كنترل و عملياتي همچون نرمال سازي استفاده مي

 ماشيني ي ترجمه ارزيابي . 8
است، روشها و پارامترهاي ارزيـابي نتـايج    يكي از مسائلي كه همواره در زمينه ترجمه ماشيني مورد توجه بوده

ت يك ترجمه است. اگرچه ارزيابي توسط ترين روش ، استفاده از داورهاي انساني براي ارزيابي كيفي است. قديمي ترجمه
هـاي مبتنـي بـر     هاي مختلف هماننـد سيسـتم   ترين راه براي مقايسه  سيستم بر است اما هنوز قابل اطمينان انسان زمان

) NIST)، نيسـت( BLEUام( بي مند است. ابزارهاي ارزيابي خودكار شامل بلو محصول شركت آي هاي آماري و قاعده روش
هـاي ترجمـه    بـراي ارزيـابي سيسـتم    IQباشند. همچنين، دانشگاه بارسلون سيستمي را با نام  مي )METEORو متئور(

بوده  باز متن تواند ارزيابي را انجام دهد. اين سيستم ارزيابي بصورت است كه بر اساس چندين روش مي ماشيني ارائه داده
 ]26تواند بر اساس نياز خودش آنرا تنظيم نموده و استفاده نمايد.[ و هر كسي مي

بسنده كردن به ترجمه  ماشين بدون ويرايش مجدد آن، اين حقيقـت را كـه ارتباطـات بوسـيله زبـان انسـان بـا                
گيرد. و حقيقت ديگر اين است كه حتي متـون كـامالً ترجمـه شـده توسـط       مفاهيم نهفته شده در آن است، ناديده مي
است. درنتيجه براي اطمينان حاصـل كـردن از اينكـه ترجمـه  توليـد شـده        انسان نيز ممكن است خطا و اشتباه داشته

ط ماشين توسط ماشين براي انسان مورد استفاده خواهد بود و كيفيت قابل قبولي خواهد داشت، متون ترجمه شده توس
هايي كه مبتني بر روشهاي خاصـي از ترجمـه ماشـيني     بايد نهايتاً توسط انسان بازبيني و ويرايش شوند. گرچه، سيستم

 ]27كنند كه نيازي به نظارت نهايي انسان ندارد.[ كنند، بعضاً مستقالً خروجي قابل قبولي را توليد مي عمل مي
 يدر زبان فارس ينيترجمه ماش يفعل يكارها. 9

توسـط   يآمـار  ياز روشـها  يريبا بهره گ ينيماش ترجمه،   فيشر يتوسط دانشگاه صنعت 2و دنا  1دنا  پروژه
 ]28)[دكتر عبدالحسن صراف زاده (رئيس دانشكده كامپيوتر و فناوري اطالعات دانشگاه يونيتك نيوزيلند يقاتيتحق ميت
 

 گيري نتيجه و بندي جمع . 10
 فـرد  كه اي گونه به است، ديگر زبان به طبيعي زبان يك از جمالت خودكار ترجمه معناي به ماشيني، ترجمه

 ماشـيني  ترجمـه  در نياز مورد هاي گام .است داشته مدنظر گوينده كه كند دريافت را مفهومي همان مقصد، زبان بومي
 جملـه،  در لمـات ك نقـش  تشـخيص  معنـايي،  واكافـت  نحوي، واكافت ساختواژي، واكافت اي، واژه واكافت: از اند عبارت

 . كلمات صحيح معناي تشخيص
 معنايي ابهام رفع  گردد، مي ترجمه عمل كل دقت رفتن باال باعث آن در دقت كه مترجم يك بخش مهمترين

 عمومـا  فعلـي  متـرجم  هـاي  سيسـتم  .باشد مي مقصد زبان به آنها ترجمه از ابهام رفع ونيز مبدا زبان جمالت كلمات از
 حاضر، حال در .باشند مي آماري، روشهاي بر مبتني ماشيني ترجمه و نمونه نوشتجات بر مبتني ، زباني قواعد بر مبتني
  .باشد مي آماري روشهاي بر مبتني ماشيني ترجمه هاي سيستم به مربوط عملكرد بهترين

 ،مرسوم روشهاي همه و آماري روشهاي بر مبتني ماشيني ترجمه همچنان كه چالشهايي از يكي وجود، اين با
 را انسان زبان كار اساس تفكر و تعقل .باشد مي متن درون مفاهيم و معنا به توجه عدم موضوع گريبانند، به دست آن با

  :كرد جستجو چيز سه در بايد را ترجمه هاي ماشين امروزي مشكالت ريشة .است آن فاقد ماشين و دهد مي تشكيل
 نويسـان  برنامـه  اطالعـي  بـي  يـا  اطالعـي  كـم  از ناشـي  ها آن بيشتر و شود مي داده ماشين به كه نادرست هاي برنامه  - 1

 گنجانـده  نيـز  مجـرب  زبانشناسـي  نويسان، برنامه گروه در مناسب، هاي برنامه داشتن براي است ضروري ضمناً. باشد مي
  .دهد قرار اننويس برنامه اختيار در برنامه تهية براي را مناسب الگوهاي زبان، مختلف ساختارهاي تحليل با تا شود
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 دربـارة  وقتـي  حتـي . كرد بررسي معنا از جداي را زبان توان نمي كه است طبيعي زباني، تئوري در موجود ضعف با  - 2
). بـريم  مـي  كـار  بـه  زبان هاي واج تعيين براي را كمينه هاي جفت مثالً( نيازمنديم معنا به كنيم، مي صحبت زباني آواهاي
 مشـكالت  از ديگـري  بخـش  تـوان  مـي  كنـد  لحـاظ  نيز را معنا كه گردد اصالح اي گونه به زباني تئوري چنانچه بنابراين
  .است شدني اما دشوار، بسيار كاري چنين انجام البته. كرد حل را ترجمه هاي ماشين

 قرار ماشين اختيار در ـ كرده عطا ما به خدا كه را نعمتي همان يعني ـ را قدرتي چنين فقدان شكلي به بتوانيم اگر - 3
. نمـود  رفـع  تـوان  مي را ترجمه هاي ماشين مشكالت) رسد مي نظر به بعيد بسيار هدف اين به دستيابي البته كه( دهيم،

 رفـع  دوم و اول دسـتة  مشـكالت  كه صورتي در حتي بشر، كنوني دانش به توجه با كه باشيم داشته انتظار بايد بنابراين
  .انندبم باقي خود قوت به سوم دستة مشكالت گردند،

 مراجعمنابع و 
امامي و م . بررسي مسايل درك متن فارسي و پياده سازي نمونه هايي از آن. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسـي  ] 1[
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