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1 Εισαγωγή 
 

1.1 Ιστορία της Μηχανικής Μετάφρασης 

Με τον όρο Μηχανική Μετάφραση (ΜΜ) αναφερόµαστε σε µια αυτοµατοποιηµένη 

διαδικασία κατά την οποία µεταφέρεται ο γραπτός λόγος από µια γλώσσα-πηγή (ΓΠ) σε µια 

γλώσσα-στόχο (ΓΣ). Εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα επιστηµονικά 

προβλήµατα της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον 

επιστηµόνων από διάφορους χώρους, όπως της τεχνητής νοηµοσύνης, της θεωρητικής και 

υπολογιστικής γλωσσολογίας, της λογικής και της ψυχογλωσσολογίας. Το γεγονός ότι η 

µετάφραση είναι τόσο σηµαντική για την επικοινωνία των λαών οδήγησε οργανισµούς και 

εταιρίες να συγκεντρώσουν και αυτοί το ενδιαφέρον τους στα συστήµατα µηχανικής 

µετάφρασης. Σήµερα η ιδέα µιας πλήρως αυτόµατης διαδικασίας µετάφρασης υψηλής 

ποιότητας έχει λίγο ως πολύ εγκαταλειφθεί, αφού η ερευνητική κοινότητα συνειδητοποίησε 

ότι δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η τελική επεξεργασία της µετάφρασης από έναν 

άνθρωπο. Αντίθετα, η ιδέα που έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια είναι η 

ενσωµάτωση συστηµάτων αυτόµατης µηχανικής µετάφρασης σε υποβοηθητικά 

µεταφραστικά συστήµατα, τα οποία χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες µεταφραστές ώστε να 

διευκολύνουν τη δουλειά τους και να κερδίσουν χρόνο. 

Αν και οι πρώτες ιδέες για αυτόµατη µετάφραση συναντώνται σε επιστηµονικά κείµενα 

του 17
ου

 αιώνα, οι πρώτες πρακτικές προτάσεις έγιναν στον 20
ο
 αιώνα, και πιο συγκεκριµένα 

το 1933, όταν εµφανίστηκαν ταυτόχρονα στη Γαλλία και τη Ρωσία πατέντες για την 

κατασκευή µηχανικών λεξικών. Αργότερα, το 1947 επιστήµονες στον τοµέα της 

κρυπτογραφίας, όπως οι Booth και Weaver, πρότειναν τη χρησιµοποίηση των υπολογιστών, 

οι οποίοι είχαν πρόσφατα εφευρεθεί, για την αυτόµατη µετάφραση ανάµεσα σε δύο γλώσσες 

(Hutchins, 1997). Μάλιστα, ο Weaver την ίδια χρονιά, ως διευθυντής του ιδρύµατος 

Rockefeller, έγραψε σε ένα υπόµνηµα τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος της αµφισηµίας, χρησιµοποιώντας τις γνώσεις του στην κρυπτογραφία, τη 

στατιστική και τη λογική. Το υπόµνηµα αυτό (Weaver, 1949) αποτέλεσε την απαρχή στις 

ΗΠΑ της έρευνας στη µηχανική µετάφραση.  

Οι πρώτες γενεές µεταφραστικών συστηµάτων ήταν προσεγγίσεις άµεσης µετάφρασης 

(direct translation approaches), συστήµατα από τα οποία απουσιάζουν οποιουδήποτε είδους 

ενδιάµεσα στάδια. Το κείµενο της γλώσσας-πηγής αρχικά υποβάλλεται σε απλή µορφολογική 

ανάλυση και στη συνέχεια γίνεται αναζήτηση σε ένα απλό δίγλωσσο λεξικό για τα 

µεταφραστικά αντίστοιχα κάθε λέξης. Το τελικό κείµενο στη γλώσσα-στόχο προκύπτει µε 
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την εφαρµογή κάποιων τοπικών κανόνων αναδιοργάνωσης, ώστε να τοποθετηθούν οι λέξεις 

στη σωστή σειρά. Το πρώτο τέτοιο σύστηµα παρουσιάστηκε στο κοινό το 1954, στη Νέα 

Υόρκη. Ήταν το αποτέλεσµα της συνεργασίας ερευνητών από το πανεπιστήµιο του 

Georgetown και την IBM, και έγινε γνωστό ως το πείραµα Georgetown-IBM (Hutchins, 

2004). Για το πείραµα αυτό, ένα προσεκτικά επιλεγµένο δείγµα 49 Ρωσικών προτάσεων 

µεταφράστηκε στα αγγλικά, µε τη χρήση ενός περιορισµένου λεξικού 250 λέξεων και 6 

γραµµατικών κανόνων. Παρά το γεγονός ότι το σύστηµα είχε ελάχιστη επιστηµονική αξία, το 

µεταφραστικό αποτέλεσµα ήταν αρκετά εντυπωσιακό ώστε να τονώσει τη χρηµατοδότηση 

στις ΗΠΑ και να εµπνεύσει την έναρξη αντίστοιχων έργων και σε άλλες χώρες, κυρίως στην 

ΕΣΣ∆. Λόγω του ψυχρού πολέµου οι προσπάθειες τα επόµενα χρόνια επικεντρώθηκαν στο 

γλωσσικό ζεύγος Ρωσικά-Αγγλικά, µε αντικείµενα µετάφρασης κυρίως επιστηµονικά και 

τεχνικά έγγραφα. Η ποιότητα της παραγόµενης µετάφρασης µπορεί να µην ήταν επαρκής για 

να κατανοηθεί πλήρως το κείµενο, αρκούσε όµως για να αναγνωριστεί κατά πόσο ήταν 

σηµαντικό, ώστε να αποσταλεί σε ένα µεταφραστή για πλήρη µετάφραση. 

Μια σηµαντική χρονολογία για τη µηχανική µετάφραση ήταν το 1966, όταν και η 

επιτροπή ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee) δηµοσίευσε µια 

αναφορά (ALPAC, 1966), καταδικάζοντας τα υπάρχοντα συστήµατα. Σύµφωνα µε την 

αναφορά, τα υπέρογκα ποσά που είχε ξοδέψει η αµερικανική κυβέρνηση δεν είχαν οδηγήσει 

στα επιθυµητά αποτελέσµατα, αφού τα συστήµατα που δηµιουργήθηκαν ήταν αργά και 

παρήγαγαν µεταφράσεις χαµηλής ποιότητας. Ο λόγος της αποτυχίας τους συνοψίζεται στις 

υψηλές προσδοκίες που είχαν δηµιουργηθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν υπήρχε το βασικό 

θεωρητικό υπόβαθρο. Η αναφορά της ALPAC οδήγησε στη µείωση των ερευνητικών έργων 

στον τοµέα της µηχανικής µετάφρασης στις Ηνωµένες Πολιτείες για µια δεκαετία, όµως 

ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι προσπάθειες σε τοµείς όπως η υπολογιστική γλωσσολογία και η 

τεχνητή νοηµοσύνη, τοµείς οι οποίοι αποτέλεσαν θεωρητικό υπόβαθρο για τα σύγχρονα 

συστήµατα. Ένα από τα ελάχιστα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης που επιβίωσαν από την 

κρίση που επέφερε η αναφορά ήταν το Systran (Toma, Kozlik, Perwin, 1970). Η εταιρία που 

το ανέπτυξε δούλευε για την αµερικάνικη πολεµική αεροπορία, µεταφράζοντας µεγάλο 

αριθµό Ρωσικών επιστηµονικών και τεχνικών εγγράφων κατά τη διάρκεια του ψυχρού 

πολέµου. Οι µεταφράσεις ήταν συνήθως κατά προσέγγιση, αλλά ήταν επαρκείς για την 

κατανόηση του περιεχοµένου. Η επιτυχία του συστήµατος Systran οδήγησε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση να αγοράσει µια Αγγλο-γαλλική έκδοση του συστήµατος, την οποία ακολούθησαν 

συστήµατα για την µετάφραση των περισσοτέρων ζευγαριών γλωσσών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το παράδειγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολούθησαν και άλλοι διεθνείς 

οργανισµοί και εταιρίες, προσαρµόζοντας το Systran στις ανάγκες τους.  

Τις επόµενες δεκαετίες η έρευνα στην µηχανική µετάφραση άνθισε στον Καναδά και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εκεί η ανάγκη για µετάφραση ήταν µεγαλύτερη µε την 
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ύπαρξη πολλών επίσηµων γλωσσών. Οι νέες προσπάθειες είχαν επηρεαστεί από την αναφορά 

της ALPAC, διερευνώντας νέες τεχνικές οι οποίες αξιοποιούσαν τις γλωσσολογικές θεωρίες 

της εποχής και τα υπολογιστικά εργαλεία που είχαν δηµιουργηθεί. Η αδυναµία των 

συστηµάτων άµεσης µετάφρασης να κάνουν σωστές λεξικές και συντακτικές επιλογές, όπως 

αποτυπώθηκε στην αναφορά της ALPAC, οδήγησε την έρευνα προς τις έµµεσες 

προσεγγίσεις: τα διαγλωσσικά συστήµατα (Interlingua), τα συστήµατα µεταφοράς (transfer-

based) καθώς και τα λεξικολογικά συστήµατα (dictionary-based machine translation, 

DBMT). Τα συστήµατα της νέας αυτής γενιάς, τα οποία ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία 

των κανονιστικών συστηµάτων (rule-based machine translation, RBMT), ακολουθούσαν µια 

στρατηγική επεξεργασίας του κειµένου σε τρία στάδια: το στάδιο της ανάλυσης, το στάδιο 

της µεταφοράς και το στάδιο της παραγωγής. Στο στάδιο της ανάλυσης, το κείµενο της 

γλώσσας-πηγής µετατρέπεται σε µια αόριστη αναπαράσταση χρησιµοποιώντας 

γλωσσολογικά εργαλεία στη γλώσσα-πηγή. Στο επόµενο στάδιο, γίνεται αντιστοίχηση της 

αόριστης αναπαράστασης του προηγούµενου βήµατος σε αναπαράσταση στη γλώσσα-

στόχος. Τέλος, στο στάδιο της παραγωγής, παίρνουµε την τελική µετάφραση στη γλώσσα-

στόχος. Γενικά, τα συστήµατα αυτής της γενιάς αντιµετώπιζαν τη µεταφραστική διαδικασία 

ως µια διαδικασία µεταφοράς των εννοιών από τη µια γλώσσα στην άλλη. Αναλυτική 

περιγραφή των διαφόρων συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης θα παρουσιάσουµε στο 

κεφάλαιο 2. 

 
Σχήµα 1. Το τρίγωνο µετάφρασης Vauquois. 

 

Ένας συνηθισµένος τρόπος αναπαράστασης των διαφόρων αρχιτεκτονικών στη µηχανική 

µετάφραση είναι το τρίγωνο µετάφρασης του Vauquois (Vauquois, 1975), όπως αυτό 

φαίνεται στο σχήµα 1. Το τρίγωνο δείχνει την αυξανόµενη ανάλυση που χρειάζεται καθώς 

µεταφερόµαστε από τα συστήµατα άµεσης µετάφρασης προς τα διαγλωσσικά συστήµατα 

Κείµενο γλώσσας-πηγή 

 

Συντακτική 

Σύνθεση 

Σηµασιολογική  

Σύνθεση 

Εννοιολογική 

Σύνθεση 

Μορφολογική Σύνθεση Μορφολογική Ανάλυση 

Συντακτική 

Ανάλυση 

Σηµασιολογική 

Ανάλυση 

Interlingua 

Σηµασιολογική 

∆οµή 
Σηµασιολογική 

∆οµή 

Συντακτική 

∆οµή 

Λέξεις 

 
Λέξεις 

 

Συντακτική 

∆οµή 

Άµεση Μετάφραση 

Συντακτική Μεταφορά 

Σηµασιολογική 

Μεταφορά 

 

Εννοιολογική 

Ανάλυση 

Κείµενο γλώσσα-στόχος 
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καθώς και τη φθίνουσα ποσότητα πληροφορίας µεταφοράς. Για παράδειγµα, από το τρίγωνο 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στην άµεση µετάφραση το µόνο που χρειαζόµαστε είναι 

πληροφορίες µεταφοράς, ενώ στα διαγλωσσικά συστήµατα δε χρειαζόµαστε καθόλου 

πληροφορίες µεταφοράς. 

Ένα από τα πρώτα συστήµατα µεταφοράς αναπτύχθηκαν στο Μόντρεαλ το 1970. Στα 

πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος TAUM (Traduction Automatique de l’Université de 

Montréal), ξεκίνησε η ανάπτυξη ενός συστήµατος συντακτικής µεταφοράς (syntactic transfer 

system) για τη µετάφραση ανάµεσα στα Αγγλικά και τα Γαλλικά (TAUM, 1971). Το 

πρόγραµµα αυτό είχε δύο πολύ σηµαντικά επιτεύγµατα: πρώτον, δηµιουργήθηκε ένας 

φορµαλισµός για τη µεταχείριση γλωσσολογικών δέντρων (Colmerauer, 1971) ο οποίος 

αποτέλεσε προποµπό της γλώσσας λογικού προγραµµατισµού Prolog και δεύτερον, 

δηµιουργήθηκε το σύστηµα Météo (Chevalier, Dansereau and Poulin, 1978) για τη 

µετάφραση µετεωρολογικών δελτίων. Το Météo, κάνοντας χρήση ενός περιορισµένου 

λεξιλογίου και συντακτικών κανόνων, λειτουργεί µε επιτυχία από το 1976 µέχρι και σήµερα. 

Αντίστοιχες προσπάθειες από την ίδια ερευνητική οµάδα να κατασκευάσουν σύστηµα για την 

αυτόµατη µετάφραση της υπογλώσσας αεροπορικών εγχειριδίων απέτυχαν, αφού δεν 

µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα των σύνθετων ονοµατικών φράσεων. 

Ένα από τα πιο φιλόδοξα ερευνητικά προγράµµατα µηχανικής µετάφρασης κατά την 

δεκαετία του 1980 ήταν το EUROTRA (Johnson et al., 1985). Σκοπός του προγράµµατος 

ήταν η κατασκευή ενός εξελιγµένου συστήµατος µηχανικής µετάφρασης για τις γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο µεταφοράς. Μια από τις βασικές 

παραδοχές της ερευνητικής οµάδας του EUROTRA ήταν ότι η άµεση προσέγγιση στη 

µεταφραστική διαδικασία που ακολουθούσε το Systran, όπως αυτό είχε προσαρµοστεί στις 

Ευρωπαϊκές γλώσσες, ήταν από τη φύση της περιορισµένη. Ο σχεδιασµός του EUROTRA 

συνδύαζε λεξική, συντακτική και σηµασιολογική πληροφορία σε διεπαφές πολλών επιπέδων 

και απέρριπτε οποιαδήποτε εξωτερική παρέµβαση κατά τη µεταφραστική διαδικασία. 

Άλλωστε σκοπός του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία ενός πλήρως αυτόµατου συστήµατος 

µηχανικής µετάφρασης υψηλής ποιότητας για τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 

για το σκοπό αυτό ενεπλάκησαν πλήθος ερευνητικών οµάδων από όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 1993 το συγκεκριµένο πρόγραµµα τερµατίστηκε µιας και οι 

προσπάθειες δηµιουργίας του µεταφραστικού συστήµατος δεν µπόρεσαν να οδηγήσουν σε 

βιοµηχανικό πρωτότυπο λόγω της χαµηλής ταχύτητας µετάφρασης του συστήµατος. Παρόλα 

αυτά, το πρόγραµµα πέτυχε το δεύτερο του στόχο, δηλαδή να ενισχύσει την συνεργασία των 

Ευρωπαϊκών κρατών στον τοµέα της υπολογιστικής γλωσσολογίας. 

Μετά το τέλος της δεκαετίας του 1980 υπήρχε ένα µεγάλο πλήθος πρωτότυπων ιδεών για 

συστήµατα µηχανικής µετάφρασης, οι οποίες βασίζονταν στην αξιοποίηση υπαρχόντων 

µεταφρασµένων σωµάτων κειµένων. Οι ερευνητές πίστεψαν ότι µε την κατάλληλη 
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αξιοποίηση αυτών των σωµάτων κειµένων θα µπορούσαν να πάρουν υψηλής ποιότητας 

µετάφραση, χωρίς να χρειάζονται συντακτικούς και σηµασιολογικούς κανόνες. Τα νέα αυτά 

συστήµατα χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, στα στατιστικά συστήµατα (statistical 

MT, SMT) και στα συστήµατα µε χρήση παραδειγµάτων µετάφρασης (example-based MT, 

EBMT). Ταυτόχρονα, µε την αύξηση της ταχύτητας των υπολογιστών και τη µείωση του 

κόστους, όλο και περισσότερος κόσµος άρχισε να χρησιµοποιεί συστήµατα αυτόµατης 

µηχανικής µετάφρασης στους προσωπικούς του υπολογιστές. Εταιρείες όπως η Systran και η 

Intergraph άρχισαν να προσφέρουν πακέτα των προγραµµάτων τους για προσωπικούς 

υπολογιστές, ενώ και µε την ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου στα µέσα της δεκαετίας του 

1990, εταιρείες όπως η Altavista και η Google άρχισαν να προσφέρουν περιορισµένες 

υπηρεσίες µηχανικής µετάφρασης δωρεάν στους επισκέπτες των ιστοσελίδων τους. Το 

διαδίκτυο τόνωσε το ενδιαφέρον για τη µηχανική µετάφραση: από τη µια, ο τεράστιος όγκος 

διαθέσιµων πολυγλωσσικών σωµάτων κειµένων αποτελούσε πολύτιµο πόρο και ισχυρό 

κίνητρο για τα νέα συστήµατα, ενώ ταυτόχρονα ο µεγάλος αριθµός πολυγλωσσικών πόρων 

δηµιουργούσε την ανάγκη για εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες αυτόµατης 

µηχανικής µετάφρασης. 

Στις µέρες µας, η έρευνα στον τοµέα της µηχανικής µετάφρασης εστιάζεται στα 

συστήµατα τα οποία αξιοποιούν µεγάλα σώµατα κειµένων (corpora). Επειδή όµως η έρευνα 

στον τοµέα αυτό δεν αγνοεί τα πλεονεκτήµατα παλαιοτέρων τεχνικών, µια τάση που έχει 

αρχίσει να κυριαρχεί είναι ο συνδυασµός χαρακτηριστικών από διάφορες µεθόδους 

µηχανικής µετάφρασης για τη δηµιουργία υβριδικών συστηµάτων. Σκοπός των υβριδικών 

συστηµάτων είναι να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα κάθε µεθόδου και να εξαλείψουν τα 

εγγενή µειονεκτήµατα που έχει κάθε µέθοδος όταν χρησιµοποιείται µόνη της. Παράδειγµα 

υβριδικών συστηµάτων αποτελούν συγκεκριµένα στατιστικά συστήµατα, τα οποία 

αξιοποιούν και γλωσσολογική πληροφορία ή ακόµα και συστήµατα µε κανόνες τα οποία 

χρησιµοποιούν και στατιστική πληροφορία. Άλλες ερευνητικές προσπάθειες αναθεώρησαν 

την παραδοσιακή αντιµετώπιση του προβλήµατος της αυτόµατης µετάφρασης ως ένα κατά 

κύριο λόγο γλωσσολογικό πρόβληµα και εστίασαν τις προσπάθειές τους στη µοντελοποίηση 

του τρόπου µε τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί όταν  µεταφράζει ένα κείµενο. 

Η πρόταση του Kay (Kay, 1980), σύµφωνα µε την οποία η µεταφραστική µηχανή θα 

«συνεργάζεται» µε έναν χρήστη, άριστο γνώστη της γλώσσας-πηγής και ειδικό του τοµέα 

στον οποίο µπορεί να καταταχθεί το κείµενο, έχει προσελκύσει πρόσφατα το ενδιαφέρον 

µεγάλου αριθµού επιστηµόνων, αφού πολλοί είναι αυτοί που πλέον πιστεύουν ότι δεν είναι 

δυνατόν να κατασκευαστεί ένα πλήρως αυτόµατο σύστηµα µηχανικής µετάφρασης, αλλά 

χρειάζεται η συµβολή ενός µεταφραστή για την παραγωγή της τελικής µετάφρασης. 
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1.2 Σκοπός της διατριβής 

Ο στόχος της διατριβής είναι η εύρεση ενός αποδοτικού τρόπου ανάλυσης της γλώσσας 

και η αξιοποίηση ενός µονόγλωσσου σώµατος κειµένων σε µια γλώσσα-στόχο, ώστε να 

εφαρµοσθεί στο σύστηµα µηχανικής µετάφρασης METIS-II (Carl et al., 2008), για το 

γλωσσικό ζεύγος Ελληνικών-Αγγλικών, το οποίο αναπτύχθηκε από το τµήµα Μηχανικής 

Μετάφρασης του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, καθώς και η βελτιστοποίηση των 

παραµέτρων του γλωσσικού µοντέλου εφαρµόζοντας εξελικτικούς αλγόριθµους. Επίσης, στα 

πλαίσια της βελτιστοποίησης θα διερευνηθούν διάφοροι τρόποι αξιοποίησης υπαρχόντων 

µετρικών αυτόµατης αξιολόγησης, ώστε µέσα από το συνδυασµό τους να αξιολογούνται 

αντικειµενικότερα τα αποτελέσµατα της µεταφραστικής διαδικασίας. 

Στην πλειοψηφία τους, τα σύγχρονα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης είναι 

στατιστικά, τα οποία χρησιµοποιώντας παράλληλα σώµατα κειµένων εµπλουτισµένα µε 

στατιστική πληροφορία καταφέρνουν να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα για αρκετά 

ζεύγη γλωσσών. Για γλωσσικά ζεύγη όµως για τα οποία δεν υπάρχουν παράλληλα σώµατα 

κειµένων, ή η ποιότητά τους δεν είναι ικανοποιητική, οι στατιστικές µέθοδοι δεν µπορούν να 

εφαρµοσθούν. Ταυτόχρονα, η ολοένα και αυξανόµενη ποσότητα µονόγλωσσων κειµένων στο 

διαδίκτυο καθιστά επιτακτική την εύρεση τρόπου αξιοποίησής τους από τα συστήµατα 

µηχανικής µετάφρασης. Με την προτεινόµενη µέθοδο παρουσιάζουµε έναν τρόπο 

µοντελοποίησης ενός σώµατος κειµένου σε µια γλώσσα-στόχο για χρήση από ένα υβριδικό 

σύστηµα µηχανικής µετάφρασης. Η απουσία παράλληλου σώµατος κειµένων δεν επιτρέπει 

την εφαρµογή των συνηθισµένων τεχνικών που ακολουθούνται από τα στατιστικά συστήµατα 

µηχανικής µετάφρασης και τα συστήµατα µε χρήση παραδειγµάτων (EBMT). Το 

προτεινόµενο µεταφραστικό µοντέλο επιτρέπει την αντιστοίχηση µιας πρότασης στη γλώσσα-

πηγή σε προτάσεις από το σώµα κειµένων της γλώσσας-στόχου, µέσα από µια σύνθετη 

διαδικασία σύγκρισης, µε σκοπό την εύρεση της καταλληλότερης πρότασης. Η σύγκριση 

ανάµεσα σε προτάσεις των δυο γλωσσών εκτελείται σε δύο επίπεδα: σε επίπεδο λέξεων και 

σε επίπεδο φράσεων µεταβλητού µεγέθους. Η µεταβλητότητα των κοµµατιών έχει να κάνει 

τόσο µε το µέγεθός τους αλλά και µε το είδος τους. Η µεταβλητότητα του µεγέθους σηµαίνει 

ότι τα κοµµάτια θα είναι διαφόρων µεγεθών και δεν θα περιορίζονται µόνο σε δυάδες ή 

τριάδες λέξεων. Η µεταβλητότητα του είδους έγκειται στη χρήση διαφορετικών ειδών 

προτύπων για την εύρεση αυτών των κοµµατιών. Οι φράσεις της µεθόδου προκύπτουν µετά 

από συντακτική ανάλυση των προτάσεων και όχι µε ν-γράµµατα όπως οι φράσεις των 

στατιστικών προσεγγίσεων. Μέσα από τη σύνθετη σύγκριση, οι προτάσεις του σώµατος 

κειµένων της γλώσσας-στόχου ουσιαστικά παίζουν παρόµοιο ρόλο µε τους  κανόνες 

σύνθεσης των παλαιότερων συστηµάτων µεταφοράς. Οι συγκρίσεις εκτελούνται µε τη χρήση 
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ενός αλγόριθµου αναγνώρισης προτύπων σε συνδυασµό µε µια σειρά αριθµητικών 

παραµέτρων του µεταφραστικού µοντέλου.  

Η βελτιστοποίηση των παραµέτρων των µοντέλων κάθε σύγχρονου µεταφραστικού 

συστήµατος είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη λειτουργία του και την δυνατότητα εφαρµογής 

του σε κείµενα συγκεκριµένης υπογλώσσας. Εξαιτίας τις ιδιαίτερης φύσης του γλωσσικού 

µοντέλου που χρησιµοποιείται από το METIS-II, δεν µπορούν να εφαρµοσθούν άµεσα οι 

κλασσικές τεχνικές βελτιστοποίησης των συστηµάτων SMT. Για τον λόγο αυτό επιλέξαµε να 

υλοποιήσουµε µια πρωτότυπη µέθοδο για τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων , η οποία 

βασίζεται στους εξελικτικούς αλγόριθµους (Evolutionary Algorithms), και πιο συγκεκριµένα 

τους Γενετικούς Αλγόριθµους (Genetic Algorithms) και τον πολυκριτηριακό εξελικτικό 

αλγόριθµο SPEA2. Αν και η φύση των αλγορίθµων αυτών τους καθιστά ιδανικούς για το 

συγκεκριµένο πρόβληµα, στον τοµέα της µηχανικής µετάφρασης δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 

για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας της µετάφρασης.  

Με την εφαρµογή των εξελικτικών αλγορίθµων στη βελτιστοποίηση των παραµέτρων 

του µεταφραστικού συστήµατος, εκτελέστηκαν πειράµατα που αφορούσαν την αξιοποίηση 

και τον συνδυασµό σύγχρονων µετρικών αυτόµατης αξιολόγησης της ποιότητας της 

µετάφρασης ως συναρτήσεις καταλληλότητας των αλγορίθµων. Αν και στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν αναφορές συνδυασµού τέτοιων µετρικών για την εκπαίδευση στατιστικών 

µοντέλων σε µεταφραστικά συστήµατα, αυτές συνήθων αφορούν απλά την άθροισή τους ή 

την παρεµβολή τους,  δεν υπάρχουν αναφορές για το συνδυασµό τους ως διακριτά κριτήρια 

στα πλαίσια µιας προσέγγισης Pareto. Εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο SPEA2 στη 

βελτιστοποίηση των παραµέτρων, παρουσιάζουµε µια µέθοδο ταυτόχρονης αξιοποίησης δυο 

σύγχρονων κριτηρίων αυτόµατης αξιολόγησης για την αξιολόγηση της ποιότητας της 

µετάφρασης ενός µεταφραστικού συστήµατος. Η παρουσίαση της προταθείσας µεθόδου 

βελτιστοποίησης συνοδεύεται από µια σειρά διεξοδικών πειραµάτων, που έχουν ως σκοπό 

την αντικειµενική αξιολόγηση της µεθόδου και την συγκέντρωση ικανού µεγέθους 

αριθµητικών δεδοµένων τα οποία να αποδεικνύουν την επιτυχηµένη εφαρµογή της µεθόδου 

στο πρόβληµα της βελτιστοποίησης των παραµέτρων του µεταφραστικού συστήµατος. 
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1.3 ∆οµή της διατριβής 
 

Μετά από το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου είδαµε µια γενική περιγραφή της 

δουλειάς που έχει γίνει καθώς και µιας εισαγωγής στην ιστορία της µηχανικής µετάφρασης, 

το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τις κατηγορίες συστηµάτων µηχανικής 

µετάφρασης,. Για κάθε κατηγορία συστηµάτων θα δούµε τις βασικές αρχές που τα διέπουν, 

χαρακτηριστικά συστήµατα, καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε µεθόδου. 

Το κεφάλαιο 3 περιγράφει το µεταφραστικό σύστηµα METIS-II, την αρχιτεκτονική του 

και τα βασικά του χαρακτηριστικά. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα δούµε αναλυτικά την 

προτεινόµενη µοντελοποίηση και θα δούµε πως εκτελούνται οι συγκρίσεις σε επίπεδο 

λέξεων, φράσεων και προτάσεων. Στο κεφάλαιο 5 θα παρουσιάσουµε την εφαρµογή της 

µοντελοποίησης στο µεταφραστικό σύστηµα περιγράφοντας αναλυτικά τα βήµατα της 

µεταφραστικής διαδικασίας που ακολουθεί το σύστηµα καθώς και τους πόρους που 

χρειάζεται για να λειτουργήσει. 

Στο κεφάλαιο 6 θα κάνουµε µια ανασκόπηση στις µεθόδους αξιολόγησης των 

συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης και στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε την οργάνωση των 

πειραµάτων αξιολόγησης της µεθόδου µοντελοποίησης, καθώς και τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης της µεθόδου µοντελοποίησης ως προς την ποιότητα της παραγόµενης 

µετάφρασης. 

Στο κεφάλαιο 7 θα µελετήσουµε τους εξελικτικούς αλγόριθµους, ενώ στο κεφάλαιο 8 θα 

παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης των παραµέτρων του µεταφραστικού 

συστήµατος µε τη χρήση εξελικτικών αλγορίθµων. Μετά από µια περιγραφή της εφαρµογής 

των εξελικτικών αλγορίθµων στο πρόβληµα της βελτιστοποίησης, θα παρουσιάσουµε 

αναλυτικά αποτελέσµατα των πειραµάτων που εκτελέστηκαν. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που αποκοµίσαµε από τη 

µελέτη µας καθώς και µια σειρά από προτάσεις για τη συνέχιση της έρευνας και τη βελτίωση 

των αποτελεσµάτων της. 
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2 Είδη συστηµάτων Μηχανικής Μετάφρασης 
 

2.1 Συστήµατα µε κανόνες (RBMT) 

Τα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης µε κανόνες (Rule Based Machine Translation – 

RBMT) κάνουν χρήση εκτεταµένων γλωσσολογικών κανόνων σε διάφορα επίπεδα για την 

µετάφραση από µια γλώσσα-πηγή σε µια γλώσσα-στόχο. Αποτελούν την πολυπληθέστερη 

και ωριµότερη κατηγορία συστηµάτων, αφού είναι η παλαιότερη, και συνεχίζουν να ασκούν 

επιρροή ακόµα και στα σύγχρονα συστήµατα. Αν και κάποια κανονιστικά συστήµατα, όπως 

το Systran, έχουν επιβιώσει και στις µέρες µας, η πλειοψηφία των ερευνητών θεωρεί ότι η 

χρήση γλωσσολογικών κανόνων κρύβει πολλούς κινδύνους, αφού για κάθε µεταφραστικό 

φαινόµενο που µπορεί να συναντήσουµε, πρέπει να δηµιουργηθεί ένας κανόνας για να το 

αντιµετωπίσει. Η εκτεταµένη χρήση όµως γλωσσολογικών κανόνων µπορεί να οδηγήσει σε 

µια έκρηξη του αριθµού τους σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην µπορούµε να τους ελέγξουµε. Με 

την προσθήκη ενός  νέου κανόνα µπορεί να διαταραχθεί το σύστηµα και να οδηγηθεί σε 

παράπλευρα φαινόµενα (side effects) απροσδιορίστου αποτελέσµατος. Ένα ακόµα πρόβληµα 

των κανονιστικών συστηµάτων  είναι και η αλληλεπίδραση των κανόνων, οπότε και πρέπει 

να ορίσουµε ποιος κανόνας έχει προτεραιότητα απέναντι σε ποιόν. Όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει, τα κανονιστικά συστήµατα ταξινοµούνται σε τρεις υποκατηγορίες: στα  

λεξικολογικά συστήµατα, στα διαγλωσσικά συστήµατα και τα συστήµατα µεταφοράς. Ας τα 

δούµε πιο αναλυτικά. 

2.1.1 Λεξικολογικά Συστήµατα (dictionary-based Machine Translation) 

Τα συστήµατα DBMT θυµίζουν αρκετά τα συστήµατα άµεσης µετάφρασης, όπου η 

µετάφραση γίνεται λέξη προς λέξη, χωρίς να συσχετίζονται οι λέξεις µεταξύ τους. Η διαφορά 

από τα απλά συστήµατα άµεσης µετάφρασης είναι ότι εδώ ο έλεγχος του λεξικού 

συνοδεύεται από µορφολογική ανάλυση και ληµµατοποίηση, καθώς και από κάποιους 

κανόνες οι οποίοι συσχετίζουν λέξεις της γλώσσας-πηγής µε λέξεις της γλώσσας-στόχου. 

Αποτελεί το απλούστερο είδος κανονιστικών συστηµάτων, είναι όµως ιδανική επιλογή για 

συγκεκριµένες εφαρµογές, όπως τη µετάφραση καταλόγων µε προϊόντα και γενικά όταν 

έχουµε λίστες µε σύντοµες φράσεις (Muegge, 2006). Πολλοί µεταφραστές χρησιµοποιούν 

τέτοια συστήµατα για να επισπεύσουν τη µεταφραστική διαδικασία. 
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2.1.2 Συστήµατα µεταφοράς (transfer-based Machine Translation) 

Τα συστήµατα TBMT αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της µετάφρασης ως ένα πρόβληµα 

µεταφοράς και αποτελούν µια από τις ευρύτερα χρησιµοποιούµενες τεχνικές µηχανικής 

µετάφρασης. Βασίζονται στο γεγονός ότι οι περισσότερες γλώσσες έχουν σηµαντικές 

διαφορές στη δοµή τους, και για να ξεπεράσουν τις διαφορές αυτές τροποποιούν το κείµενο 

της γλώσσας-πηγής ώστε να ικανοποιούν κάποιους κανόνες που διέπουν τη γλώσσα-στόχος. 

Όπως αναφέρουν οι Dymetman και Tendeau (2000) «η διαδικασία της µεταφοράς είναι µια 

µη-ντετερµινιστική, εξαντλητική, µη επικαλύψιµη αντικατάσταση περιγραφικών στοιχείων 

της δοµής της γλώσσας-πηγής από τα οµόλογά τους στη γλώσσα-στόχο, όπως αυτά ορίζονται 

από του κανόνες µεταφοράς». 

Το µοντέλο µεταφοράς έχει τρία βασικά στάδια: ανάλυση, µεταφορά και παραγωγή. Το 

πρώτο βήµα αφού εισάγουµε στο σύστηµα το κείµενο στη γλώσσα-πηγή είναι η γραµµατική 

ανάλυση, δηµιουργώντας µια ειδική αναπαράσταση για το κείµενο. Στη συνέχεια, 

εφαρµόζουµε στο αποτέλεσµα της γραµµατικής ανάλυσης κανόνες συντακτικής και 

λεξιλογικής µεταφοράς, οι οποίοι δίνουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς πρέπει να 

µετατρέψουµε την πληροφορία στη γλώσσα-πηγής ώστε να προσεγγίζει σωστό κείµενο στη 

γλώσσα-στόχος. Είναι προφανές ότι οι κανόνες εξαρτώνται άµεσα από τις δύο γλώσσες του 

συστήµατος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα κανόνα µεταφοράς φαίνεται στο σχήµα 2. 

Μετατρέπουµε µια συντακτική δοµή στα Αγγλικά σε µια άλλη, η οποία µπορεί να περιγράψει 

µια σωστή Ισπανική πρόταση, γιατί όταν µεταφράζουµε από τα Αγγλικά στα Ισπανικά, 

πρέπει να αντιµεταθέσουµε τα ουσιαστικά µε τα επίθετα που τα συνοδεύουν. Για παράδειγµα 

η έκφραση “blue sea” στα Αγγλικά µεταφράζεται σε “mar azul” στα Ισπανικά. 

 
Σχήµα 2. Παράδειγµα συντακτικού κανόνα µεταφοράς 

 

Στο παράδειγµα αυτό είδαµε έναν αρκετά απλό κανόνα µεταφοράς ανάµεσα σε δύο 

γλώσσες οι οποίες δεν έχουν και τόσο µεγάλες συντακτικές διαφορές. Για να µπορέσουµε να 

µεταφράσουµε όµως ανάµεσα σε γλώσσες µε µεγαλύτερες διαφορές, όπως για παράδειγµα 

ανάµεσα στα Αγγλικά και τα Ιαπωνικά, οι κανόνες γίνονται ακόµα πιο σύνθετοι, και 

αναπαρίστανται µε σύνθετες συντακτικές δενδρικές δοµές. Εκτός όµως από τους 

συντακτικούς κανόνες, τα συστήµατα µεταφοράς έχουν και λεξικούς κανόνες, οι οποίοι 

βασίζονται σε δίγλωσσα λεξικά µε φράσεις. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να µπορούν να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα αµφισηµίας, ακόµα και όταν τα λεξικά των φράσεων δεν τα 

καταφέρνουν. Με τέτοιου είδους κανόνες, τα συστήµατα µεταφοράς µπορούν να 

Αγγλική Ονοµατική φράση 

Ουσιαστικό Επίθετο 

Ισπανική Ονοµατική φράση 

Επίθετο Ουσιαστικό 
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αντιµετωπίσουν σύνθετα συντακτικά φαινόµενα τα οποία δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τα 

απλά συστήµατα RBMT και τα συστήµατα άµεσης µετάφρασης. Παρόλα αυτά όµως, η 

ποιότητα της παραγόµενης µετάφρασης της µεθόδου είναι συνήθως χαµηλότερη σε σχέση µε 

τις µεθόδους που κάνουν βαθύτερη ανάλυση της γλώσσας-πηγή, αφού δεν µπορούν να 

αντιµετωπίσουν ικανοποιητικά συντακτικές και λεξικές αµφισηµίες, µε αποτέλεσµα όσο πιο 

µεγάλη είναι µια πρόταση, τόσο πιο δυσνόητη να γίνεται η µετάφραση. 

Το σηµαντικότερο όµως µειονέκτηµα των συστηµάτων µεταφοράς είναι ότι η µέθοδος 

δεν µπορεί να εφαρµοσθεί σε οποιοδήποτε γλωσσικό ζεύγος, αφού όλοι οι κανόνες 

µεταφοράς εξαρτώνται αποκλειστικά από τις συγκεκριµένες γλώσσες-πηγή και γλώσσες-

στόχος. Επίσης, για να µπορέσουµε να φτιάξουµε ένα σύστηµα µεταφοράς για τη µετάφραση 

κειµένων ανάµεσα σε γλώσσες µε µεγάλες διαφορές, θα πρέπει να κατασκευάσουµε ένα 

εξαντλητικό σύνολο από πολύπλοκους κανόνες µεταφοράς για να µπορέσουµε να 

αντιµετωπίσουµε όσα περισσότερα φαινόµενα µπορούµε. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα 

και πολλές φορές οδηγεί σε αδιέξοδα. Μάλιστα, αν αναλογιστούµε ότι η δουλειά που γίνεται 

για ένα ζεύγος γλωσσών δεν µπορεί να εφαρµοστεί αυτούσια σε κάποιο άλλο, κατανοούµε 

για ποιο λόγο δεν αναπτύσσονται σήµερα παρόµοια συστήµατα. 

2.1.3 ∆ιαγλωσσικά (Interlingua) Συστήµατα 

Αποτελεί µια από τις παλαιότερες προσεγγίσεις µηχανικής µετάφρασης και 

αντιµετωπίζει το µεταφραστικό πρόβληµα από µια διαφορετική οπτική. Η ιδέα για τα 

διαγλωσσικά συστήµατα γεννήθηκε από τη δυσκολία εφαρµογής των συστηµάτων 

µεταφοράς σε νέα γλωσσικά ζεύγη, αφού για κάθε ζεύγος γλωσσών χρειάζεται και διακριτό 

σύνολο κανόνων µεταφοράς. Τα διαγλωσσικά συστήµατα αντιµετωπίζουν τη µετάφραση ως 

µια διαδικασία ανάλυσης του κειµένου από τη γλώσσα-πηγή σε µια ενδιάµεση 

αναπαράσταση, ώστε να είναι δυνατή η µετατροπή των µορφολογικών, συντακτικών και 

σηµασιολογικών χαρακτηριστικών σε µια γλώσσα-στόχο. Η ενδιάµεση γλώσσα (interlingua) 

έχει τη δυνατότητα να περιγράψει τα χαρακτηριστικά όλων των γλωσσών προς µετάφραση, 

αντί απλώς να µεταφράζει από µια γλώσσα σε µια άλλη και συνήθως η µετάβαση σε αυτήν 

προκύπτει µε σηµασιολογική ανάλυση της γλώσσας-πηγής. Προτάσεις οι οποίες έχουν την 

«ίδια» σηµασία αναπαριστούνται µε τον ίδιο τρόπο στην ενδιάµεση γλώσσα, ανεξαρτήτως 

της γλώσσας-πηγής. Σε κάποιες υλοποιήσεις διαγλωσσικών συστηµάτων εµφανίζονται να 

χρησιµοποιούνται δύο ενδιάµεσες γλώσσες και η µετάφραση γίνεται σε δύο στάδια, όπου η 

µια γλώσσα διαθέτει περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά µε τη γλώσσα-πηγή ενώ η δεύτερη 

καλύπτει σε µεγαλύτερο βαθµό τα χαρακτηριστικά της γλώσσας-στόχο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα διαγλωσσικού συστήµατος είναι το σύστηµα EUROTRA (Johnson et al., 1985), 

στο οποίο αναφερθήκαµε στην εισαγωγή. 
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Ένα από τα ελάχιστα διαγλωσσικά σύστηµα που αναπτύχθηκαν ήταν το σύστηµα DLT 

(Distributed Language Translation), το οποίο αναπτύχθηκε από το 1985 έως το 1990 στα 

πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος, µε σκοπό να δηµιουργήσει ένα σύστηµα µηχανικής 

µετάφρασης για τις Ευρωπαϊκές γλώσσες, χρησιµοποιώντας την Εσπεράντο ως ενδιάµεση 

γλώσσα. Ο λόγος του µικρού αριθµού εµπορικών διαγλωσσικών συστηµάτων µηχανικής 

µετάφρασης είναι τα σηµαντικά µειονεκτήµατα που παρουσιάζει η µέθοδος, µε το 

βασικότερο να είναι η δυσκολία της δηµιουργίας µιας αφηρηµένης ενδιάµεσης γλώσσας, η 

οποία να είναι ανεξάρτητη τόσο της γλώσσας-πηγής όσο και της γλώσσας-στόχου. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται δυσκολότερη όσο αυξάνονται και οι γλώσσες τις οποίες θα 

υποστηρίζει το σύστηµα. Ένα ακόµα πρόβληµα είναι η δυσκολία της εξαγωγής νοήµατος από 

τα κείµενα στις αρχικές γλώσσες, ώστε να γίνει η ενδιάµεση αναπαράσταση. Σε ορισµένες 

γλώσσες, όπως τα Ιαπωνικά και τα Κινέζικα, συναντούµε έννοιες οι οποίες δεν εµφανίζονται 

σε άλλες γλώσσες. Μια παγκόσµια ενδιάµεση γλώσσα, θα πρέπει να υποστηρίζει όλες αυτές 

τις έννοιες, οι οποίες σε ένα άλλο γλωσσικό ζεύγος, όπως για παράδειγµα τα Ελληνικά και τα 

Αγγλικά, θα δηµιουργούσαν περιττές διαδικασίες επίλυσης πιθανών αµφισηµιών. 

 

2.2 Συστήµατα βασιζόµενα σε εµπειρική γνώση (data-driven) 

Στα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης που βασίζονται σε εµπειρική γνώση δεν 

βρίσκουµε καθόλου γλωσσολογικούς κανόνες ή κανόνες µεταφοράς. Όλες οι επιλογές του 

συστήµατος κατά τη µεταφραστική διαδικασία προκύπτουν από την επεξεργασία 

πληροφοριών οι οποίες εξάγονται µε αυτόµατο ή ηµιαυτόµατο τρόπο από µεγάλα παράλληλα 

σώµατα κειµένων (McEnery and Wilson, 1996). Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών 

αρχείων και τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε τέτοιες συλλογές, άρχισαν να 

αναπτύσσονται τεχνικές, όπως είναι οι στατιστικές, οι οποίες εδώ και 40 χρόνια βρίσκονταν 

στα χαρτιά. Τα συστήµατα τα οποία βασίζονται σε εµπειρική γνώση χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες, τα συστήµατα µε χρήση παραδειγµάτων, τα στατιστικά συστήµατα και τα 

υβριδικά συστήµατα. Στην κατηγορία αυτή θα κατατάξουµε ξεχωριστά τα συστήµατα τα 

οποία χρησιµοποιούν µονόγλωσσο σώµα κειµένων και θα δούµε τα βασικά τους 

χαρακτηριστικά. 

2.2.1 Συστήµατα µε χρήση παραδειγµάτων (ΕΒΜΤ) 

Τα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης µε χρήση παραδειγµάτων προσοµοιώνουν τη 

λειτουργία του ανθρώπου κατά τη µετάφραση να αναγνωρίζει την οµοιότητα µιας νέας 

πρότασης, ή και φράσης, µε µία την οποία έχει δει παλαιότερα, και να τη µεταφράζει 

αντίστοιχα. Το πρώτο τέτοιο σύστηµα παρουσιάστηκε από τον Nagao (1984) και µετέφραζε 

απλές Ιαπωνικές προτάσεις στα Αγγλικά. Για τη λειτουργία ενός συστήµατος EBMT είναι 
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απαραίτητη η ύπαρξη µιας βάσης δεδοµένων µε παράλληλες µεταφράσεις. Κάθε εγγραφή στη 

βάση δεδοµένων αποτελείται από µια πρόταση στη γλώσσα-πηγή και τη µετάφρασή της στη 

γλώσσα-στόχος. Όταν εισάγεται στο σύστηµα µια νέα πρόταση στη γλώσσα-πηγή για 

µετάφραση, εκτελείται µια αναζήτηση στη βάση δεδοµένων για προτάσεις ή φράσεις στη 

γλώσσα-πηγή οι οποίες να ταιριάζουν µε την πρόταση προς µετάφραση. Αν βρεθεί παρόµοια 

πρόταση, το σύστηµα επιστρέφει την αποθηκευµένη  µετάφραση, ενώ αν βρεθούν 

µεµονωµένες φράσεις, αυτές συνδυάζονται ώστε να κατασκευαστεί η τελική µετάφραση. Για 

τον υπολογισµό της οµοιότητας ανάµεσα στις φράσεις και τις προτάσεις υπολογίζουµε την 

απόσταση ανάµεσα στις λέξεις που τις συνθέτουν, χρησιµοποιώντας κάποια µετρική. Η 

µετρική αυτή συνήθως βασίζεται σε κάποιο γλωσσικό πόρο, π.χ. µια οντολογία ή ένα 

θησαυρό. Πέρα από τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά τα οποία εµφανίζονται στα 

συστήµατα EBMT, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία αναλυτική περιγραφή για το πώς πρέπει να 

είναι ένα τυπικό µοντέλο EBMT. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να ταξινοµείται ως σύστηµα 

EBMT οποιοδήποτε σύστηµα µηχανικής µετάφρασης «δηλώνει» ότι µεταφράζει µε χρήση 

παραδειγµάτων, όπως παρατήρησαν οι Carl  και Way (2003).  Τα απλούστερα συστήµατα 

µηχανικής µετάφρασης µε χρήση παραδειγµάτων, χρησιµοποιούν σώµα κειµένων το οποίο 

απλά περιέχει ζεύγη προτάσεων της γλώσσας-πηγής και των µεταφράσεων τους στη γλώσσα-

στόχο και ονοµάζονται µεταφραστικές µνήµες. Οι µεταφραστικές µνήµες αποτελούν 

συνήθως ένα χρήσιµο υποσύστηµα το οποίο χρησιµοποιείται για τη συνεπή απόδοση 

στερεότυπων φράσεων σε κείµενα συγκεκριµένης υπογλώσσας. Ένα χαρακτηριστικό 

σύστηµα µεταφραστικής µνήµης, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ι.Ε.Λ., είναι το σύστηµα 

TRAID (Piperidis et al., 1999). Σε πιο εξελιγµένες προσεγγίσεις, το σώµα κειµένων περιέχει 

πρότυπα των δύο γλωσσών, προσπαθώντας µε αυτό τον τρόπο να ξεπεράσει τον σκόπελο του 

τεράστιου πλήθους παραδειγµάτων που χρειάζονται οι µεταφραστικές µνήµες για την 

κάλυψη µιας γλώσσας. 

Όπως και στα στατιστικά συστήµατα που θα δούµε παρακάτω, η ποιότητα της 

παραγόµενης µετάφρασης στα συστήµατα EBMT εξαρτάται από το µέγεθος και την κάλυψη 

της παράλληλης βάσης δεδοµένων. Φυσικά, για γλώσσες όπως τα Ελληνικά, είναι δύσκολο 

να βρούµε παράλληλα σώµατα κειµένων υψηλής ποιότητας, ακόµα και όταν η δεύτερη 

γλώσσα του ζεύγους είναι πολύ δηµοφιλής, όπως για παράδειγµα τα Ισπανικά. Μία ακόµα 

αδυναµία των συστηµάτων EBMT είναι ότι µπορεί θεωρητικά να περιγράψουν  τη διαδικασία 

ανάκτησης της µετάφρασης ολόκληρων προτάσεων, πρακτικά όµως αυτό γίνεται σπάνια, 

αφού η πιθανότητα ύπαρξης αυτούσιας της πρότασης στο παράλληλο σώµα κειµένων είναι 

µικρές, ιδίως αν πρόκειται για µεγάλες και σύνθετες προτάσεις. Έτσι τελικά, τα συστήµατα 

EMBT πολλές φορές καταλήγουν να χρησιµοποιούνται ως υποσυστήµατα για την επίλυση 

µικρών προβληµάτων σε άλλα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης, όπως για την αναζήτηση 

ονοµατικών εκφράσεων και λειτουργικών λέξεων. 
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2.2.2 Στατιστικά Συστήµατα (SMT) 

Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες ιδέες για τη χρήση στατιστικών µεθόδων εκφράστηκαν 

στην απαρχή της µηχανικής µετάφρασης, δεν ήταν παρά µόλις στην αρχή της δεκαετίας του 

1990 όταν και ερευνητές της IBM (Brown et al., 1990) επανέφεραν την ιδέα, προτείνοντας τη 

χρήση στατιστικών µοντέλων για την µετάφραση φυσικής γλώσσας. Τα συστήµατα SMT 

προσεγγίζουν µε διαφορετικό τρόπο το πρόβληµα της µηχανικής µετάφρασης: αντί να 

προσπαθούν να απαντήσουν σε ερωτήµατα όπως ποια αναπαράσταση θα χρησιµοποιήσουµε 

και σε πόσα βήµατα θα εκτελέσουµε τη µετάφραση, εστίασαν στο αποτέλεσµα της 

µετάφρασης και προσπάθησαν να καταλάβουν τι ακριβώς σηµαίνει να αποτελεί µια πρόταση 

µετάφραση µιας άλλης πρότασης. Τα στατιστικά συστήµατα δεν εξάγουν τη µετάφραση από 

το σώµα κειµένων άµεσα, χρησιµοποιώντας την αντιστοιχία µεταξύ της πρότασης στη 

γλώσσα-πηγή και των παραδειγµάτων, αλλά µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης των 

πιθανοτήτων οι οποίες συνοδεύουν τα δεδοµένα του σώµατος κειµένων. 

Ένα σύστηµα SMT θεωρεί ότι µια ακολουθία λέξεων e µιας γλώσσας-στόχος είναι µια 

πιθανή µετάφραση µιας ακολουθίας λέξεων f µιας γλώσσας-πηγή, και αναθέτει σε κάθε 

τέτοιο ζεύγος (e, f) έναν αριθµό Pr(e | f). Ο αριθµός αυτός αναπαριστά την πιθανότητα ένας 

µεταφραστής να παράγει την ακολουθία λέξεων e σαν µετάφραση της ακολουθίας f. Η 

καλύτερη επιλογή ακολουθίας λέξεων στη γλώσσα-πηγή ê είναι αυτή για την οποία η 

πιθανότητα Pr(e | f) είναι η υψηλότερη. Χρησιµοποιώντας το θεώρηµα του Bayes (Bayes, 

1763) προκύπτει η θεµελιώδης εξίσωση της στατιστικής µηχανικής µετάφρασης (Brown et 

al., 1990):  

 

 

Για την επιλογή της κατάλληλης ακολουθίας λέξεων ê ορίζονται δύο πιθανοτικά µοντέλα, 

το µεταφραστικό µοντέλο Pr(f | e) και το γλωσσικό µοντέλο Pr(e). Τα µοντέλα αυτά 

προκύπτουν από υπάρχοντα παράλληλα σώµατα κειµένων, δηλαδή δίγλωσσα κείµενα στα 

οποία για κάθε ακολουθία λέξεων στη γλώσσα-πηγή παρατίθεται και µια µετάφρασή της σε 

µια γλώσσα-στόχο. Το γλωσσικό µοντέλο που χρησιµοποιείται στα περισσότερα συστήµατα 

SMT βασίζεται σε ν-γράµµατα, όπως και στις εφαρµογές αναγνώρισης φωνής, και πιο 

συνηθισµένα σε 2-γράµµατα και 3-γράµµατα. Ένα τέτοιο µοντέλο προκύπτει µετά από την 

επεξεργασία ενός σώµατος κειµένων σε µια γλώσσα, στην περίπτωσή µας στη γλώσσα-στόχο 

της ακολουθίας e. Η έρευνα στον τοµέα της στατιστικής µηχανικής µετάφρασης εστιάζεται 

κυρίως στο µεταφραστικό µοντέλο, καθώς και στον αλγόριθµο ο οποίος αξιοποιεί τα δύο 

µοντέλα, ο οποίος ονοµάζεται αποκωδικοποιητής (decoder). 

Σκοπός του µεταφραστικού µοντέλου είναι ο υπολογισµός της πιθανότητας µια 

ακολουθία λέξεων e µιας γλώσσας-στόχου να είναι µετάφραση µιας ακολουθίας λέξεων f 

µιας γλώσσας-πηγής. Για τον υπολογισµό της πιθανότητας πρέπει να εκτιµήσουµε ένα 

ê = argmaxePr(e)Pr(f | e)                   (2.1) 
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µεγάλο αριθµό παραµέτρων, σε µια διαδικασία εκπαίδευσης. Η πιο συνηθισµένη διαδικασία 

εκπαίδευσης των παραµέτρων αυτών στα συστήµατα SMT είναι η επαναληπτική εφαρµογή 

του αλγόριθµου EM (Expectation-Maximisation) (Baum, 1972). Οι ερευνητές της ΙΒΜ το 

1993 (Brown et al., 1993) πρότειναν 5 διαφορετικά στατιστικά µοντέλα, µε τις ονοµασίες 

Model 1-5 αντίστοιχα. Παρακάτω, θα παρουσιάσουµε τα χαρακτηριστικά του κάθε µοντέλου, 

καθώς πάνω σε αυτά βασίστηκαν όλες οι ακόλουθες προσπάθειες της στατιστικής µηχανικής 

µετάφρασης. 

Τα µοντέλα 1 και 2 προσπαθούν να συνδέσουν κάθε λέξη της πρότασης στη γλώσσα-

στόχο µε κάποια (ή κάποιες) λέξη της πρότασης στη γλώσσα-πηγή, καθώς και να επιλέξουν 

ποια λέξη θα είναι αυτή. Στο µοντέλο 1 θεωρούµε ότι όλες οι αντιστοιχήσεις είναι το ίδιο 

πιθανές, εποµένως η σειρά των λέξεων δεν επηρεάζει την πιθανότητα   Pr(f | e). Στο µοντέλο 

2 γίνεται η πιο ρεαλιστική υπόθεση ότι κάθε αντιστοίχηση εξαρτάται από τις θέσεις των 

λέξεων καθώς και από το µήκος των προτάσεων. Τα αποτελέσµατα των δύο αυτών µοντέλων 

δεν ήταν ικανοποιητικά, αφού συνήθως οδηγούσαν σε λανθασµένες αντιστοιχήσεις. Στα 

µοντέλα 3, 4 και 5 η πρόταση στη γλώσσα-στόχο κατασκευάζεται, επιλέγοντας για κάθε λέξη 

της πρότασης στη γλώσσα-πηγή τον αριθµό των λέξεων της πρότασης στη γλώσσα-στόχο 

στις οποίες θα αντιστοιχεί, τις λέξεις αυτές και τέλος τις ακριβείς θέσεις των λέξεων στην 

τελική πρόταση. Στο τελικό βήµα της επιλογής της θέσης και της τελικής αντιστοίχησης 

βρίσκουµε και τις διαφορές των τριών µοντέλων. Στο µοντέλο 3, η πιθανότητα µιας 

αντιστοίχησης εξαρτάται από τις θέσεις τις οποίες συνδέει καθώς και το µήκος των δύο 

προτάσεων. Στο µοντέλο 4, η πιθανότητα µιας αντιστοίχησης εξαρτάται επιπροσθέτως από 

τις  επιλογές µετάφρασης των λέξεων στη γλώσσα-στόχος, καθώς και από τις θέσεις των 

υπολοίπων λέξεων της πρότασης στη γλώσσα-στόχο οι οποίες αντιστοιχούν στην ίδια λέξη 

από την πρόταση της γλώσσας-πηγή. Τέλος, το µοντέλο 5 βασίζεται στο µοντέλο 4, µε τη 

µόνη διαφορά ότι αντιµετωπίζει κάποιες από τις βασικές ελλείψεις του προηγούµενου. Το 

µοντέλο 5 είναι το πληρέστερο από τα προτεινόµενα µοντέλα της IBM, καλύπτοντας 

αδυναµίες και προβλήµατα όλων των προηγουµένων. Παρόλα αυτά, και τα 5 µοντέλα 

χρησιµοποιούνται στην πράξη στη µεταφραστική διαδικασία. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας 

του µοντέλου 5, για την αναπαράστασή του χρειάζεται µεγάλος αριθµός παραµέτρων. Για την 

αποδοτική εκπαίδευση όλων των παραµέτρων του, χρησιµοποιούνται όλα τα µοντέλα 1-4 ως 

βήµατα για την εκπαίδευση τους. 

Τα µεταφραστικά µοντέλα της IBM αποτέλεσαν τη βάση για όλες τις µελλοντικές 

προσπάθειες στη στατιστική µηχανική µετάφραση. Το 1996 οι Vogel et al. (Vogel et al. 

1996), βασισµένοι στα 5 µοντέλα και επηρεασµένοι από τον τοµέα της αναγνώρισης φωνής, 

προτείνουν ένα µοντέλο αντιστοίχησης βασισµένο στα κρυφά Μαρκοβιανά µοντέλα(Hidden 

Markov Models) (Jelinek, 1976). Το 2003 οι  Och και Ney πρότειναν το µοντέλο 6 (Och and 

Ney, 2003), συνδυάζοντας το Μαρκοβιανό µοντέλο των Vogel et al. και το µοντέλο 4. Στην 
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ίδια εργασία, παρουσίασαν µια σειρά από τεχνικές οι οποίες µπορούσαν να βελτιώσουν τα 

αποτελέσµατα της µεταφραστικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως του µοντέλου. Τα 5 µοντέλα της 

IBM, καθώς και τα άλλα 2 µοντέλα που είδαµε, είναι ενσωµατωµένα στο πακέτο µηχανικής 

µετάφρασης GIZA++
1
 (Och and Ney, 2003). 

Τα παραπάνω στατιστικά µοντέλα εφαρµόζονται σε λέξεις. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν 

να συνδέσουν µια λέξη από την πρόταση στη γλώσσα-πηγή σε πολλές της πρότασης στη 

γλώσσα-στόχο, όχι όµως και το αντίστροφο. Αυτό φυσικά είναι σηµαντικό µειονέκτηµα, 

αφού όταν µεταφράζουµε από µια γλώσσα σε µια άλλη είναι συνηθισµένο να πηγαίνουµε από 

περισσότερες από µια λέξεις στη γλώσσα-πηγή σε µια ή περισσότερες λέξεις στη γλώσσα-

στόχος. Για το λόγο αυτό τα σύγχρονα στατιστικά συστήµατα χρησιµοποιούν φράσεις, 

δηλαδή ακολουθίες λέξεων µεταβλητού µήκους, ως βασικά στοιχεία της µετάφρασης. Οι 

φράσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται δεν προκύπτουν από κάποια γλωσσολογική επεξεργασία 

του σώµατος κειµένου, αλλά εξάγονται από τα παράλληλα σώµατα κειµένων µε στατιστικές 

µεθόδους. Με την εισαγωγή φράσεων στα στατιστικά µοντέλα, οι ερευνητές κατάφεραν να 

πετύχουν συστηµατική βελτίωση της ποιότητας της µετάφρασης (Koehn et al., 2003). 

Σήµερα, το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας στη µηχανική µετάφραση γίνεται στον τοµέα 

της στατιστικής µηχανικής µετάφρασης. Στατιστικά συστήµατα, όπως οι µεταφραστικές 

µηχανές της Google
2
 και της Microsoft

3
, είναι διαθέσιµες δωρεάν στο διαδίκτυο για πολλά 

γλωσσικά ζεύγη, δίνοντας µετρίας ποιότητας µεταφραστικά αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά, τα 

στατιστικά συστήµατα έχουν κάποια προβλήµατα, όπως είναι το γεγονός ότι χρειάζονται 

µεγάλα σώµατα παράλληλων κειµένων για την εκπαίδευση των µοντέλων τους. Για λιγότερο 

δηµοφιλή ζεύγη γλωσσών τέτοιοι πόροι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν, και για το λόγο αυτό 

είναι δύσκολο να αναπτυχθούν συστήµατα SMT στις γλώσσες αυτές (Popović and Ney, 

2006). Ένα ακόµα σηµαντικό µειονέκτηµα είναι το γεγονός ότι δεν αξιοποιούν τη συντακτική 

και γραµµατική πληροφορία αλλά µεταφράζουν βασιζόµενα µόνο στη στατιστική 

πληροφορία που έχουν συλλέξει από τα σώµατα κειµένων. Η συντακτική πληροφορία θα 

µπορούσε να βοηθήσει στην ακριβή µοντελοποίηση πολλών φαινοµένων κατά τη διαδικασία 

της µετάφρασης και να λύσει προβλήµατα, όπως είναι οι συσχετίσεις λέξεων όταν αυτές 

αποτελούν µέρος µιας µεγάλης πρότασης και η απόστασή µεταξύ τους είναι µεγάλη. Εξαιτίας 

αυτού του προβλήµατος παρουσιάζεται στα στατιστικά συστήµατα το φαινόµενο όσο 

µεγαλώνουν οι προτάσεις, να µειώνεται η ποιότητα της µετάφρασης, µερικές φορές ακόµα 

και όταν έχουν να αντιµετωπίσουν απλές δοµές. Για το λόγο αυτό έχει τονωθεί το ενδιαφέρον 

για στατιστικές µεθόδους οι οποίες αξιοποιούν συντακτική πληροφορία (Melamed, 2004; 

Graehl and Knight, 2004; Xia and McCord, 2004). 

                                                 
1
 http://www.fjoch.com/GIZA++.html 

2
 http://translate.google.com/ 

3
 http://www.windowslivetranslator.com/ 
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2.3 Υβριδικά Συστήµατα 

Η τελευταία κατηγορία συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης που θα δούµε είναι τα 

υβριδικά συστήµατα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συστήµατα τα οποία συνδυάζουν 

χαρακτηριστικά από διαφορετικές κατηγορίες συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης, µε σκοπό 

την αξιοποίηση των προτερηµάτων κάθε µεθόδου. Για παράδειγµα, τα στατιστικά συστήµατα 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε εξαρτώµενες λέξεις οι οποίες απέχουν αρκετά µεταξύ τους, 

ενώ τα συστήµατα EBMT παρουσιάζουν αδυναµίες όταν µεταφράζουν σύνθετες προτάσεις. 

Συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά από διαφορετικά συστήµατα µηχανικής µετάφρασης, 

αξιοποιούµε κάθε µέθοδο στην υποεργασία στην οποία αποδίδει καλύτερα και έτσι η µια 

µέθοδος καλύπτει τις αδυναµίες της άλλης. 

Μια συνηθισµένη αρχιτεκτονική για υβριδικά συστήµατα είναι ο εµπλουτισµός ενός 

συστήµατος SMT µε συντακτική και γλωσσική πληροφορία (Knight et al., 1994). Οι αρχικές 

προσπάθειες δεν απέφεραν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, αφού δεν πέτυχαν τη βελτίωση της 

ποιότητας στις µεταφράσεις. Οι Senellart και White (2006) ασχολήθηκαν µε τη θεωρητική 

προσέγγιση στους περιορισµούς των διαφορετικών µεθόδων, εστιάζοντας στις αδυναµίες των 

κανονιστικών και των SMT συστηµάτων και πρότειναν τρόπους για το συνδυασµό των δυο 

τεχνικών σε ένα ενιαίο υβριδικό σύστηµα. Οι πιο πρόσφατες έρευνες ασχολούνται µε την 

αναλυτική µελέτη των προτερηµάτων και αδυναµιών κάθε µεθόδου µηχανικής µετάφρασης, 

ταξινοµώντας τα χαρακτηριστικά καθεµίας, µε σκοπό να βρεθεί ο συνδυασµός εκείνος ο 

οποίος κάθε φορά θα δίνει την καλύτερη µετάφραση (Oepen et al., 2007; Eisele et al., 2008). 

2.4 Μηχανική Μετάφραση µε χρήση µονόγλωσσου σώµατος 

κειµένων 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συστήµατα τα οποία για την εκτέλεση της µεταφραστικής 

διαδικασίας χρησιµοποιούν µόνο ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων της γλώσσας-στόχου. 

Θεωρητικά, τα συστήµατα αυτής της κατηγορίας µπορούν να υπαχθούν στη γενικότερη 

κατηγορία των συστηµάτων εµπειρικής γνώσης, όµως εξαιτίας του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

που παρουσιάζουν θα τα παρουσιάσουµε σαν ξεχωριστή κατηγορία. Άλλωστε τα συστήµατα 

αυτά, επειδή δανείζονται τεχνικές από όλες τις κατηγορίες µηχανικής µετάφρασης, µπορούν 

κάλλιστα να τοποθετηθούν και κάτω από τον τίτλο των υβριδικών συστηµάτων.  

Το κίνητρο ανάπτυξης αυτής της τεχνικής αποτελεί η αναγνώριση ότι τα υπάρχοντα 

συστήµατα µηχανικής µετάφρασης είχαν κάποια πολύ σηµαντικά µειονεκτήµατα. Τα 

κανονιστικά συστήµατα απαιτούν τεράστιο αριθµό κανόνων µεταφοράς, ενώ στα EBMT και 

SMT συστήµατα χρειάζονται πολύ µεγάλα παράλληλα σώµατα κειµένων για την εκπαίδευση 

των µοντέλων τους. Για το πρώτο είδος συστηµάτων, απαιτούνται πολλά χρόνια για την 

εύρεση και βελτιστοποίηση των κανόνων, ώστε να φτάσουµε σε µια καλής ποιότητας 
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µετάφρασης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το SYSTRAN, του οποίου οι κανόνες 

συνεχίζουν να αναπτύσσονται για κάποια ζεύγη γλωσσών ακόµα και σήµερα. Από την άλλη, 

η συγκέντρωση και ο έλεγχος κατάλληλων σωµάτων κειµένων είναι µια δύσκολη διαδικασία, 

παρά την έντονη ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα αυτόµατης δηµιουργίας παράλληλων 

σωµάτων κειµένων. Μάλιστα, για λιγότερο δηµοφιλή ζεύγη γλωσσών, η πρόσβαση σε 

παράλληλα κείµενα ικανοποιητικού µεγέθους είναι σχεδόν αδύνατη. Για να αντιµετωπιστούν 

τα µειονεκτήµατα των παραπάνω µεθόδων, ερευνητικές οµάδες άρχισαν να αναζητούν 

τεχνικές µετάφρασης, οι οποίες δεν θα απαιτούσαν ούτε κανόνες, αλλά ούτε και παράλληλα 

σώµατα κειµένων. Σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη πρόσβαση σε εκτεταµένα µονόγλωσσα 

σώµατα κειµένων, λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου, οι τεχνικές µηχανικής µετάφρασης µε 

χρήση αποκλειστικά ενός µονόγλωσσου σώµατος κειµένων αποκτούν µεγάλο ενδιαφέρον. 

Όπως και στα συστήµατα EBMT, έτσι και για τα συστήµατα µε χρήση µονόγλωσσου 

σώµατος κειµένων δεν υπάρχει κάποιος πρότυπος τρόπος σχεδίασης, πέρα από τα 

προαναφερθέντα τυπικά χαρακτηριστικά. ∆ύο συστήµατα της κατηγορίας αυτής είναι το 

METIS-II (Markantonatou, 2005), το οποίο αποτελεί και βασικό τµήµα αυτής της έρευνας 

και θα µελετήσουµε αναλυτικά στη συνέχεια, καθώς και το σύστηµα CBMT (Context-Based 

Machine Translation) (Carbonell et al., 2006). Το CBMT βασίζεται στην αξιοποίηση ενός 

εκτεταµένου σώµατος κειµένων της γλώσσας-στόχου (µεγέθους από 50 GB έως και 1 TB), 

ενός δίγλωσσου λεξικού και προαιρετικά ενός µονόγλωσσου σώµατος κειµένων στη γλώσσα-

πηγή για τη µετάφραση κειµένων από τα Ισπανικά στα Αγγλικά. Πέρα από τους παραπάνω 

πόρους, το σύστηµά CBMT δεν αξιοποιεί γλωσσική πληροφορία, αλλά λειτουργεί σε επίπεδο 

φράσεων χρησιµοποιώντας ν-γράµµατα µεταβλητού µήκους. 

Η κατηγορία των συστηµάτων τα οποία εκτελούν µεταφραστικές διαδικασίες χωρίς τη 

χρήση παράλληλων σωµάτων κειµένων είναι αρκετά καινούργια και περιορισµένη. Πέρα από 

τις δύο παραπάνω περιπτώσεις συστηµάτων, στη βιβλιογραφία δεν παρουσιάζονται άλλα 

συστήµατα µηχανικής µετάφρασης τα οποία να χρησιµοποιούν αποκλειστικά ένα 

µονόγλωσσο σώµα κειµένων. Υπάρχουν συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν µεταξύ άλλων 

και µονόγλωσσα σώµατα κειµένων, όµως τα χρησιµοποιούν ως πόρους για τον υπολογισµό 

συνεµφανίσεων λέξεων ή για την εξαγωγή µοντέλων της συγκεκριµένης γλώσσας. Η χρήση 

ενός µονόγλωσσου σώµατος κειµένων σε συνδυασµό µε τεχνικές από τις άλλες κατηγορίες 

συστηµάτων, υπόσχεται τη γρήγορη ανάπτυξη συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης για 

λιγότερο δηµοφιλή ζεύγη γλωσσών. Τα µονόγλωσσα σώµατα κειµένων, µε την αυξανόµενη 

ανάπτυξη του διαδικτύου, µπορούν πλέον να συγκεντρωθούν εύκολα και γρήγορα, χωρίς να 

απαιτούν την επένδυση σε πόρους και ανθρωποδύναµη που απαιτεί η κατασκευή 

παράλληλων σωµάτων κειµένων. Στο επόµενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε αναλυτικά το 

σύστηµα METIS-II, µέσα από το οποίο θα δούµε µε ποιόν τρόπο ένα σύστηµα µπορεί να 

εκτελέσει µεταφραστικές λειτουργίες αξιοποιώντας ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων . 
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3 Το σύστηµα Μηχανικής Μετάφρασης METIS-II 
 

3.1 Γενική Περιγραφή 

Τo σύστηµα µηχανικής µετάφρασης METIS-II αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του οµώνυµου 

ευρωπαϊκού προγράµµατος IST (FP6-IST-003768). Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 

(Ι.Ε.Λ.) ήταν ο συντονιστής του έργου και υπεύθυνος για την ανάπτυξη του γλωσσικού 

ζεύγους Ελληνικά-Αγγλικά. Το ΜETIS-II αποτέλεσε συνέχεια του επιτυχηµένου 

προγράµµατος METIS (IST-2001-32775), το οποίο συντονίστηκε επίσης από το Ι.Ε.Λ., και 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς  το 2007, λαµβάνοντας θετικές κρίσεις. Πρόκειται για ένα υβριδικό 

σύστηµα µηχανικής µετάφρασης, το οποίο χρησιµοποιεί ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων 

στη γλώσσα-στόχο, συντακτική ανάλυση και τεχνικές αναγνώρισης προτύπων, προκειµένου 

να µεταφράσει κείµενα από τα Ελληνικά στα Αγγλικά. Το σύστηµα κατατάσσεται στη 

γενικότερη κατηγορία των υβριδικών τεχνικών, συνδυάζοντας τεχνικές από τις κατηγορίες 

των EBMT και SMT συστηµάτων και των συστηµάτων µεταφοράς. Οι λόγοι που οδήγησαν 

στην προσέγγιση αυτή ήταν η δυσκολία ανεύρεσης ποιοτικών δίγλωσσων παράλληλων 

κειµένων για τα Ελληνικά ώστε να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ενός στατιστικού 

συστήµατος µηχανικής µετάφρασης. Επίσης, παλαιότερη εµπειρία µε το EUROTRA είχε 

αποδείξει ότι τα συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν κανόνες χρειάζονταν αρκετά χρόνια 

ανάπτυξης για να φτάσουν να παράγουν µια απλώς ικανοποιητική ποιότητα µετάφρασης, ενώ 

η συντήρηση και επέκταση των χιλιάδων κανόνων ήταν σχεδόν αδύνατη. Το σύστηµα 

METIS αρχικά, και στη συνέχεια το METIS-II, προσπαθώντας να περιορίσει τα 

µειονεκτήµατα των δύο µεθόδων, δανείζεται στοιχεία από τεχνικές αναγνώρισης φωνής και 

χρησιµοποιεί ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων της γλώσσας-στόχου για να εκτελέσει 

αυτόµατη µετάφραση. Η πληροφορία της αντιστοίχησης µεταξύ των γλωσσών, που σε άλλες 

προσεγγίσεις  της µηχανικής µετάφρασης προκύπτει είτε από τα παράλληλα σώµατα 

κειµένων είτε από ένα σύνολο σύνθετων κανόνων µεταφοράς, στο σύστηµα METIS-II 

ενσωµατώθηκε µε την µορφή ενός δίγλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού και ενός αλγορίθµου 

αναγνώρισης προτύπων για την αντιστοίχηση µιας πρότασης από την γλώσσα-πηγή σε µια 

πρόταση στη γλώσσα-στόχος. 

Όπως καταλαβαίνουµε, ένα σύστηµα µηχανικής µετάφρασης, το οποίο βασίζεται σε ένα 

µονόγλωσσο σώµα κειµένων, αντλεί όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται από αυτό το σώµα 

κειµένων. Παρά το γεγονός ότι το σώµα κειµένων µπορεί να επιλύσει επιτυχώς τόσο τις 

αµφισηµίες σε δοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήµµατος, ο τρόπος που γίνεται 

αξιοποίηση του έχει το εγγενές µειονέκτηµα της µικρής κάλυψης της γλώσσας. Όσο µεγάλο 

και αν είναι ένα σώµα κειµένων δεν µπορεί να καλύψει επαρκώς µία γλώσσα σε επίπεδο 
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προτάσεων. Για το λόγο αυτό το σύστηµα METIS-II, µε στόχο να βελτιώσει την απόδοση του 

METIS, λειτουργεί σε επίπεδο φράσεων, αξιοποιώντας πληροφορίες για τµήµατα πρότασης. 

Οι φράσεις που χρησιµοποιεί το METIS-II δεν είναι ν-γράµµατα, όπως αυτές που 

χρησιµοποιούν τα σύγχρονα συστήµατα SMT, αλλά προκύπτουν µετά από επιφανειακή 

συντακτική ανάλυση των προτάσεων, τόσο στη γλώσσα-πηγή όσο και στη γλώσσα-στόχος. 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος. 

 
Σχήµα 3: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος METIS-II 

 

Η διαδικασία λοιπόν της µετάφρασης, όπως είναι φανερό και από το διάγραµµα της 

αρχιτεκτονικής,  µπορεί να χωριστεί σε τρία επίπεδα: 

1. Στο πρώτο επίπεδο, κατασκευάζουµε ένα πρότυπο, αναλύοντας την πρόταση της 

γλώσσας-πηγής. Στη συνέχεια αντικαθιστούµε τις λέξεις στην αρχική πρόταση µε τα 

µεταφραστικά αντίστοιχά τους, χρησιµοποιώντας το δίγλωσσο λεξικό. 
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2. Η κύρια µηχανή του συστήµατος αναλαµβάνει, µέσα από µια επαναλαµβανόµενη 

διαδικασία αναζήτησης και σύγκρισης, να βρει στο µονόγλωσσο σώµα κειµένων της 

γλώσσας-στόχου την πρόταση εκείνη η οποία «µοιάζει» περισσότερο στην αρχική 

πρόταση. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε 2 επίπεδα, σε επίπεδο φράσεων αλλά και σε 

επίπεδο λέξεων. Μέσα από αυτή τη σύνθετη διαδικασία συγκρίσεων, επιτυγχάνεται 

ταυτόχρονα η σωστή διάταξη φράσεων και λέξεων, επιλύοντας τις αµφισηµίες τόσο 

σε θέµατα λεξικού, όσο και σε θέµατα θέσης στην πρόταση. Με την ολοκλήρωση του 

βήµατος αυτού, η αναζήτηση θα µας έχει δώσει την πρόταση η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί για τη σύνθεση της τελικής µετάφρασης. 

3. Το τελευταίο βήµα είναι το βήµα της σύνθεσης, στο οποίο εκτελούνται κάποιες απλές 

λειτουργίες ώστε να πάρουµε την τελική µετάφραση. Μια ενδεικτική λειτουργία είναι 

η παραγωγή λεκτικών τύπων από τα λήµµατα, χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους 

κανόνες παραγωγής για το ζεύγος γλωσσών. 

 

3.2 Μεταφράζοντας µε ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων 

Στη µηχανική µετάφραση τα µονόγλωσσα σώµατα κειµένων, είτε της γλώσσας-πηγής 

είτε της γλώσσας-στόχου, έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών, 

αλλά πέρα από τις δύο προαναφερθείσες υλοποιήσεις που είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο 

(Carbonell et al. και Markantonatou et al.) ποτέ δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ως βασικός πόρος 

της κύριας µεταφραστικής λειτουργίας ενός συστήµατος. Χαρακτηριστικές εφαρµογές 

µονόγλωσσων κειµένων, είτε της γλώσσας-πηγής είτε της γλώσσας-στόχου, σε συµβατικά 

συστήµατα µηχανικής µετάφρασης είναι η αξιοποίηση τους για τη βελτίωση της ποιότητας 

της αυτόµατης µετάφρασης ενός στατιστικού συστήµατος (Soricut et al., 2002) ή για την 

επαλήθευση των επιλογών που έχει πάρει ένα µεταφραστικό σύστηµα καθώς και για την 

επίλυση λεξικών αµφισηµιών (Lee et al., 1999). Όλες οι παραπάνω εφαρµογές αφορούν την 

άντληση πληροφοριών για µια από τις δύο γλώσσες ενός µεταφραστικού συστήµατος, πώς 

όµως ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µετάφραση από µια 

γλώσσα-πηγή σε µια γλώσσα-στόχο; 

Η ιδέα πίσω από το METIS-II είναι ότι η µεταφραστική διαδικασία αντιµετωπίζεται ως 

ένα πρόβληµα αντιστοίχησης, προσπαθώντας κάθε φορά να ανακαλύψουµε την καλύτερη 

αντιστοίχηση ανάµεσα στα συντακτικά φραστικά κοµµάτια της πρότασης στη γλώσσα-πηγή 

και στα συντακτικά φραστικά κοµµάτια της πρότασης στη γλώσσα-στόχος. Βασιζόµενοι στην 

ανάλυση τόσο της αρχικής πρότασης όσο και του µονόγλωσσου σώµατος κειµένων, 

προσπαθούµε να υπολογίσουµε την οµοιότητα της πρότασης στη γλώσσα-πηγή µε προτάσεις 

στη γλώσσα-στόχο, και να αντιστοιχήσουµε τις φράσεις κάθε µιας από τις δύο προτάσεις. Για 
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τις διαδικασίες της σύγκρισης και της αντιστοίχησης χρησιµοποιείται ένας αλγόριθµος 

αντιστοίχησης σε συνδυασµό µε µια σειρά από παραµέτρους, οι οποίες αντικατοπτρίζουν 

γλωσσική πληροφορία. Αφού γίνει η αντιστοίχηση των φράσεων, στη συνέχεια 

προσδιορίζουµε τις αντιστοιχήσεις στις λέξεις των ίδιων των φράσεων.  

Τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται για τη συντακτική ανάλυση των δυο γλωσσών 

είναι αρκετά γενικά, ώστε να δίνουν όµοια αποτελέσµατα για τις δύο γλώσσες και έτσι να 

καθιστούν δυνατή την αντιστοίχισή τους χωρίς να υπάρχουν προβλήµατα συµβατότητας. 

Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί αν χρησιµοποιηθούν ν-γράµµατα για τον φραστικό 

διαχωρισµό, αφού τα ν-γράµµατα δεν έχουν καµία συντακτική βάση, και επιτρέπουν µόνο 

συγκεκριµένες µετακινήσεις λέξεων µέσα στην πρόταση. Για το λόγο αυτό άλλωστε, όλο και 

περισσότερα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης και ανάκτησης πληροφοριών από κείµενα 

έχουν στραφεί σε συντακτικό διαχωρισµό των προτάσεων (Penas, Gonzalo, & Verdejo, 2001; 

Dennis, Bruza, & McArthur, 2002). Με την παραπάνω στρατηγική, το METIS-II καταφέρνει 

να παράγει µεταφράσεις χωρίς κανένα παράλληλο σώµα κειµένων, αλλά και χωρίς κανένα 

είδος κανόνα. 
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4 Μοντελοποίηση της γλώσσας για µονόγλωσσο σύστηµα 

ΜΜ µε συντακτική πληροφορία 
 

Η προταθείσα µοντελοποίηση βασίζεται στην επιφανειακή συντακτική ανάλυση της 

γλώσσα-πηγή και της γλώσσας-στόχος, χρησιµοποιώντας ειδικά εργαλεία. Στο κεφάλαιο 

αυτό θα δούµε την επεξεργασία που χρειάζεται τόσο η γλώσσα-πηγή όσο και η γλώσσα-

στόχος για τη συγκεκριµένη µεθοδολογία. Η επεξεργασία είναι κοινή για τις δύο γλώσσες και 

το µόνο που αλλάζει είναι τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται σε κάθε βήµα. Σκοπός της 

επεξεργασίας είναι η εξαγωγή και η αναπαράσταση γλωσσολογικής γνώσης, την οποία θα 

χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια για την αντιστοίχηση µεταξύ των προτύπων των δύο 

γλωσσών. 

 

4.1 Τι είναι η επιφανειακή συντακτική ανάλυση 

Η επιφανειακή συντακτική ανάλυση είναι µια τεχνική επεξεργασίας της φυσικής 

γλώσσας, η οποία προσπαθεί να προσφέρει µια µηχανική κατανόηση της δοµής µιας 

πρότασης, χωρίς όµως να την αναλύει σε δενδρική δοµή. Τα εργαλεία τα οποία εκτελούν µια 

τέτοια εργασία ονοµάζονται κατατµητές (chunkers). Η έξοδος ενός κατατµητή είναι ο 

διαχωρισµός µιας πρότασης σε ακολουθίες λέξεων, οι οποίες µαζί αποτελούν µια γραµµατική 

µονάδα (κυρίως ονοµατική, ρηµατική, ή προθετική αλλά και επιρρηµατική, επιθετική ή και 

προτασιακή). Στην επιφανειακή συντακτική ανάλυση, οι ακολουθίες των λέξεων δεν 

επικαλύπτονται και δεν περιέχουν η µια την άλλη. Για το λόγο αυτό και τα αντίστοιχα 

εργαλεία θεωρούνται απλά. 

Για παράδειγµα, ας θεωρήσουµε την πρόταση «He reckons the current account deficit 

will narrow to only £1.8 billion in September.». Το αποτέλεσµα ενός επιφανειακού  

συντακτικού αναλυτή µοιάζει µε το παρακάτω: 

 

 [NP He] [VP reckons] [NP the current account deficit] [VP will narrow][PP to]    

[NP only 1.8 billion] [PP in] [NP September]. 
 

Σε αντιπαραβολή, η έξοδος ενός γραµµατικού επισηµειωτή (POS tagger), ο οποίος 

αναγνωρίζει µόνο τι µέρος του λόγου είναι κάθε λέξη, µας παρέχει πληροφορίες όπως χρόνο, 

πτώση, αριθµό κλπ.: 

 

 He(PNP) reckons(VBZ) the(AT0) current(AJ0) account(NN1) deficit(NN0) will(VM0) 

narrow(VVB) to(PRP) only(AV0) 1.8(CRD) billion(CRD) in(PRP) September(NP0) .(PUN) 

 

Η συντακτική ανάλυση είναι µια τεχνική η οποία χρησιµοποιείται πολύ συχνά στους 

τοµείς της ανάκτησης και εξαγωγής πληροφοριών (information retrieval and information 
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extraction) και της ανακάλυψης γνώσης (knowledge discovery) από κείµενα. Με την 

κατάτµηση (chunking) των κειµένων, γίνεται ευκολότερη η ανάλυση ενός σώµατος κειµένων 

και συνεπώς και η απάντηση διαφόρων ερωτήσεων. Συνήθως, στους παραπάνω τοµείς, οι 

ερωτήσεις έχουν να κάνουν µε το αν ένα κείµενο είναι σχετικό µε κάποιο θέµα ή τοµέα. 

Υπάρχουν και πιο συγκεκριµένες ερωτήσεις, όπου ζητείται η ανάκτηση τµηµάτων του 

κειµένου σχετικά µε κάποιο ερώτηµα. Όταν έχουµε χωρίσει το κείµενο σε συντακτικά 

τµήµατα, η απάντηση τέτοιων ερωτηµάτων είναι ευκολότερη και πιο ακριβής, αφού ένα 

πλήρες συντακτικό τµήµα είναι πολύ πιθανό να είναι σηµασιολογικά πολύ σχετικό µε τις 

πληροφορίες που µας δίνει το ίδιο το ερώτηµα. Αν ανατρέξουµε στο παραπάνω παράδειγµα, 

η φράση “the current account deficit” µπορεί ταυτόχρονα να είναι η απάντηση σε κάποιο 

ερώτηµα, αλλά και µέρος µιας πιθανής ερώτησης, και έχει τη δυνατότητα να είναι πιο 

συγκεκριµένο από ότι αν επιλέγαµε φράσεις απλώς ως ακολουθίες λέξεων, ή αν ελέγχαµε 

κάθε λέξη της φράσης ξεχωριστά. 

Ένα ακόµα σηµαντικό χαρακτηριστικό της συντακτικής κατάτµησης ενός κειµένου είναι 

η αναλογία της µε διαδικασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η διαδικασία της κατάτµησης 

στην πραγµατικότητα αντικατοπτρίζει τη διαδικασία της ανθρώπινης επεξεργασίας της 

γλώσσας. Όταν διαβάζουµε γρήγορα ένα κείµενο, αναζητάµε φράσεις κλειδιά, µε σκοπό την 

κατανόηση του κειµένου. Αυτές οι φράσεις τις περισσότερες φορές αντιστοιχούν σε τµήµατα 

τα οποία προκύπτουν και από ένα εργαλείο επιφανειακής συντακτικής ανάλυσης. 

 

4.2 Χρήση της συντακτικής ανάλυσης για την εξαγωγή ενός 

µοντέλου της γλώσσας 

Τα χαρακτηριστικά της συντακτικής ανάλυσης που αναφέρθηκαν παραπάνω 

χρησιµοποιήθηκαν για τη µοντελοποίηση της γλώσσας, µε τελικό σκοπό την αξιοποίηση ενός 

µονόγλωσσου σώµατος κειµένων από ένα σύστηµα µηχανικής µετάφρασης. Η ιδέα είναι η 

εξής: Αρχικά, εφαρµόζουµε συντακτική ανάλυση τόσο στην πρόταση της γλώσσας-πηγής, 

όσο και σε όλες τις προτάσεις του σώµατος κειµένων της γλώσσας-στόχου. Στη συνέχεια, µε 

τη χρήση ενός αλγόριθµου αναγνώρισης προτύπων, αναζητούµε στο σώµα κειµένων της 

γλώσσας-στόχου προτάσεις-πρότυπα όµοιες (ή παρόµοιες) µε την πρόταση της γλώσσας-

πηγής. 

Πίσω από την προτεινόµενη µοντελοποίηση βρίσκεται µια πολύ απλή ιδέα. Μια περίοδος 

αποτελείται από προτάσεις και µια πρόταση χωρίζεται σε συντακτικά τµήµατα (chunks). Η 

δοµή µιας πρότασης της γλώσσας-πηγής αποτελείται από ένα ρηµατικό τµήµα (verb chunk) 

το οποίο περιβάλλεται από άλλα τµήµατα (chunks). Τα περιβάλλοντα τµήµατα είναι είτε 

ορίσµατα του ρήµατος είτε προσδιοριστές οι οποίοι δηλώνουν χρόνο, τόπο ή τρόπο. Στη 
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γενική περίπτωση, θα επιθυµούσαµε την ανάκτηση από το σώµα κειµένων της γλώσσας-

στόχου, της ρηµατικής έκφρασης και των φράσεων συµπληρωµάτων της. Μπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι οι συντακτικά επισηµειωµένες προτάσεις της γλώσσας-πηγή, αποτελούν 

µοντέλα, τα οποία λαµβάνουν την τελική τους µορφή µετά από την προσπέλαση του 

µονόγλωσσου σώµατος κειµένων της γλώσσας-στόχου και την εφαρµογή του αλγορίθµου 

αντιστοίχησης. 

Για παράδειγµα, αν ένα γεγονός, το οποίο αφορά κάποιους συµµετέχοντες καθώς και 

πληροφορίες για το γεγονός, όπως χρονικούς  και τοπικούς προσδιορισµούς, περιγράφεται 

στη γλώσσα-πηγή, θα θέλαµε η µετάφραση να αναφέρεται στο ίδιο γεγονός, µε τον ίδιο 

αριθµό συµµετεχόντων, και την ίδια πληροφορία για τον τόπο και το χρόνο. Φυσικά και δεν 

απαιτούµε όλα αυτά τα νοηµατικά συστατικά να έχουν την ίδια συντακτική δοµή και στις δύο 

γλώσσες. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του αλγορίθµου αναγνώρισης προτύπων, ο οποίος 

αναθέτει ένα βαθµό οµοιότητας κατά την σύγκριση δυο διαφορετικών τµηµάτων του λόγου 

και επιτρέπει τη µετατόπιση µεµονωµένων λέξεων και ολόκληρων φράσεων µέσα στην 

πρόταση. 

 

4.3 Λήµµατα και γραµµατική πληροφορία 

Το πρώτο βήµα της επεξεργασίας είναι η παραγωγή των ληµµάτων και της γραµµατικής 

ετικέτας (grammatical tag ή tag), η οποία περιγράφει τα γραµµατικά χαρακτηριστικά κάθε 

λέξης. Για την Ελληνική γλώσσα χρησιµοποιήθηκε το σύνολο των γραµµατικών ετικετών 

ILSP-Parole (Lambropoulou et al.,1996), ενώ για την Αγγλική γλώσσα χρησιµοποιήθηκε το 

εργαλείο TNT-tagger (Brants, 2001) και το σύνολο γραµµατικών ετικετών CLAWS5
4
. Όλες 

οι προτάσεις τόσο του σώµατος κειµένων της γλώσσας-πηγής όσο και του σώµατος κειµένων 

της γλώσσας-στόχου θεωρούνται επισηµειωµένες µε γραµµατικές ετικέτες και λήµµατα των 

λέξεων των προτάσεων. Χρησιµοποιούµε λήµµατα, ώστε να έχουµε λιγότερες εγγραφές στο 

λεξικό και στο σώµα κειµένων της γλώσσας-στόχου. Ένα παράδειγµα µίας πρότασης των 

Ελληνικών επισηµειωµένης µε την κατάλληλη πληροφορία δίνεται στο σχήµα 4, ενώ στο 

σχήµα 5 µπορούµε να δούµε την αντίστοιχη αγγλική πρόταση επισηµειωµένη µε γραµµατικές 

ετικέτες CLAWS5 καθώς και το λήµµα κάθε λέξης. 

Η µοντελοποίηση που προτείνουµε βασίζεται στις συγκρίσεις σε διάφορα επίπεδα 

ανάµεσα στα πρότυπα της γλώσσας-πηγής και αυτά της γλώσσας-στόχος. Για το λόγο αυτό 

έχουµε ορίσει κάποιους βαθµούς οµοιότητας, τόσο για τα λήµµατα όσο και για τη 

γραµµατική πληροφορία µε τη µορφή παραµέτρων του µεταφραστικού µοντέλου. Με τον 

τρόπο αυτό, αν το λεξικό µας έχει δώσει 2 αγγλικές µεταφράσεις για κάποια λέξη, µπορούµε, 

                                                 
4
 http://www.hcu.ox.ac.uk/BNC/ what/c5spec.html 
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µέσα από το αποτέλεσµα κάποιας σύγκρισης, να επιλέξουµε µια από τις δύο λεξικές επιλογές 

ως την καλύτερη επιλογή για τη συγκεκριµένη µετάφραση. Για παράδειγµα, αν η σύγκριση 

δύο λέξεων µας επιστρέψει 0, τότε ξέρουµε ότι δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη 

συγκεκριµένη λέξη για µετάφραση, ενώ το 1 θα σήµαινε ότι η µετάφραση είναι ιδανική. 

Επίσης, επειδή οι λέξεις είναι τα βασικά στοιχεία των συντακτικών τµηµάτων, τα βασικά 

πρότυπα της µοντελοποίησης, όλες αυτές οι συγκρίσεις χρησιµοποιούνται και για τον ορισµό 

της δοµής τόσο στο εσωτερικό των φράσεων όσο και σε ολόκληρη την πρόταση. 

 

ΛΕΞΗ Γραµµατική Ετικέτα Λήµµα 

Το AtDfNeSgNm ο 
σπίτι NoCmNeSgNm σπίτι 
τους PnPo03MaPlGeWe ο 
ήταν VbMnIdPa03SgXxIpPvXx είµαι 
στον AsPpPaMaSgAc στο 

κεντρικό AjBaMaSgAc κεντρικός 
δρόµο NoCmMaSgAc δρόµος 
έξω AdXxBa έξω 
από AsPpSp από 
το AtDfNeSgAc ο 

κέντρο NoCmNeSgAc κέντρο 
της AtDfFeSgGe ο 

πόλης NoCmFeSgGe πόλη 
. PTERM_P . 

 

Σχήµα 4. Παράδειγµα Ελληνικής πρότασης επισηµειωµένης µε γλωσσολογική πληροφορία 

 

 

ΛΕΞΗ Γραµµατική Ετικέτα Λήµµα 

Their AT0 The 
house NN1 house 
was VVB be 
at PRP at 
the AT0 the 
main AJ0 main 
road NN1 road 

outside PRP outside 
the AT0 the 

center NN1 center 
of PRF of 
the AT0 the 
town NN1 town 
. PUN . 

 

Σχήµα 5. Παράδειγµα αγγλικής πρότασης επισηµειωµένης µε γλωσσολογική πληροφορία 

 

 

4.4 Τα συντακτικά τµήµατα και η αναπαράστασή τους 

Για την επιφανειακή συντακτική ανάλυση των προτάσεων χρησιµοποιήθηκαν 

διαφορετικά εργαλεία για τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Για τα ελληνικά χρησιµοποιήθηκε 

ένας επιφανειακός συντακτικός αναλυτής ο οποίος έχει αναπτυχθεί από το Ι.Ε.Λ. (Boutsis et 

al., 2000) και για τα Αγγλικά χρησιµοποιήθηκε ο ShaRPa 2.0 (Vandeghinste, 2005). Στα δύο 
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εργαλεία έγιναν κατάλληλες παρεµβάσεις, ώστε η συντακτική ανάλυση και στις δύο γλώσσες 

να µας δίνει αντίστοιχες πληροφορίες. Τα chunks, δηλαδή τα δοµικά τµήµατα στα οποία 

χωρίζει την πρόταση ένας συντακτικός αναλυτής, είναι τα σηµαντικότερα στοιχεία της 

µοντελοποίησης. Κάθε chunk έχει 2 ειδικά χαρακτηριστικά: τον τύπο του και την λέξη-

κεφαλή του. Ο τύπος ενός chunk αναφέρεται στο γραµµατικό του είδος. Η κεφαλή ενός 

chunk αναφέρεται στην σηµαντικότερη λέξη του. Ένα chunk µπορεί να περιέχει εκτός από 

λέξεις και άλλα chunks. Στο σχήµα 6 µπορούµε να δούµε το αποτέλεσµα της επιφανειακής 

συντακτικής ανάλυσης της πρότασης που είδαµε στο σχήµα 4.  

 
Chunk Τύπος chunk Κεφαλή chunk 

Το σπίτι τους Noun Phrase (NP) σπίτι 
ήταν Verb Group (VG) ήταν 

στον κεντρικό δρόµο Prepositional Phrase (PP) στον 
έξω ∆εν περιέχεται σε chunk  

από το κέντρο Prepositional Phrase (PP) από 
της πόλης Noun Phrase (NP) πόλης 

. ∆εν περιέχεται σε chunk  
 

Σχήµα 6. Παράδειγµα Ελληνικής πρότασης επισηµειωµένη µε πληροφορίες τµηµατοποίησης 

 

Παλαιότερες έρευνες στη µηχανική µετάφραση έχουν δείξει ότι η εργασία σε επίπεδο 

κατώτερο από αυτό της πρότασης αποτελεί ένα ελπιδοφόρο τρόπο αξιοποίησης της 

γλωσσικής γνώσης σε ένα σώµα κειµένων (Cranias et al., 1997). Στη µηχανική µετάφραση 

έχουν χρησιµοποιηθεί διάφοροι τρόποι, από την αξιοποίηση πλούσιων δοµών 

αναπαράστασης γλωσσικής γνώσης (Way, 2003), µέχρι και την δηµιουργία αντιστοιχήσεων 

χωρίς καθόλου γλωσσική αναπαράσταση (McTait, 2003). 

Η προτεινόµενη µοντελοποίηση βασίζεται στη χρήση ίδιων προτύπων chunk τόσο στη 

γλώσσα-πηγή όσο και στη γλώσσα-στόχος. Για την αναπαράσταση των chunks στη 

µοντελοποίησή µας, η κάθε λέξη που εµφανίζεται συνοδεύεται τόσο από το λήµµα της όσο 

και από τη γραµµατική της ετικέτα. Επειδή όλες οι συγκρίσεις µεταξύ των προτύπων της 

γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχου γίνονται µετά το στάδιο εφαρµογής του λεξικού, για 

την αναπαράσταση των λέξεων καθώς και όλες τις συγκρίσεις χρησιµοποιούµε το σύνολο 

γραµµατικών ετικετών CLAWS5. 

Τα πρότυπα τα οποία χρησιµοποιούµε προκύπτουν από τη συντακτική ανάλυση των 

προτάσεων, εξάγονται δηλαδή από τον Ελληνικό και τον Αγγλικό κατατµητή. Για να 

µπορέσουν να εκτελούνται οι συγκρίσεις και οι αντιστοιχήσεις, οι κατατµητές και των δύο 

γλωσσών χρησιµοποιούν τα ίδια πρότυπα για την ανάλυση µιας πρότασης. Παρακάτω θα 

παρουσιάσουµε αναλυτικά τα πρότυπα τα οποία χρησιµοποιεί η µοντελοποίηση µας: 

• Πρόταση (Clause): Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται όλες οι προτάσεις από τις 

οποίες αποτελείται µια περίοδος (sentence). Μια πρόταση συνήθως αποτελείται από ένα 

κατηγόρηµα, ένα αντικείµενο και ένα ρήµα. Στην προταθείσα µοντελοποίηση, οι 
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προτάσεις περιέχουν φράσεις (chunks) και λεκτικές µονάδες (tokens) και η µετάφραση 

ενός κειµένου γίνεται µε την σύνθεση των µεταφράσεων κάθε πρότασης ξεχωριστά, γι’ 

αυτό και το σώµα κειµένων της γλώσσας-στόχου είναι χωρισµένο σε clauses. Τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά µιας πρότασης είναι το κύριο ρήµα του και ο αριθµός των 

φράσεων που περιέχει. 

• Λεκτική Μονάδα (Token): Πρόκειται για τις λέξεις τις πρότασής µας. Για την 

αναπαράσταση των λέξεων χρησιµοποιούµε την ίδια τη λέξη, το λήµµα της και τη 

γραµµατική της ετικέτα. Για τα Ελληνικά χρησιµοποιούνται οι γραµµατικές ετικέτες του 

συνόλου ILSP-Parole, ενώ για τα Αγγλικά καθώς και για όλες τις συγκρίσεις το σύνολο 

ετικετών CLAWS5. 

• Φράση (Chunk): Είναι οι συντακτικές φράσεις από τις οποίες αποτελείται µια πρόταση. 

Τα chunks είναι τα βασικότερα δοµικά υλικά της µοντελοποίησής µας. Όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει, πρόκειται για τα συντακτικά τµήµατα στα οποία µπορεί να διαχωριστεί µια 

πρόταση. Μια φράση αποτελείται από λεκτικές µονάδες, αλλά και από άλλες φράσεις. 

Για να χαρακτηρίσουµε µια φράση, καθώς και για την αντιστοίχισή της µε άλλες, 

χρησιµοποιούµε δύο χαρακτηριστικά τους: τον τύπο της φράσης και τη λέξη-κεφαλή της. 

Η λέξη-κεφαλή είναι η σηµαντικότερη λέξη της φράσης, ενώ ο τύπος της είναι ένας 

χαρακτηρισµός για το συντακτικό ρόλο της φράσης µέσα στην πρόταση. Για τη 

µοντελοποίηση των δύο γλωσσών, χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω χαρακτηριστικοί 

τύποι συντακτικών δοµών, οι οποίοι είναι κοινοί τόσο για τη γλώσσα-πηγή, όσο και για 

τη γλώσσα-στόχο: 

• Η φράση VG: Περιγράφει ρηµατικές φράσεις. Κάθε πρόταση περιέχει 

τουλάχιστον µια φράση VG, της οποίας η λέξη-κεφαλή είναι και το κύριο ρήµα 

της πρότασης. 

• Η φράση PP: Περιγράφει τόσο τις προθετικές όσο και τις ονοµατικές 

εκφράσεις. Χρησιµοποιούµε την γενίκευση αυτή, γιατί όταν πηγαίνουµε από τη 

µια γλώσσα στην άλλη, µια προθετική έκφραση µπορεί να µετατραπεί σε 

ονοµατική και το αντίθετο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε τη χρήση κανόνων 

και επιτρέπουµε το µονόγλωσσο σώµα κειµένων να ανακτήσει τη σωστή 

µετάφραση. Πρόκειται για σύνθετες φράσεις, αφού περιέχουν µια πρόθεση και 

µια ολόκληρη ονοµατική φράση (NP chunk). Αυτό σηµαίνει ότι εκτός από τη 

λέξη-κεφαλή της προθετικής φράσης, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας και τη 

λέξη-κεφαλή της ονοµατικής φράσης. Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στο 

παρακάτω παράδειγµα:  

[pp ∅∅∅∅ [np_nm ο σκύλος]] [vg µπήκε] [pp στο [np_ac δωµάτιο]] 

[pp ∅∅∅∅ [np1 the dog]] [vg entered] [pp ∅∅∅∅ [np2 the room]] 
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Η µετάφραση του chunk [pp στο [np_ac δωµάτιο]] είναι [pp ∅ [np2 the room]], 

δηλαδή ενώ στα Ελληνικά έχουµε πρόθεση, αυτή εξαφανίζεται στην Αγγλική 

µετάφραση. ∆ίπλα στους τύπους των ονοµατικών εκφράσεων υπάρχουν κάποια 

ακόµα χαρακτηριστικά, τα nm και ac για την Ελληνική πρόταση και τα 1 και 2 

για την αγγλική. Αυτά τα χαρακτηριστικά µας υποδηλώνουν την πτώση της 

ονοµατικής έκφρασης. 

• Η φράση NP: Περιγράφει τις ονοµατικές εκφράσεις, οι οποίες στην 

προταθείσα µοντελοποίηση εµφανίζονται πάντα µέσα σε ένα pp chunk. 

• Η φράση InP: Περιγράφει τις απαρεµφατικές εκφράσεις. Κάθε InP chunk 

αποτελείται από το απαρέµφατο και από ένα ρηµατικό chunk. 

• Η φράση ADJ: Περιγράφει τις επιθετικές εκφράσεις. Όλα τα chunks τύπου 

ADJ περιέχουν µόνο επίθετα. 

• Η φράση PP_OF: Περιγράφει σύνθετες αναφορικές εκφράσεις. Κάθε PP_OF 

chunk αποτελείται από 2 PP chunks. 

• Η φράση PP_OS: Περιγράφει σύνθετες κτητικές εκφράσεις. Κάθε PP_OS 

chunk αποτελείται από 2 PP chunks. 

Οι τύποι των chunks PP, NP, ADJ, PP_OF και PP_OS, για την περίπτωση της Ελληνικής 

γλώσσας, µετά από τον τύπο τους συνοδεύονται από τους χαρακτήρες _nm αν είναι σε 

ονοµαστική πτώση (nominative), _ac αν είναι σε αιτιατική (accusative) και _ge αν είναι σε 

γενική (genitive). Κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει για τα Αγγλικά, αφού το εργαλείο της 

συντακτικής ανάλυσης της Αγγλικής που χρησιµοποιήθηκε δε δίνει πληροφορία για την 

πτώση. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκαν αντίστοιχα οι προσδιορισµοί _1, αν το chunk 

βρίσκεται πριν το ρήµα και _2 αν βρίσκεται µετά, µε τη λογική ότι το υποκείµενο βρίσκεται 

πάντα πριν από το ρήµα. 

Τα chunks και οι προτάσεις των δύο γλωσσών πρέπει να περιέχουν αναλυτικά όλα τα 

γλωσσολογικά στοιχεία που προκύπτουν κατά την προ-επεξεργασία τους. Κάθε πρόταση 

λοιπόν θα πρέπει να έχει το λήµµα και το tag κάθε λέξης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

εµφανίζεται και κάθε πληροφορία της συντακτικής ανάλυσης. Στο σχήµα 7 µπορούµε να 

δούµε µια Αγγλική πρόταση µε όλες τις απαραίτητες γλωσσικές πληροφορίες, καθώς και τα 

σύνθετα chunks στα οποία αναφερθήκαµε παραπάνω. Παρατηρώντας αυτό το παράδειγµα, 

παρατηρούµε ότι το γλωσσολογικό µοντέλο µιας πρότασης είναι αρκετά πολύπλοκο, αφού 

περιέχει πολλές και σύνθετες πληροφορίες. Για την καλύτερη αναπαράσταση και την 

ευκολότερη ανάλυση, αποφασίστηκε η χρησιµοποίηση της γλώσσας δόµησης δεδοµένων 

XML
5
. Η XML χρησιµοποιεί ετικέτες για την οριοθέτηση των δεδοµένων, µε τρόπο 

                                                 
5
 http://www.w3.org/XML/ 
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παρόµοιο µε αυτό µε τον οποίο ένας συντακτικός αναλυτής χρησιµοποιεί τις γραµµατικές 

ετικέτες για την οριοθέτηση των φράσεων σε µια πρόταση.  

 

 
Σχήµα 7. Παράδειγµα αγγλικής πρότασης πλήρως επισηµειωµένης µε γλωσσολογικές πληροφορίες 

 

Στο σχήµα 8 φαίνεται η αναπαράσταση της πρότασης του προηγούµενου σχήµατος σε 

XML. Όπως παρατηρείται, η αναπαράσταση σε XML είναι σαφώς µεγαλύτερη σε έκταση, 

και συνεπώς απαιτεί για την αποθήκευση του σώµατος κειµένων της γλώσσας-στόχου 

µεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο. Όµως, µε την αναπαράσταση µέσω XML µπορούµε να 

αναλύσουµε µια ανακτηµένη πρόταση πολύ γρηγορότερα, γεγονός που καθιστά λιγότερο 

σηµαντικές τις απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο. 

 

 
 

Σχήµα 8. Αναπαράσταση σε XML µιας πρότασης από το σώµα κειµένων 
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4.5 Η αναπαράσταση του µονόγλωσσου σώµατος κειµένων 

4.5.1 Αναπαράσταση της πληροφορίας στο µοντέλο της γλώσσας 

Στην προτεινόµενη µοντελοποίηση, το σώµα κειµένων της αγγλικής γλώσσας, µετά την 

προ-επεξεργασία, είναι αποθηκευµένο σε αρχεία XML. Για την αποθήκευση ολόκληρου του 

σώµατος κειµένων χρησιµοποιήθηκε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων, και πιο συγκεκριµένα η 

MySQL
6
. Οι λόγοι που µας οδήγησαν να χρησιµοποιήσουµε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων 

για την αποθήκευση του µονόγλωσσου σώµατος κειµένων είναι οι εξής: 

• Η χρήση µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων προσφέρει µεγαλύτερες ταχύτητες στην 

αναζήτηση και ανάκτηση των δεδοµένων, ακόµα και στην περίπτωση κειµένων µε 

αναπαράσταση σε XML. Μάλιστα, οι ταχύτητες αυξάνονται ακόµα περισσότερο µε τη 

δηµιουργία κατάλληλων ευρετηρίων. 

• Σε σχέση µε άλλες λύσεις, οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων µπορούν να υποστηρίξουν 

µεγάλο όγκο δεδοµένων και πλήθος εγγραφών. Έτσι, έχουµε την ίδια απόδοση, όταν 

αυξάνεται ο αριθµός των εγγραφών και συνεπώς και το µέγεθος της βάσης. Αυτό είναι 

πολύ σηµαντικό για ένα µεταφραστικό σύστηµα, αφού η ποιότητα της µετάφρασης 

στηρίζεται στον πλούτο του µονόγλωσσου σώµατος κειµένου. Όσο µεγαλύτερο είναι το 

σώµα κειµένων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς απώλεια στην ποιότητα 

µετάφρασης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα της εύρεσης της µετάφρασης που 

αναζητούµε. 

• Στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, µπορούν να έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα πολλοί 

χρήστες, χωρίς να χρειάζεται να το λάβουµε υπόψη µας κατά την κατασκευή του 

συστήµατος. 

• Η γραµµατική των µοντέλων που χρησιµοποιήθηκαν είναι αυστηρά καθορισµένη και δεν 

αλλάζει. Επίσης κάθε χαρακτηριστικό που εµφανίζεται στο µοντέλο µας (π.χ. τα 

λήµµατα) έχει πάντα τον ίδιο τύπο δεδοµένων. Εποµένως µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε µια απλή, σχεσιακή βάση δεδοµένων για την αποθήκευση του 

µονόγλωσσου σώµατος κειµένων, αφού η βάση δεδοµένων δεν χρειάζεται να µπορεί να 

αποθηκεύσει έγγραφα XML µε διαφορετικά σχήµατα, όπως επιτρέπουν οι βάσεις 

δεδοµένων τύπου NXD
7
. 

• Για την αναζήτηση, η SQL είναι περισσότερο από αρκετή, αφού είναι συγκεκριµένες οι 

αναζητήσεις που κάνουµε κάθε φορά. Επίσης, δεν µας ενδιαφέρει η έξοδος του 

συστήµατος να είναι σε XML, εποµένως δεν χρειαζόµαστε κανενός είδος µετατροπή. 

                                                 
6
 www.mysql.com/ 

7
 http://www.xml.com/lpt/a/864 
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4.5.2 Σχεδιασµός του δίγλωσσου λεξικού 

Το λεξικό που χρησιµοποιήθηκε είναι ένα απλό δίγλωσσο λεξικό ληµµάτων, το οποίο 

χρησιµοποιείται από το µεταφραστικό σύστηµα METIS-II. Κάθε εγγραφή στο λεξικό 

αναπαριστάται από τις εξής πληροφορίες: λήµµα της γλώσσας-πηγής, γραµµατική ετικέτα 

του λήµµατος στη γλώσσα-πηγή, λήµµα στη γλώσσα-στόχο και γραµµατική ετικέτα του 

λήµµατος στη γλώσσα-στόχος. Οι γραµµατικές ετικέτες που χρησιµοποιούνται στο λεξικό 

περιέχουν λιγότερη πληροφορία από τις ετικέτες που χρησιµοποιούνται στο σώµα κειµένων 

της γλώσσας-στόχου και στην ανάλυση της πρότασης στη γλώσσα-πηγή, γιατί το µόνο που 

µας ενδιαφέρει για το λήµµα είναι τι µέρος του λόγου είναι. Τα υπόλοιπα γραµµατικά 

χαρακτηριστικά που έχουν προκύψει από την ανάλυση της λέξης στη γλώσσα-πηγή 

αποθηκεύονται από το σύστηµα ώστε να χρησιµοποιηθούν κατά τη σύνθεση της τελικής 

µετάφρασης στη γλώσσα-στόχος. Όπως είναι φυσικό, ένα λήµµα στη γλώσσα-πηγή µπορεί να 

αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα λήµµατα στη γλώσσα-στόχος. Οµοίως, η γραµµατική 

ετικέτα ενός λήµµατος στη γλώσσα-πηγή µπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από µια 

ετικέτες στη γλώσσα-στόχος. Όπως γίνεται σαφές από την παραπάνω περιγραφή, το λεξικό 

δεν περιέχει καθόλου εκφράσεις. Ο λόγος ήταν ότι η κατασκευή ενός λεξικού εκφράσεων 

είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία θεωρήθηκε δευτερεύουσας σηµασίας στα πλαίσια 

ενός ερευνητικού προγράµµατος το οποίο είχε σαν βασικό σκοπό να εξετάσει τη δυνατότητα 

αυτόµατης παραγωγής µετάφρασης χρησιµοποιώντας µόνο ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων. 

Στο µέλλον, η χρησιµοποίηση ενός λεξικού εκφράσεων είναι απαραίτητη για την επιτυχία του 

συστήµατος. 

4.5.3 Σχήµα της βάσης δεδοµένων για το µονόγλωσσο  σώµα κειµένων 

Για το σχεδιασµό της σχεσιακής βάσης δεδοµένων για την αποθήκευση του 

µονόγλωσσου σώµατος κειµένων δεν χρησιµοποιήθηκε καµία από τις γνωστές µεθοδολογίες 

αποθήκευσης XML εγγράφων σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Η µέθοδος που 

ακολουθήσαµε µπορεί να ενταχθεί στην µέθοδο Finite discrete tables (Schaffner, 2003), µε 

ορισµένες παρεµβάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

Η ιδιαίτερη φύση του προβλήµατος και οι συγκεκριµένες ανάγκες του αλγορίθµου µας 

έδωσαν τη δυνατότητα να δώσουµε µεγαλύτερη βαρύτητα σε συγκεκριµένα στοιχεία που 

εµφανίζονται σε ένα έγγραφο XML του σώµατος κειµένων. Πιο συγκεκριµένα, τα στοιχεία 

εκείνα τα οποία ξεχωρίζουν είναι οι προτάσεις (clauses) και οι φράσεις (chunks), αφού 

αποτελούν τις κύριες δοµές για όλους τους αλγόριθµους σύγκρισης, ενώ και όλες οι 

αναζητήσεις γίνονται είτε για να βρούµε κατάλληλες προτάσεις είτε κατάλληλες φράσεις. 

Αυτό το διαισθητικό κριτήριο ήταν που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή των πινάκων 

της σχεσιακής βάσης. Το στοιχεία token και head, ενώ είναι σηµαντικά για την επιλεγµένη 

µοντελοποίηση, αφού αποτελούν τα πρωτεύοντα «δοµικά υλικά» της, επιλέχθηκε να µην 
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αποθηκευθούν σε ξεχωριστούς πίνακες, επειδή από µόνα τους δεν χρησιµοποιούνται σε 

κανένα σηµείο της µεταφραστικής διαδικασίας. Η σηµασία τους έγκειται αποκλειστικά στο 

γεγονός ότι αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προτάσεων και των φράσεων. Θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και ένας µόνο πίνακας για την αποθήκευση τόσο των φράσεων 

όσο και των προτάσεων, όµως προτιµήθηκε να διαχωριστεί ώστε να γίνονται αποδοτικότερες 

αναζητήσεις. 

Επόµενο βήµα στο σχέδιο αντιστοίχησης (mapping schema), είναι η επιλογή των πεδίων 

του κάθε πίνακα. Κατά την αναλυτική παρουσίαση των µεθοδολογιών είδαµε γενικά ότι κάθε 

χαρακτηριστικό ενός στοιχείου µετατρέπεται σε πεδίο στον αντίστοιχο πίνακα. Κάτι τέτοιο 

όµως θα ήταν καταστροφικό για ένα τόσο πολύπλοκο µοντέλο όπως το γλωσσικό µοντέλο. 

Αν αναλογιστούµε ότι µια πρόταση µπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθµό από chunks και 

tokens, καταλαβαίνουµε ότι θα υπήρχε µεγάλος πλεονασµός (redundancy) στους πίνακές µας, 

και επανάληψη των ίδιων εγγραφών. Για να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό ακολουθήθηκε µια 

σύνθετη λύση: επιλέξαµε να ακολουθήσουµε την µέθοδο των τεχνικών «Document table» και 

«Keyed table» (Schaffner, 2003) και να δηµιουργήσουµε ένα πεδίο κειµένου στον πίνακά µας 

στο οποίο θα αποθηκεύουµε ολόκληρο το XML αντικείµενο. Ταυτόχρονα όµως 

δηµιουργήσαµε και κάποια πεδία τα οποία περιέχουν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά είτε 

για κάθε πρόταση, είτε για κάθε φράση. Ένα χαρακτηριστικό θεωρείται σηµαντικό αν 

χρησιµοποιείται κατά τις διαδικασίες αναζήτησης και ανάκτησης. Με τον τρόπο αυτό 

ξεπερνάµε τη δυσκολία στην αναζήτηση που παρουσιάζουν οι δύο µέθοδοι που αναφέραµε, 

αφού κάθε κριτήριο αναζήτησης είναι αποθηκευµένο στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα. 

Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω, καταλήξαµε στους εξής δύο πίνακες για την 

αποθήκευση του σώµατος κειµένων της αγγλικής γλώσσας: 

 

Clauses (Cl_id, source, main_verb, chunk_no, cl_XML) 

Chunks (Ch_id, cl_id, head_lemma, head_tag, ch_XML) 

 

Στον πίνακα Clauses αποθηκεύονται οι προτάσεις του σώµατος κειµένων, µετά από την 

κατάλληλη προ-επεξεργασία. ∆ιακρίνονται τα εξής πεδία: 

• Cl_id: Παίζει το ρόλο του πρωτεύοντος κλειδιού. 

• source: Αναφορά στο ακριβές σηµείο του αρχικού σώµατος κειµένων στο οποίο 

εµφανίζεται η πρόταση. 

• main_verb: Περιέχει το λήµµα του βασικού ρήµατος της πρότασης. 

• chunk_no: Περιέχει τον ακριβή αριθµό των φράσεων που περιλαµβάνει η πρόταση. 

• cl_XML: Στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πλήρης αναπαράσταση της πρότασης, µε 

όλες τις συντακτικές και γραµµατικές πληροφορίες, σε XML. 
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Ο πίνακας Chunks περιέχει όλες τις συντακτικές φράσεις οι οποίες εµφανίζονται σε 

ολόκληρο το σώµα κειµένων µας. ∆ιακρίνονται τα εξής πεδία: 

• Ch_id: Παίζει το ρόλο του πρωτεύοντος κλειδιού. 

• Cl_id: Είναι το id της πρότασης στην οποία περιέχεται το συγκεκριµένο chunk. 

• head_lemma: Περιέχει το λήµµα της κεφαλής του chunk. 

• head_tag: Περιέχει τη γραµµατική ετικέτα της κεφαλής του chunk. 

• ch_XML: Στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η πλήρης αναπαράσταση XML του chunk. 

 

Αυτοί είναι οι βασικοί πίνακες οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση και 

αποθήκευση του µονόγλωσσου σώµατος κειµένων. Φυσικά, κατά την αποθήκευση έχουν 

γίνει διάφορες βελτιστοποιήσεις, όπως δηµιουργία ευρετηρίων για να αυξηθεί η ταχύτητα 

απόκρισης του συστήµατος στις διάφορες αναζητήσεις που εκτελούνται. Ενώ η συγκεκριµένη 

µέθοδος µας έδωσε ένα αποδοτικό τρόπο αποθήκευσης των κειµένων, παρόλα αυτά υπάρχουν 

και κάποια µειονεκτήµατα τα οποία θα µας απασχολήσουν στο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα: 

• Είναι αργές οι αναζητήσεις απλών λέξεων (εκτός των κεφαλών, για τις οποίες υπάρχουν 

ευρετήρια) µέσα στις φράσεις. Οι αναζητήσεις αυτές είναι απαραίτητες ορισµένες φορές 

για να λυθούν προβλήµατα αµφισηµίας (ποια από τις µεταφράσεις µια λέξης είναι η 

καταλληλότερη µε κάποια συγκεκριµένα συµφραζόµενα). 

• Όταν αναζητούµε τις καταλληλότερες προτάσεις για τη µετάφραση, πολλές φορές ο 

αριθµός που µας επιστρέφει η αντίστοιχη SQL ερώτηση που κάνουµε στην βάση είναι 

πολύ µεγάλος. Κάτι τέτοιο µπορεί να είναι καταστροφικό για το σύστηµα µηχανικής 

µετάφρασης σε ότι αφορά το χρόνο απόκρισης, αφού θα πρέπει να τις ελέγξουµε όλες. 

Αυτό που θα θέλαµε είναι ένας τρόπος να έρχονται διατεταγµένα τα αποτελέσµατα, κάτι 

που φυσικά δεν είναι δυνατόν σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. Λύση στο συγκεκριµένο 

πρόβληµα µπορεί να δοθεί µε τη χρήση κάποιας µεθόδου ανάκτησης πληροφορίας 

(information retrieval). 

 

4.6 Συγκρίσεις µεταξύ των όρων της µοντελοποίησης 

Στην προταθείσα µοντελοποίηση, σηµαντικό ρόλο στη µεταφραστική διαδικασία παίζουν 

οι αντιστοιχήσεις ανάµεσα στους όρους (λέξεις και φράσεις) της πρότασης της γλώσσας-

πηγής και της πρότασης της γλώσσας-στόχου. Οι αντιστοιχήσεις αυτές προκύπτουν µέσα από 

µια διαδικασία συγκρίσεων των όρων, επιλέγοντας κάθε φορά το ζευγάρι του οποίου η 

σύγκριση µας δίνει το µεγαλύτερο βαθµό οµοιότητας. Η σύγκριση είναι µια top-down 

προσέγγιση, η οποία εκτελείται πρώτα στο επίπεδο της πρότασης και στη συνέχεια στο 
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επίπεδο των φράσεων, και βασίζεται σε µια απλή τεχνική από το πεδίο της αναγνώρισης 

προτύπων και σε ένα σύνολο παραµέτρων. Ο αλγόριθµος ο οποίος χρησιµοποιείται είναι µια 

υλοποίηση του Hungarian ή Kuhn-Munkres, ενώ οι παράµετροι είναι πραγµατικοί αριθµοί 

στο διάστηµα [0, 1]. Ο αλγόριθµος Kuhn-Munkres, ο οποίος αρχικά σχεδιάστηκε από τον H. 

W. Kuhn (1955), και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε από τον J. Munkres (1957), παίρνει σαν 

είσοδο έναν πίνακα nxn, ο οποίος περιέχει σαν τιµές τους βαθµούς οµοιότητας των όρων προς 

σύγκριση της γλώσσας-πηγής προς τους όρους της γλώσσας-στόχος. Το αποτέλεσµα είναι 

ένα διάνυσµα διάστασης n το οποίο µας δίνει τη βέλτιστη αντιστοίχηση των όρων. Σε όλες τις 

συγκρίσεις, ο αριθµός των όρων της γλώσσας-στόχου n πρέπει να είναι ίσος µε ή 

µεγαλύτερος από τον αριθµό των όρων της γλώσσας-πηγής m, ώστε να µπορούµε να 

εφαρµόσουµε τον αλγόριθµο αναγνώρισης προτύπων. Στην περίπτωση που δεν είναι ίσοι, 

τότε προσθέτουµε στη γλώσσα-πηγή (n-m) κενούς όρους, οι οποίοι στη συνέχεια 

παραλείπονται. Στην παραπάνω περιγραφή του αλγορίθµου αναφερόµαστε σε όρους και όχι 

συγκεκριµένα σε λέξεις ή φράσεις, γιατί ο ίδιος αλγόριθµος χρησιµοποιείται τόσο για τη 

σύγκριση σε επίπεδο πρότασης όσο και σε επίπεδο φράσεων. 

4.6.1 Συγκρίσεις σε επίπεδο λέξεων 

Για τη σύγκριση ενός ζεύγους λέξεων, συγκρίνονται τα λήµµατα και οι γραµµατικές 

τους ετικέτες. Η σύγκριση των ληµµάτων είναι µια απλή σύγκριση. Αν τα δύο λήµµατα 

ταυτίζονται, τότε ταιριάζουν πλήρως ως προς το λήµµα και η βαθµολογία της σύγκρισης 

ληµµάτων είναι 1. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι τα δύο λήµµατα δε σχετίζονται και η 

βαθµολογία είναι 0. 

Στη συνέχεια συγκρίνονται οι γραµµατικές ετικέτες των δύο λέξεων. Επειδή όλες οι 

συγκρίσεις στο µεταφραστικό µοντέλο εκτελούνται µετά την αναζήτηση στο λεξικό, οι 

συγκρινόµενες γραµµατικές ετικέτες ανήκουν στο CLAWS5 και αποτελούνται από 3 

χαρακτήρες. Το αποτέλεσµα της κάθε σύγκρισης είναι ένα ποσοστό οµοιότητας, το οποίο 

είναι 1 όταν οι ετικέτες είναι ίδιες ή όταν η µια σύνθετη ετικέτα περιέχει την άλλη. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, όταν δηλαδή οι ετικέτες δεν είναι ίδιες, το αποτέλεσµα της σύγκρισης 

δίνεται από ένα προκαθορισµένο πίνακα τιµών, όπου κάθε τιµή αποτελεί µια παράµετρο του 

συστήµατος µηχανικής µετάφρασης. Ο πίνακας 1 παρέχει ενδεικτικά παραδείγµατα των 

τιµών των βαθµών οµοιότητας των γραµµατικών ετικετών. Για τα ζεύγη γραµµατικών 

ετικετών τα οποία δεν είναι όµοια και δεν αντιστοιχεί κάποιος βαθµός οµοιότητας, το 

ποσοστό οµοιότητας είναι ίσο µε 0. Οι τιµές των παραµέτρων τους έχουν προκύψει 

λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις ερευνητών γλωσσολόγων. Συνολικά, για τις 

συγκρίσεις των γραµµατικών ετικετών χρησιµοποιούνται 21 παράµετροι. 
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Γραµµατική ετικέτα 1 Γραµµατική ετικέτα 2 Βαθµός Οµοιότητας 

AT0 CRD 0.2 

AT0 DT0 0.8 

AT0 ORD 0.2 

AT0 DPS 0.7 

NN* CRD 0.1 

NN* ORD 0.1 

NN* PNP 0.4 

NN* NP0 0.9 

Πίνακας 1: Παραδείγµατα βαθµών οµοιότητας γραµµατικών ετικετών 

Ο τελικός βαθµός οµοιότητας προκύπτει από τον τύπο (4.1): 

( )TagComptcfLemmaComplcfocfTokenScore nnnnnn
×+××=  (4.1) 

Όπου: 

TokenScore: Το αποτέλεσµα της σύγκρισης 

LemmaComp: Ο βαθµός οµοιότητας των ληµµάτων των δυο λέξεων 

TagComp: Ο βαθµός οµοιότητας των γραµµατικών ετικετών 

tcf: Συντελεστής βάρους της σύγκρισης των γραµµατικών ετικετών 

lcf: Συντελεστής βάρους της σύγκρισης των ληµµάτων, όπου ισχύει lcf=1-tcf 

ocf: Ολικός συντελεστής βάρους σύγκρισης 

 

Στην εξίσωση (4.1), εµφανίζονται 3 παράµετροι, οι οποίες οδηγούν τις συγκρίσεις 

ανάµεσα στις γραµµατικές ετικέτες και εξαρτώνται από την γραµµατική ετικέτα της λέξης 

που προέρχεται από το κείµενο της γλώσσας-πηγής. Όπως και οι παραπάνω παράµετροι, έτσι 

και αυτές αναφέρονται στις γραµµατικές ετικέτες του CLAWS5 και έχουν ως τιµές 

πραγµατικούς αριθµούς στο διάστηµα [0, 1], οι οποίοι προέκυψαν µετά από ανάλυση της 

γλώσσας-πηγής από ερευνητές γλωσσολόγους. Οι παράµετροι αυτές, µέσα από τις 

συγκρίσεις, καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζεται η οµοιότητα δύο λέξεων. Με 

τον συντελεστή ocf µπορούµε να ορίσουµε πόσο σηµαντικός είναι ένας όρος κατά τη 

σύγκριση µιας πρότασης ή µιας φράσης. Μεγάλη τιµή του ocf σηµαίνει ότι ο όρος είναι 

σηµαντικός στην πρόταση ή τη φράση και συνεπώς πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα 

στη σύγκρισή του κατά τον υπολογισµό του συνολικού βαθµού οµοιότητας. Από την άλλη, 

µικρή τιµή του ocf σηµαίνει ότι ο όρος δεν είναι και τόσο σηµαντικός και δεν πρέπει να 

συµµετέχει πολύ κατά τον υπολογισµό του βαθµού οµοιότητας του όρου στον οποίο ανήκει. 

Για παράδειγµα, αν το ocf µιας γραµµατικής ετικέτας ήταν ίσο µε 0, αυτό θα σήµαινε ότι 

κάθε φορά που συγκρίνουµε µια λέξη από µια φράση της γλώσσας-πηγής µε τη συγκεκριµένη 

γραµµατική ετικέτα, τότε αυτή η λέξη ουσιαστικά δεν θα συµµετέχει καθόλου στον 

υπολογισµό του βαθµού οµοιότητας της φράσης. 
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Με τον συντελεστή tcf ορίζουµε πόσο σηµαντικό είναι το λήµµα και αντίστοιχα πόσο 

σηµαντική είναι η γραµµατική ετικέτα κατά τη σύγκριση δύο λέξεων. Μεγάλη τιµή του tcf 

σηµαίνει ότι η γραµµατική ετικέτα διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο από το λήµµα. Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση των προθέσεων (prepositions), οι οποίες έχουν γραµµατική 

ετικέτα PRP κατά CLAWS5, σύµφωνα µε γλωσσολογικές µελέτες, το λήµµα δεν παίζει τόσο 

σηµαντικό ρόλο κατά τη σύγκριση, και για το λόγο αυτό το tcf θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο 

από το lcf. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συντελεστές ocf και tcf (Η τιµή του lcf δεν 

αναφέρεται, αφού lcf=1-tcf) για τις διάφορες κατηγορίες γραµµατικών ετικετών CLAWS5. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι παράµετροι καλύπτουν περισσότερες από µια γραµµατικές 

ετικέτες. Το σύµβολο ‘.’ υποδηλώνει οποιονδήποτε χαρακτήρα, ενώ το ‘*’ οποιαδήποτε 

ακολουθία χαρακτήρων. Για παράδειγµα, οι προθέσεις στην Αγγλική γλώσσα έχουν ως 

γραµµατική ετικέτα είτε την  PRF, για τις λέξεις µε λήµµα το OF, είτε την PRP, για 

οποιοδήποτε λήµµα εκτός του OF, αλλά έχουν κοινούς συντελεστές ocf και tcf, αφού και οι 

δύο προαναφερθείσες γραµµατικές ετικέτες καλύπτονται από την γραµµατική ετικέτα PR.. 

 

Γραµµατική ετικέτα ocf tcf 

PR. 0.5 0.9 

NP. 0.8 0.8 

NN. 1 0.4 

VV. 1 0.1 

VBN 1 0.1 

VDN 1 0.1 

VHN 1 0.1 

VB. 0.4 0.8 

V* 0.4 0.3 

AT. 0.1 0.7 

AV. 0.2 0.5 

PUN 0.1 0.5 

AJ. 0.2 0.5 

OR. 0.6 0.5 

CR. 0.5 0.5 

XX. 0.2 0.5 

PNP 0.8 1 

DPS 0.6 1 

* 0.8 0.5 

Πίνακας 2: Παραδείγµατα συντελεστών σύγκρισης γραµµατικών ετικετών 

4.6.2 Συγκρίσεις σε επίπεδο φράσεων 

Στην προταθείσα µοντελοποίηση, µπορούν να γίνουν δύο ειδών συγκρίσεις ανάµεσα σε 

ένα ζεύγος φράσεων. Η πρώτη σύγκριση µεταξύ φράσεων χρησιµοποιεί τα 2 βασικά 

χαρακτηριστικά τους, τα οποία είναι ο τύπος τους και η λέξη-κεφαλή τους, και εκτελείται 
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όταν συγκρίνονται οι προτάσεις στη γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχος, µε σκοπό την 

εύρεση της σωστής διάταξης των φράσεων στην τελική µετάφραση. Ο τύπος (4.2) µας δίνει 

στο επίπεδο αυτό το βαθµό οµοιότητας δύο φράσεων. 

( ) 





 ××= −+× HeadCompbcfLabelCompbcfocfChunkScore nnn nn 11  

(4.2) 

 

Όπου: ChunkScore1: Το αποτέλεσµα σύγκρισης των φράσεων µε βάση τα γενικά τους 

χαρακτηριστικά 

           LabelComp: Ο βαθµός οµοιότητας των τύπων των δύο φράσεων 

           HeadComp: Ο βαθµός οµοιότητας των δύο λέξεων-κεφαλών 

           ocf: Ολικός συντελεστής βάρους σύγκρισης 

           bcf: Συντελεστής βάρους της σύγκρισης των τύπων των φράσεων 

 

Η σύγκριση των δύο λέξεων-κεφαλών γίνεται όπως ακριβώς και η σύγκριση δύο λέξεων. 

Η σύγκριση των τύπων δύο φράσεων γίνεται αντίστοιχα µε τη σύγκριση των γραµµατικών 

ετικετών. Όταν οι δύο τύποι είναι ίδιοι, τότε η σύγκριση επιστρέφει 1, ενώ σε κάθε άλλη 

περίπτωση το σύστηµα ανατρέχει σε έναν πίνακα αντιστοιχιών για τους διάφορους τύπους 

φράσεων, αντίστοιχο µε τον παρακάτω πίνακα.  

 

Τύπος φράσης 1 Τύπος φράσης 2 Βαθµός Οµοιότητας 

PP_NM PP_1 1 

PP_NM PP_2 0.01 

PP_NM PPOF_1 0.5 

PP_NM PPOF_2 0.01 

PP_NM PPOS_1 0.5 

PP_NM PPOS_2 0.01 

ADJP_NM ADJ_1 1 

ADJP_NM ADJ_2 0.9 

Πίνακας 3: Παραδείγµατα βαθµών οµοιότητας των τύπων των chunks 

Αντίστοιχα µε τη σύγκριση των λέξεων, έτσι και στη σύγκριση των φράσεων, τον τελικό 

βαθµό σύγκρισης οδηγούν οι συντελεστές ocf και bcf, συνυφασµένοι µε τα βασικά 

χαρακτηριστικά των φράσεων. Οι συντελεστές ocf και bcf εξαρτώνται από τον τύπο της 

φράσης της πρότασης από τη γλώσσα-πηγή και προέκυψαν µετά από ανάλυση του σώµατος 

κειµένων της γλώσσας-πηγής από ερευνητές γλωσσολόγους. Οι τιµές τους είναι πραγµατικοί 

αριθµοί στο διάστηµα [0, 1]. Με την παράµετρο ocf ορίζεται η σηµασία ενός τύπου φράσης 

για το συνολικό βαθµό οµοιότητας µιας πρότασης στη γλώσσα-πηγή και µίας πρότασης στη 

γλώσσα-στόχος, ενώ η παράµετρος bcf ορίζει το πόσο συµµετέχουν ο βαθµός οµοιότητας του 

τύπου των φράσεων, και ο βαθµός οµοιότητας των κεφαλών στον υπολογισµό της συνολικής 
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οµοιότητας των δύο φράσεων. Όπως και στις συγκρίσεις ανάµεσα σε λέξεις, έτσι και εδώ 

επιλέγουµε τις παραµέτρους βάσει της φράσης από την πρόταση της γλώσσας-πηγή. Στον 

πίνακα 4 παρουσιάζονται ενδεικτικές τιµές των συντελεστών ocf και bcf, όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν µε βάση γλωσσολογική πληροφορία. 

 

Τύπος φράσης ocf Bcf 

PP 0.7 0.3 

PP_OF 0.7 1 

PP_OS 0.7 1 

VG 0.5 0.4 

PP 0.7 0.3 

ADJ 0.4 0.4 

NP 0 0.3 

InP 0.4 0.4 

Πίνακας 4: Παραδείγµατα συντελεστών σύγκρισης γραµµατικών ετικετών  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4, η παράµετρος ocf για τον τύπο NP είναι 0. Αυτό 

συµβαίνει γιατί τα chunks αυτού του τύπου εµφανίζονται µόνο µέσα σε chunks τύπου PP, και 

ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να συνεισφέρουν στο βαθµό οµοιότητας της πρότασης. Οι 

πληροφορίες για την κεφαλή τους λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του βαθµού 

οµοιότητας του PP chunk στο οποίο περιέχονται. 

Το δεύτερο είδος σύγκρισης γίνεται µε την αντιστοίχηση των λέξεων της φράσης στη 

γλώσσα-πηγή µε λέξεις της φράσης στη γλώσσα-στόχος, χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο 

Kuhn-Munkres και την προαναφερθείσα διαδικασία σύγκρισης λέξεων. Η σύγκριση αυτή µας 

δίνει ένα βαθµό οµοιότητας των chunks ως προς τις λέξεις που περιέχουν και έχει ως τελικό 

σκοπό την τοποθέτηση των λέξεων του chunk στη σωστή σειρά. Ο βαθµός οµοιότητας σε 

αυτό το επίπεδο δίνεται από τον τύπο (4.3):  

∑
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(4.3) 

Στον παραπάνω τύπο, m είναι ο αριθµός των λέξεων της φράσης της γλώσσας-πηγής, ocf 

είναι ο ολικός συντελεστής βάρους σύγκρισης των φράσεων και TokenScoren είναι οι βαθµοί 

οµοιότητας των λέξεων της φράσης της γλώσσας-πηγής µε τις λέξεις της φράσης της 

γλώσσας-στόχου τις οποίες έχει δώσει ο αλγόριθµος αναγνώρισης προτύπων. Στον 

παρονοµαστή του κλάσµατος περιέχεται το άθροισµα των παραµέτρων ocf (στον τύπο 

αναφέρεται ως Tok_ocf για να διαχωριστεί από την αντίστοιχη παράµετρο για τις φράσεις) 

των λέξεων της φράσης της γλώσσας-πηγής, για την κανονικοποίηση του αποτελέσµατος. 
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4.6.3 Συγκρίσεις σε επίπεδο προτάσεων 

Όπως και για τις φράσεις, έτσι και για τις προτάσεις (clauses) υπάρχουν δύο επίπεδα 

σύγκρισης,  και συνεπώς δύο διαφορετικοί βαθµοί οµοιότητας. Το πρώτο επίπεδο σύγκρισης 

µας δίνει το βαθµό οµοιότητας µιας πρότασης στη γλώσσα-πηγή και µιας πρότασης στη 

γλώσσα-στόχο µε βάση τα γενικά χαρακτηριστικά των chunks που περιέχουν, και έχει ως 

στόχο την εύρεση της σωστής σειράς των φράσεων µέσα στην πρόταση. Υπολογίζεται από 

τον τύπο (4.4). 

∑
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(4.4) 

 

Στον παραπάνω τύπο, m είναι ο αριθµός των φράσεων της πρότασης της γλώσσας-πηγής, 

ocf είναι ο ολικός συντελεστής βάρους σύγκρισης των φράσεων και ChunkScore1n είναι οι 

βαθµοί οµοιότητας των φράσεων της πρότασης της γλώσσας-πηγής µε τις αντίστοιχες 

φράσεις της πρότασης της γλώσσας-στόχου σύµφωνα µε την αντιστοίχηση που έχει προκύψει 

από τον αλγόριθµο Kuhn-Munkres. 

Το δεύτερο επίπεδο σύγκρισης µας δίνει το βαθµό οµοιότητας µιας πρότασης στη 

γλώσσα-πηγή και µιας πρότασης στη γλώσσα-στόχο µε βάση τη σύγκριση των φράσεων ως 

προς τις λεκτικές µονάδες που περιέχουν, και έχει ως στόχο τον προσδιορισµό της θέσης των 

λέξεων στην πρόταση και της επιλογής της µετάφρασης λέξεων όταν από το δίγλωσσο λεξικό 

προτείνονται πολλαπλές µεταφράσεις. Ο τύπος που µας δίνει τον δεύτερο βαθµό οµοιότητας, 

κατ’ αναλογία µε τον προηγούµενο τύπο είναι: 
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5 Εφαρµογή του µοντέλου στο µεταφραστικό σύστηµα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, µέσα από την αναλυτική παρουσίαση των βηµάτων της 

µεταφραστικής διαδικασίας, θα δούµε πώς εφαρµόζεται το µοντέλο µετάφρασης στο 

σύστηµα METIS-II. Μετά την περιγραφή του συστήµατος θα αναφερθούµε στην αξιολόγηση 

του συστήµατος ως προς την ποιότητα της παραγόµενης µετάφρασης. 

 

5.1 Αναλυτική περιγραφή της µεταφραστικής διαδικασίας 

5.1.1 Προεπεξεργασία 

Το πρώτο βήµα της µεταφραστικής διαδικασίας είναι η προεπεξεργασία τόσο της 

πρότασης της γλώσσας-πηγής όσο και του µονόγλωσσου σώµατος κειµένων της γλώσσας-

στόχου. Η προεπεξεργασία περιλαµβάνει βασικές εργασίες επεξεργασίας της φυσικής 

γλώσσας, όπως είναι η γραµµατική επισηµείωση (tagging), η ληµµατοποίηση (lemmatising) 

και η επιφανειακή συντακτική ανάλυση και κατάτµηση (chunking).  

Η προεπεξεργασία του µονόγλωσσου σώµατος κειµένων της γλώσσας-στόχου γίνεται µια 

φορά, κατά τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων (βλέπε κεφάλαιο 4.5.3). Στο σύστηµα 

METIS-II χρησιµοποιήθηκε το σώµα κειµένων BNC
8
 (British National Corpus), το οποίο 

χρησιµοποιεί CLAWS5 για τη γραµµατική επισηµείωση των όρων του. Για την 

προεπεξεργασία του BNC έγινε αρχικά ληµµατοποίηση και γραµµατική επισηµείωση των 

όρων µε κατάλληλο εργαλείο στα Αγγλικά (Carl et al., 2005) και στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε κατάτµηση µε το πακέτο λογισµικού ShaRPa 2.0 (Vandeghinste, 2005). 

Η προεπεξεργασία της πρότασης στη γλώσσα-πηγή είναι η πρώτη εργασία που εκτελείται 

όταν δίνεται η πρόταση στο σύστηµα για µετάφραση. Και σε αυτή την περίπτωση η 

προεπεξεργασία περιλαµβάνει  τη ληµµατοποίηση και γραµµατική επισηµείωση των όρων µε 

βάση το σύνολο γραµµατικών ετικετών του PAROLE (Labropoulou et al., 1996) και στη 

συνέχεια το χωρισµό της πρότασης σε φράσεις µε τη χρήση ενός κατατµητή (Boutsis et al., 

2000). Στη συνέχεια, η πρόταση περνά από το δίγλωσσο λεξικό, το οποίο µας δίνει τις 

µεταφράσεις στη γλώσσα-στόχο κάθε λέξης της πρότασης (λήµµα και γραµµατική ετικέτα). 

Οι µεταφράσεις είναι όλες ισοπίθανες, αφού το λεξικό που χρησιµοποιείται δεν περιέχει 

καθόλου πιθανότητες. Μετά και το λεξικό, η αρχική πρόταση µετατρέπεται σε ένα διάνυσµα 

το οποίο περιέχει γραµµατική και συντακτική πληροφορία στη γλώσσα-πηγή, αλλά και τις 

µεταφράσεις των λέξεων στη γλώσσα-στόχος. 

                                                 
8 www.natcorp.ox.ac.uk/ 
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5.1.2 Ανάκτηση προτάσεων από το σώµα κειµένων 

Το επόµενο βήµα της διαδικασίας είναι η ανάκτηση πιθανών µεταφράσεων από το σώµα 

κειµένων. Οι προτάσεις οι οποίες θα ανακτηθούν θα πρέπει να έχουν κύριο ρήµα το οποίο θα 

περιλαµβάνεται στις µεταφράσεις του κύριου ρήµατος της πρότασης στη γλώσσα-πηγή, και 

να περιέχουν το πολύ 2 παραπάνω φράσεις (chunks) από τον αριθµό των φράσεων στις 

οποίες χωρίζεται η αρχική πρόταση. Όπως και στο λεξικό, έτσι και σε αυτό το βήµα, οι 

προτάσεις ανακτώνται από το σώµα κειµένων χωρίς καµία στατιστική πληροφορία. Η 

αξιολόγηση και επιλογή της καταλληλότερης θα γίνει σε επόµενα βήµατα. 

5.1.3 Σύγκριση των προτάσεων 

Στην προτεινόµενη µέθοδο, οι συγκρίσεις των προτάσεων γίνονται σε δύο επίπεδα. Στο 

πρώτο επίπεδο, χρησιµοποιώντας γενικές πληροφορίες για τις φράσεις τις οποίες περιέχουν οι 

προτάσεις, προσπαθούµε να βρούµε τις δοµικές αντιστοιχίες µεταξύ της πρότασης από τη 

γλώσσα-πηγή µε κάθε µια από τις ανακτηµένες προτάσεις της γλώσσας-στόχος. Ουσιαστικά, 

σκοπός αυτού του βήµατος είναι να βρούµε τη σωστή σειρά εµφάνισης των φράσεων 

πηγαίνοντας από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο, χρησιµοποιώντας σαν οδηγό την 

πρόταση που έχουµε ανακτήσει από το µονόγλωσσο σώµα κειµένων. Η σύγκριση των 

φράσεων σε αυτό το επίπεδο γίνεται όπως ακριβώς περιγράψαµε στο κεφάλαιο 4.6.2. Με 

βάση την εξίσωση (4.2), συγκρίνουµε κάθε φράση της πρότασης της γλώσσας-πηγής µε όλες 

τις φράσεις µιας πρότασης στη γλώσσα-στόχο και υπολογίζουµε το βαθµό οµοιότητας µεταξύ 

των προτάσεων. Στη συνέχεια συλλέγονται όλοι οι βαθµοί οµοιότητας και σχηµατίζουν έναν 

πίνακα nxn. Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο Kuhn-Munkres, προκύπτεί η βέλτιστη 

αντιστοίχηση των φράσεων της κάθε πρότασης, µε τον περιορισµό κάθε φράση της µιας 

γλώσσας να αντιστοιχεί µόνο σε µια φράση της άλλης. Ουσιαστικά, η πρόταση στη γλώσσα-

στόχο είναι ένας οδηγός, ο οποίος µας λέει ποια είναι η σωστή σειρά των φράσεων στη 

µετάφραση της πρότασης από τη γλώσσα-πηγή. Ο συνολικός βαθµός οµοιότητας ανάµεσα 

στις 2 προτάσεις στο πρώτο αυτό βήµα σύγκρισης υπολογίζεται µε την εξίσωση (4.4), όπως 

αυτή περιγράφηκε στο κεφάλαιο 4.6.2.  

Στο δεύτερο επίπεδο, µετά από την κατοχύρωση των ζευγαριών των φράσεων της 

πρότασης της γλώσσας-πηγής µε τις φράσεις των προτάσεων της γλώσσας-στόχου, η 

σύγκριση µεταφέρεται στο επίπεδο των λεκτικών µονάδων, µέσα στις φράσεις. Αυτό 

συµβαίνει ώστε να προσδιορισθεί η σωστή σειρά των λέξεων, αλλά και η επιλογή των 

ακριβέστερων µεταφράσεων από το λεξικό για τις λέξεις κάθε φράσης. Τα συµφραζόµενα θα 

δώσουν τις σωστές µεταφράσεις των λέξεων, αλλά και τη σωστή σειρά µε οδηγό τις φράσεις 

των προτάσεων στη γλώσσα-στόχος. Σε αυτό το επίπεδο συγκρίσεων, οι βαθµοί οµοιότητας 

των φράσεων υπολογίζονται µε βάση τη σχέση (4.3) του κεφαλαίου 4.6.2, και στη συνέχεια 
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υπολογίζεται ένας συνολικός βαθµός οµοιότητας για την πρόταση χρησιµοποιώντας τη σχέση 

(4.5).  

Αφού ολοκληρωθεί και το δεύτερο επίπεδο σύγκρισης, είµαστε έτοιµοι να επιλέξουµε 

την καταλληλότερη πρόταση για µετάφραση. Αυτό γίνεται υπολογίζοντας τα γινόµενα των 

βαθµών οµοιότητας των δύο βηµάτων κάθε πρότασης και επιλέγοντας την πρόταση µε το 

µεγαλύτερο συνολικό βαθµό οµοιότητας. Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να γίνει πιο 

κατανοητή µε ένα παράδειγµα. Παρακάτω παρουσιάζεται µια πρόταση στα Ελληνικά και σε 

παρένθεση η µεταγραφή της στα Αγγλικά µετά από λέξη-προς-λέξη µετάφραση. 

(A) Συνήθως [vg διαρκούν] [pp για [np_nm ώρες]] [PP_OF [pp ∅∅∅∅ [np_nm οι εβδοµαδιαίες 

συναντήσεις] [np_ac των πιο σηµαντικών  µετόχων]] 

(Usually last for hours the weekly meetings of the most important shareholders) 

Επεξεργαζόµαστε την Ελληνική πρόταση, ώστε να εξάγουµε τα λήµµατα, τις γραµµατικές 

ετικέτες και να τη χωρίσουµε σε φράσεις. Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε το λεξικό για να 

πάρουµε τις µεταφράσεις κάθε λέξης. Αν υποθέσουµε ότι το λεξικό περιέχει µόνο µια 

Αγγλική µετάφραση για κάθε Ελληνικό λήµµα της παραπάνω πρότασης, η αρχική πρόταση 

θα πάρει την µορφή (B). Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µετά το λεξικό χρησιµοποιούνται 

γραµµατικές ετικέτες από το CLAWS5. 

(B) usually [vg last] [pp for [np_nm hour] ] [PP_OF [pp ∅∅∅∅ [np1 the weekly meeting] [pp of [np2 

the most important shareholder]]] 

Το πρώτο βήµα της διαδικασίας είναι η αναζήτηση κατάλληλων Αγγλικών προτάσεων 

από το σώµα κειµένων. Για την αναζήτηση, χρησιµοποιούµε το κύριο ρήµα της πρότασης 

(εδώ το last) καθώς και τον αριθµό των chunks που περιέχει η πρόταση. Στο (C) βλέπουµε 

µια από τις προτάσεις που µας επέστρεψε η αναζήτηση. Με µια πρώτη µατιά, οι δύο 

προτάσεις (Β) και (C) µπορεί να έχουν ελάχιστες κοινές λέξεις, αν λάβουµε υπόψη όµως τη 

συντακτική τους δοµή θα δούµε ότι παρουσιάζουν όµοια χαρακτηριστικά. 

(C) [PP_OF [pp ∅∅∅∅ [np1 One charge] [pp of [np2 the battery]]] [vg last] [pp for [np_nm hour] ] , 

even  [pp at [np2 top speed]] 

Αυτήν την κοινή τους δοµή θα εκµεταλλευτούµε στο πρώτο επίπεδο σύγκρισης, ώστε να 

πάρουµε πληροφορίες για τις δοµικές αλλαγές σε επίπεδο φράσεων. Στο σχήµα 9 βλέπουµε 

την εφαρµογή του αλγορίθµου Kuhn-Munkres, µετά από τον υπολογισµό των βαθµών 

οµοιότητας των φράσεων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η σειρά των φράσεων δεν αλλάζει, 

αφού είναι η ίδια τόσο στην Ελληνική πρόταση όσο και στην Αγγλική. Επειδή η Αγγλική 

πρόταση έχει µια φράση παραπάνω, προσθέτουµε στην Ελληνική πρόταση έναν πρόσθετο 

όρο, τον οποίο ορίζουµε ως PAD, ώστε να εφαρµόσουµε τον αλγόριθµο αντιστοίχησης. Στη 
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συνέχεια, ο όρος αυτός παραλείπεται. Με έντονη γραµµατοσειρά (bold) τονίζονται οι λέξεις-

κεφαλές κάθε φράσης. 

 
Ελληνική πρόταση µετά την προεπεξεργασία usually , last for hour the weekly meeting the most important shareholders 

Αγγλική πρόταση από το σώµα κειµένων One charge of the battery lasts for hours, even at top speed , 

Βαθµός οµοιότητας 

 

83.739136% 

[vg last(VV)]  
[pp for(PRP) [np_nm 

hour(NN)] ] 
[pp ∅∅∅∅ [np1 the(AT0) weekly(AJ) 

meeting(NN)] 

[pp of(PRF) [np2 the(AT0) 

most(AV0) important(AJ) 

shareholders(NN)]]] 

PAD 

[pp ∅∅∅∅ [np1 One (CRD) 

charge(ΝΝ1)]] 
0% 61% 79% 61% 20% 

[pp of(PRF) [np2 the(AT0) 

battery(NN2)]] 
0% 78% 40% 79% 20% 

[vg last(VVZ)] 100% 0% 0% 0% 20% 

[pp for(PRP) [np_nm 

hour(NN2)] ] 
0% 100% 40% 78% 20% 

[pp at(PRP) [np2 top(AJ0) 

speed(NN1)]] 
0% 78% 40% 78% 20% 

Σχήµα 9. Σύγκριση προτάσεων σε επίπεδο chunk 

Στο δεύτερο επίπεδο σύγκρισης των προτάσεων, ο αλγόριθµος εκτελεί µια αναλυτική 

σύγκριση σε επίπεδο λέξεων, στο εσωτερικό των φράσεων των δύο γλωσσών οι οποίες έχουν 

αντιστοιχηθεί στο προηγούµενο βήµα (σχήµα 10).  

 

46.7% ∅ 
the 

{AT0} 

weekly 

{AJ} 

meeting 

{NN} 

∅ 100% 0% 0% 0% 

one{CRD} 0% 10 7% 0% 

charge{NN1} 0% 0% 0% 30% 

PAD 20% 20% 20% 0% 

 

63.0% 
of 

(PRF) 
the 

(AT0) 

most 

(AV0) 

important 

(AJ) 

shareholders 
(NN) 

of (prf) 100% 0% 0% 0% 0% 

the (AT) 0% 100% 0% 17% 0% 

battery (NN1) 0% 0% 0% 0% 30% 

PAD 20% 20% 20% 20% 0% 

PAD 20% 20% 20% 20% 0% 

100.0% last{VV} 

last{VVZ} 100% 
 

100.0% for (PRP) hour (NN) 

for (PRP) 100% 0% 

hour (NN2) 0% 100% 
 

Σχήµα 10. Σύγκριση όλων των chunk µια πρότασης σε επίπεδο λέξεων 

 

Αθροίζοντας τους βαθµούς οµοιότητας των φράσεων προκύπτει ένας βαθµός οµοιότητας 

δεύτερου επιπέδου για τις δύο προτάσεις. Σε περίπτωση που το γινόµενο των δύο βαθµών 

οµοιότητας της συγκεκριµένης πρότασης-στόχου είναι το υψηλότερο από όλες τις 

ανακτηµένες προτάσεις, η πρόταση θα χρησιµοποιηθεί ως σκελετός της τελικής µετάφρασης. 

Μέσα από τα 2 βήµατα θα έχουν καθοριστεί τόσο οι µεταφράσεις των λέξεων όσο και η 

σειρά των λέξεων και των φράσεων στην πρόταση. Για να πάρουµε την τελική µετάφραση, 

συνθέτουµε τις µεταφράσεις της κάθε φράσης που παίρνουµε από το δεύτερο επίπεδο 

σύγκρισης. Ο τρόπος που θα συνδυάσουµε τις φράσεις για να πάρουµε την µετάφραση µας 

δίνεται άµεσα από το αποτέλεσµα της σύγκρισης του πρώτου επιπέδου. 
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5.1.4 Τελική επεξεργασία και σύνθεση 

Μετά την ολοκλήρωση της σύνθετης διαδικασίας σύγκρισης, έχει καθοριστεί η σειρά των 

λέξεων και των φράσεων, καθώς και έχει γίνει η επιλογή της µετάφρασης κάθε λέξης. 

Παρόλα αυτά η τελική µετάφραση θα παραχθεί µέσα από ένα τελευταίο βήµα επεξεργασίας 

των επιµέρους φράσεων της πρότασης, η οποία περιλαµβάνει αντικατάσταση και 

προσθαφαίρεση λέξεων καθώς και αντικατάσταση ολόκληρων φράσεων. Μια φράση µπορεί 

να αντικατασταθεί αν ο βαθµός οµοιότητάς της µε τη φράση της γλώσσας-πηγής είναι 

χαµηλότερος από κάποιο καθορισµένο κατώφλι. Για την αντικατάσταση, ανακτούµε 

κατάλληλη φράση από το µονόγλωσσο κείµενο της γλώσσας–στόχου. Μετά την ανάκτηση, οι 

φράσεις συγκρίνονται και πάλι µε την προαναφερθείσα διαδικασία. 

Όταν έχουν µεταφραστεί όλες οι φράσεις, συνθέτουµε την τελική µετάφραση της 

πρότασης, διατάσσοντας τις φράσεις στη γλώσσα-στόχο και τοποθετώντας τις λεκτικές 

µονάδες  οι οποίες δεν περιέχονται σε κάποια φράση στις θέσεις που έχουν προκύψει από τη 

διαδικασία αντιστοίχησης. Επίσης, µε κατάλληλο εργαλείο (reversible lemmatiser) και µε 

βάση τις γραµµατικές ετικέτες CLAWS5 καθώς και τις πιο σύνθετες Ελληνικές γραµµατικές 

ετικέτες, προκύπτουν οι λεκτικές µορφές όλων των ληµµάτων. Η µετάφραση του τελικού 

κειµένου προκύπτει συνθέτοντας τις µεταφράσεις όλων των προτάσεων. 
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6 Αξιολόγηση του µεταφραστικού συστήµατος 
 

6.1 Η Αξιολόγηση στη µηχανική µετάφραση 

Οποιαδήποτε ερευνητική προσπάθεια θεωρείται ηµιτελής αν δεν συνοδεύεται από µια 

συστηµατική και πλήρως προσδιορισµένη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία µέσα από µια 

σειρά αντικειµενικών κριτηρίων θα δώσει µια σαφή εικόνα των ερευνητικών αποτελεσµάτων 

ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση µε αντίστοιχες προσπάθειες στο συγκεκριµένο τοµέα. Η 

σωστή, και αντικειµενική αξιολόγηση ενός ερευνητικού έργου επιτρέπει την ανίχνευση τυχόν 

µειονεκτηµάτων ή προβληµάτων και οδηγεί στην εξέλιξη τόσο του ίδιου του έργου όσο και 

του ερευνητικού τοµέα στον οποίο ανήκει. Έτσι λοιπόν και στον τοµέα της µηχανικής 

µετάφρασης, από τα πρώτα κιόλας χρόνια, παρουσιάστηκε η ανάγκη για µια ποιοτική και 

αντικειµενική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών προσπαθειών. Πριν από την 

έρευνα στο χώρο της µηχανικής µετάφρασης, οι µεταφράσεις δεν υπόκεινται σε κάποια 

αντικειµενική διαδικασία αξιολόγησης, εποµένως έπρεπε να διατυπωθούν κάποιες αρχές οι 

οποίες θα διέπουν µια αντικειµενική αξιολόγηση του αποτελέσµατος ενός συστήµατος 

µηχανικής µετάφρασης. Η ποιότητα της µετάφρασης η οποία εκτελείται από έναν 

επαγγελµατία µεταφραστή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µπορεί να δηµοσιευθεί. Κάτι 

τέτοιο όµως δεν µπορεί να ισχύει για τη µηχανική µετάφραση, αφού από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια οι ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι µια µηχανή δεν µπορεί να παράγει ποτέ τέλεια 

µετάφραση σε οποιοδήποτε κείµενο µε τα υπάρχοντα κριτήρια. 

Η αξιολόγηση βοήθησε στη σύγκριση και αντιπαραβολή των διαφόρων συστηµάτων και 

τεχνικών µε αποτέλεσµα την συνεχή εξέλιξη των συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης. 

Ταυτόχρονα όµως µε τις εξελίξεις των συστηµάτων είχαµε και την εξέλιξη των ίδιων των 

τεχνικών αξιολόγησης, αφού οι νέες ερευνητικές προσπάθειες απαιτούσαν και ακριβέστερες 

τεχνικές αξιολόγησης. Στην εποχή µας, η αξιολόγηση των συστηµάτων µηχανικής 

µετάφρασης αποτελεί ξεχωριστό ερευνητικό τοµέα, ο οποίος µάλιστα οδηγεί την έρευνα της 

µηχανικής µετάφρασης, αφού προσφέρει εργαλεία και τεχνικές για την αξιολόγηση των 

συστηµάτων. 

6.1.1 Αξιολόγηση  από ανθρώπους 

Η έκθεση της ALPAC (ALPAC, 1966) µπορεί να θεωρηθεί η πρώτη καταγεγραµµένη 

προσπάθεια αξιολόγησης των αποτελεσµάτων ενός µεταφραστικού συστήµατος. Όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει, τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης αξιολόγησης είχαν ως 

αποτέλεσµα τη µείωση των δαπανών για την έρευνα στον τοµέα της µηχανικής µετάφρασης, 

ταυτόχρονα όµως  οδήγησαν σε σηµαντικά συµπεράσµατα τα οποία επηρέασαν το µέλλον 
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της µηχανικής µετάφρασης αλλά και της αξιολόγησης. Η πρώτη καταγεγραµµένη µελέτη 

αξιολόγησης ενός συστήµατος µηχανικής µετάφρασης έγινε από τον Van Slype (1979), όταν 

και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του µεταφραστικού συστήµατος 

SYSTRAN. Η έκθεση αυτή όρισε ορισµένα θεµελιώδη κριτήρια της αξιολόγησης, τα οποία 

παραµένουν σηµαντικά ακόµα και σήµερα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, λίγα 

αποτελέσµατα αξιολογήσεων είδαν το φως της δηµοσιότητας, αφού εκτελούνταν 

εµπιστευτικά από ιδιωτικές εταιρίες. Αλλά και την επόµενη δεκαετία δεν υπήρξε σηµαντική 

εξέλιξη στον τοµέα. Η αξιολόγηση των συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης βασίστηκε σε 

λανθασµένες µεθοδολογίες και µη ρεαλιστικά κριτήρια. Οι υπεύθυνοι για τις αξιολογήσεις 

είτε έδιναν πλασµατικά αποτελέσµατα επιλέγοντας συγκεκριµένα κείµενα τα οποία ήξεραν 

ότι µπορούσε το εκάστοτε σύστηµα να τα µεταφράσει ικανοποιητικά, είτε ήταν πολύ 

αυστηροί, έχοντας υπερβολικές απαιτήσεις οι οποίες δεν στηρίζονταν σε ρεαλιστικά και 

αντικειµενικά κριτήρια (Hutchins and Somers, 1992). 

Την δεκαετία του 90 η ARPA (Advanced Research Projects Agency), στα πλαίσια του 

προγράµµατος Human Language Technologies, παρουσίασε την πρώτη µεθοδολογία για την 

αξιολόγηση συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης (White et al., 1994). Η µεθοδολογία αυτή 

περιλαµβάνει την αξιολόγηση της µετάφρασης από ολιγοµελείς επιτροπές ειδικών σύµφωνα 

µε δύο κριτήρια: την επάρκεια (adequacy) και την ευφράδεια (fluency). Με το κριτήριο της 

επάρκειας γίνεται αξιολόγηση για την ποσότητα της πληροφορίας που µεταφέρεται από το 

αυθεντικό κείµενο στο µεταφρασµένο, ενώ µε την ευφράδεια αξιολογείται η ποιότητα του 

µεταφρασµένου κειµένου, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη το γεγονός ότι αποτελεί µετάφραση. 

Τα παραπάνω κριτήρια συνθέτουν τη βάση για οποιαδήποτε ανθρώπινη αξιολόγηση 

συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης και µαζί µε το κριτήριο της πληροφορητικότητας 

(informativeness) συνθέτουν την πρότυπη µεθοδολογία αξιολόγησης της ARPA. 

6.1.2 Αυτόµατη αξιολόγηση 

Με την αύξηση του αριθµού των διαφορετικών υπό ανάπτυξη τεχνικών αυτόµατης 

µετάφρασης και των εµπορικών και ερευνητικών συστηµάτων γεννήθηκε και η ανάγκη για 

γρήγορες, αντικειµενικές και οικονοµικές σε υλοποίηση τεχνικές αξιολόγησης, ώστε να 

µπορεί ο καθένας να αξιολογήσει ένα µεταφραστικό σύστηµα και να το συγκρίνει µε άλλα. 

Αυτή η ανάγκη οδήγησε στη δηµιουργία των αυτόµατων µετρικών αξιολόγησης των 

συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης. Οι µετρικές αυτές δίνουν στην παραγόµενη µετάφραση 

ένα βαθµό, ο οποίος συσχετίζεται µε την ανθρώπινη κρίση δίνοντας υψηλότερο βαθµό στις 

µεταφράσεις τις οποίες και ένας ειδικός θα θεωρούσε καλύτερες. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 

βαθµός της συσχέτισης µε την ανθρώπινη κρίση, τόσο καλύτερη και αντικειµενικότερη 

θεωρείται η αυτόµατη µετρική. Η απόδοση µιας καλής µετρικής πρέπει να συµβαδίζει µε την 

ανθρώπινη κρίση σε πολλά είδη κειµένων και όχι µόνο σε συγκεκριµένους τοµείς και 
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υπογλώσσες. Επίσης, µια καλή µετρική θα πρέπει να είναι συνεπής και να δίνει παρόµοια 

αποτελέσµατα για παρόµοια κείµενα που έχουν µεταφραστεί από το ίδιο µεταφραστικό 

σύστηµα (Banerjee and Lavie, 2005). Τα πλεονεκτήµατα των µετρικών αυτόµατης 

αξιολόγησης σε σχέση µε την ανθρώπινη αξιολόγηση, είναι η ευκολία στην εφαρµογή και η 

αντικειµενική βαθµολόγηση, αφού η ο αλγόριθµος λειτουργεί πάντα µε τον ίδιο τρόπο. Από 

την  άλλη, µια αυτόµατη µετρική δεν µπορεί να είναι πλήρως αντικειµενική, αφού 

συγκεκριµένες επιλογές στις παραµέτρους της, όπως για παράδειγµα στις µεταφράσεις 

αναφοράς, µπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσµα και να ευνοήσουν συγκεκριµένα 

είδη κειµένων.  

Για την αξιολόγηση ενός συστήµατος µηχανικής µετάφρασης µπορεί κάποιος να επιλέξει 

ανάµεσα από ένα πλήθος αυτόµατων µετρικών. Καθεµία από τις µετρικές αυτές προσφέρει 

διάφορες λειτουργίες, αλλά επειδή καµία µετρική δεν είναι απόλυτα αντικειµενική και δεν 

καλύπτει όλο το φάσµα της διαδικασίας µετάφρασης, δεν γίνεται να συγκριθούν µεταξύ τους. 

Οι ερευνητικές προσπάθειες για την αξιολόγηση των µετρικών αξιολόγησης εστιάζονται στην 

ποσοτικοποίηση του βαθµού συσχέτισης µε την ανθρώπινη κρίση, χωρίς όµως κάποια 

σηµαντικά αποτελέσµατα. Έτσι για την αξιολόγηση των συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης 

συνήθως χρησιµοποιούνται περισσότερες της µιας µετρικές αξιολόγησης. Μάλιστα 

πρόσφατες έρευνες εστιάζουν σε τεχνικές αξιολόγησης οι οποίες συνδυάζουν ετερογενείς 

µετρικές, για την αντικειµενικότερη αξιολόγηση συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης. 

Κάποιες µετρικές έχουν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες και έχουν καθιερωθεί στο χώρο της 

µηχανικής µετάφρασης, όπως είναι οι BLEU (Papineni et al., 2002), NIST (Nist, 2002), Word 

Error Rate(WER) (Tomás et al., 2003), METEOR (Banerjee and Lavie, 2005), ROUGE (Lin 

and Och, 2004), IQMT (Gimenez and Amigo, 2006), F-Measure (Turian et al., 2003) κ.α. Για 

την αξιολόγηση του µεταφραστικού συστήµατος στα πλαίσια της διατριβής αυτής 

χρησιµοποιήσαµε τις µετρικές BLEU, METEOR και IQMT, τις οποίες και θα παρουσιάσουµε 

παρακάτω: 

I. BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) και NIST  

Το BLEU είναι µια από τις πρώτες µετρικές που κατάφερε να πετύχει υψηλή συσχέτιση 

µε την ανθρώπινη αξιολόγηση (Doddington, 2002) και η ιδέα του έχει πλέον υιοθετηθεί από 

τις όλες τις αυτόµατες µετρικές αξιολόγησης. Βασίζεται στην άποψη ότι όσο πιο κοντά στη 

µετάφραση ενός επαγγελµατία µεταφραστή βρίσκεται η έξοδος του συστήµατος, τόσο 

καλύτερη είναι αυτή. Αυτό σηµαίνει ότι το BLEU για να λειτουργήσει χρειάζεται µια ή 

περισσότερες µεταφράσεις αναφοράς του αρχικού κειµένου µε τις οποίες θα συγκριθεί το 

κείµενο το οποίο παράγεται από το σύστηµα µηχανικής µετάφρασης.  

Η βαθµολογία την οποία δίνει η µετρική είναι ένας πραγµατικός αριθµός στο διάστηµα 

[0, 1], όπου η τιµή 1 αντιστοιχεί σε µια τέλεια µετάφραση και η τιµή 0 σε µια κακή 

µετάφραση, η οποία δεν έχει ούτε ένα κοινό ν-γράµµα µε τις µεταφράσεις αναφοράς. Ο 
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βαθµός προκύπτει µέσα από µια διαδικασία που λαµβάνει υπόψη τις κοινές λέξεις και 

ακολουθίες λέξεων (ν-γράµµατα) ανάµεσα στη µετάφραση που επέστρεψε το µεταφραστικό 

σύστηµα και στη µετάφραση αναφοράς µε την οποία έχουν τις περισσότερες κοινές λέξεις. 

Όταν κατά τη σύγκριση ταυτίζουµε ξεχωριστά λέξεις ικανοποιείται το κριτήριο της 

επάρκειας, ενώ όταν ταυτίζοντας όσο µεγαλύτερα ν-γράµµατα γίνεται ικανοποιείται το 

κριτήριο της ευφράδειας. Μετά από µετρήσεις, οι προτεινόµενες τιµές των ν-γραµµάτων  

είναι ≤4, αφού έδειξαν ότι για τις τιµές αυτές υπάρχει  ιδανική ισορροπία ανάµεσα στην 

ακρίβεια (precision) και την ανάκληση (recall). 

Πάνω στη µετρική BLEU βασίστηκε το Αµερικάνικο Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και 

Τεχνολογίας (NIST) για τη δηµιουργία µιας νέας µετρικής, γνωστής και ως µετρική NIST 

(NIST, 2002 and Donnington, 2002). Η βασική διαφορά ανάµεσα στις δύο µετρικές είναι ότι 

το BLEU εστιάζει στην ευφράδεια του λόγου, ενώ το NIST ενδιαφέρεται περισσότερο στην 

ακρίβεια των επιλογών του λεξικού καθώς και στα ν-γράµµατα µε τις λιγότερες εµφανίσεις, 

θεωρώντας τα σηµαντικότερα από τα συχνότερα ν-γράµµατα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δύο 

µετρικές χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά για να καλύψουν και την ακρίβεια αλλά και την 

ανάκληση. Η µετρική BLEU έχει καθιερωθεί ως η βασική µετρική αξιολόγησης συστηµάτων 

µηχανικής µετάφρασης για οποιοδήποτε γλωσσικό ζεύγος και χρησιµοποιείται περισσότερο 

από κάθε άλλη σε διεθνείς διαγωνισµούς για την αξιολόγηση συστηµάτων µηχανικής 

µετάφρασης. Όµως, αυτή η κυριαρχία του BLEU έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο της 

µηχανικής µετάφρασης, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν δέχονται ότι µια και µόνο 

µετρική µπορεί να αξιολογεί την ποιότητα της µετάφρασης και να αποφασίζει ποιο σύστηµα 

είναι καλό και ποιο όχι. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η χρήση των ν-

γραµµάτων από το BLEU ποινικοποιεί τα µη-στατιστικά συστήµατα (Hovy, 2002). 

II. METEOR (Metric for Evaluation of Translation with Explicit ORdering): 

Η µετρική METEOR προτάθηκε από τους Banerjee και Lavie το 2005 µε σκοπό να 

αντιµετωπίσουν µειονεκτήµατα των  BLEU και NIST, όπως είναι η αδυναµία των ν-

γραµµάτων να αξιολογήσουν ικανοποιητικά τη σειρά των λέξεων στη µετάφραση καθώς και 

η έλλειψη συσχέτισης ανάµεσα στην αξιολόγηση της συστήµατος σε ολόκληρο το κείµενο 

και τις προτάσεις ξεχωριστά. 

Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας το METEOR, όπως και το BLEU, χρησιµοποιεί µια 

µετάφραση αναφοράς του αρχικού κειµένου, την οποία και συγκρίνει µε τη µετάφραση που 

έδωσε το σύστηµα σε περισσότερα του ενός επίπεδα. Όπως και στο BLEU, στο METEOR η 

βαθµολογία είναι ένας πραγµατικός αριθµός στο διάστηµα [0, 1]. Στο πρώτο επίπεδο, 

αντιστοιχίζεται κάθε λέξη του µεταφρασµένου κειµένου µε µια λέξη από την πρότυπη 

µετάφραση. Για την αντιστοίχηση υπάρχουν τρεις διαφορετικές µέθοδοι διαθέσιµες για να 

επιλέξει ο χρήστης: α) Η επιλογή exact, µε την οποία οι λέξεις συγκρίνονται ως ακολουθίες 

χαρακτήρων β) Η µέθοδος Porter stem, η οποία συγκρίνει της λέξεις µε βάση τα θέµατα τους 
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και γ) η µέθοδος WN synonym, η οποία θεωρεί ότι δύο λέξεις µπορούν να αντιστοιχηθούν αν 

είναι συνώνυµες µε βάση το WordNet. Αφού προκύψει η αντιστοίχηση των λέξεων, το 

METEOR οµαδοποιεί τις λέξεις στο µικρότερο δυνατό αριθµό τµηµάτων (chunks) και 

υπολογίζει µια βαθµολογία ποινής της µετάφρασης κάθε τµήµατος. Σύµφωνα µε 

αξιολογήσεις η µετρική METEOR πετυχαίνει µεγαλύτερη συσχέτιση µε την ανθρώπινη 

αξιολόγηση. Συγκεκριµένα, οι αντίστοιχες τιµές συσχέτισης έχουν εκτιµηθεί σε 0.817 για το 

BLEU και 0.964 για το METEOR (Banerjee and Lavie, 2005). 

III. IQMT 

Πρόκειται περισσότερο για ένα πακέτο αξιολόγησης µηχανικής µετάφρασης και όχι για 

µια νέα µετρική. Βασίζεται στο σύστηµα QARLA (Amigó et al., 2005), ένα σύστηµα 

αξιολόγησης συστηµάτων περίληψης κειµένων (text summarization)  το οποίο αυτόµατα 

αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά τα οποία ξεχωρίζουν µια αυτόµατη µετάφραση από τη 

µετάφραση ενός ανθρώπου. Επιτρέπει το συνδυασµό οποιωνδήποτε µετρικών αυτόµατης 

αξιολόγησης χωρίς κανένα περιορισµό, και χωρίς εκπαίδευση ή προσαρµογή παραµέτρων. Το 

IQMT, αντί να προσπαθήσει να ορίσει κάποια νέα µετρική επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει 

ποιες από τις υπάρχουσες µετρικές αξιολόγησης θέλει να χρησιµοποιήσει, τις οποίες στη 

συνέχεια συνδυάζει σε έναν βαθµό αξιολόγησης της ποιότητας του µεταφρασµένου κειµένου. 

Η χρήση του IQMT προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη χρήση µιας 

µοναδικής µετρικής, µε κυριότερο την δυνατότητα να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα 

περισσότερες της µιας µετρικές και έτσι η αξιολόγηση να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

αντικειµενική. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να ασχοληθεί µε ποιόν τρόπο θα συνδυαστούν οι 

µετρικές ώστε να προκύψει µια συνολική βαθµολογία. Όµως, παρά το γεγονός ότι το IQMT 

υπόσχεται υψηλή συσχέτιση µε την ανθρώπινη µετάφραση, τα πειραµατικά αποτελέσµατα 

δεν συµφωνούν ότι ο συγκεκριµένος τρόπος συνδυασµού των υπαρχόντων µετρικών 

αξιολόγησης µπορεί να βελτιώσει το βαθµό συσχέτισης. 

6.2 Αξιολόγηση του συστήµατος 

6.2.1 Οργάνωση πειραµάτων 

 

Για την αξιολόγηση της εφαρµογής του γλωσσικού µοντέλου στο µεταφραστικό σύστηµα 

METIS-II, για το γλωσσικό ζεύγος Ελληνικά προς Αγγλικά, ως προς την ποιότητα της 

παραγόµενης µετάφρασης, οργανώσαµε και εκτελέσαµε µια σειρά πειραµάτων. Ως 

µονόγλωσσο σώµα κειµένων της αγγλικής γλώσσας χρησιµοποιήσαµε 1.488.000 προτάσεις 

από το BNC. Ως δίγλωσσο λεξικό χρησιµοποιήθηκε το Ελληνικό-Αγγλικό λεξικό του 

METIS-II, το οποίο περιέχει 23.383 Ελληνικά λήµµατα και συνολικά 36.550 εγγραφές. Ως 

κείµενα αξιολόγησης προς µετάφραση, χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές συλλογές 

Ελληνικών προτάσεων, οι οποίες δεν είχαν κοινές προτάσεις. Και οι δύο συλλογές 
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προτάσεων περιείχαν από 200 προτάσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους περιείχαν µεταξύ 3 και 

15 λέξεων και από 3 έως 8 chunk η καθεµία. Το πρώτο κείµενο αποτελείται από προτάσεις 

από τον Εθνικό Θησαυρό Ελληνικής Γλώσσας (HNC)
9
 και ονοµάσθηκε GR200, ενώ για το 

δεύτερο επιλέξαµε προτάσεις από το παράλληλο σώµα κειµένων της Βουλής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (EUROPARL)
10

 και αναφέρεται ως EU200. Οι προτάσεις επιλέχθηκαν µε τη 

βοήθεια γλωσσολόγων, ώστε να είναι γενικές, να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα γλωσσικών 

φαινοµένων και κυρίως να µην υπάρχει ακριβής µετάφραση τους στο µονόγλωσσο σώµα 

κειµένων. Για κάθε µια από τις προτάσεις, δηµιουργήθηκαν 3 µεταφράσεις αναφοράς στα 

Αγγλικά από επαγγελµατίες µεταφραστές. Πιο συγκεκριµένα, για το σύνολο προτάσεων 

EUROPARL, χρησιµοποιήσαµε τις µεταφράσεις του παράλληλου σώµατος κειµένων από το 

οποίο επιλέξαµε τις 200 προτάσεις. Η αξιολόγηση των µεταφράσεων έγινε µε τη χρήση της 

µετρικής αυτόµατης αξιολόγησης BLEU (Papineni et al., 2002). Το BLEU έχει καθιερωθεί 

παγκοσµίως για την αυτόµατη αξιολόγηση συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης. Για να 

έχουµε µια εικόνα της ποιότητας του συστήµατος, συγκρίναµε τα αποτελέσµατά του µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα που δίνει η έκδοση του µεταφραστικού συστήµατος SYSTRAN για 

το ζεύγος Ελληνικών και Αγγλικών, ένα εµπορικά διαθέσιµο και καταξιωµένο σύστηµα 

µηχανικής µετάφρασης, το οποίο θεωρείται το καλύτερο µεταφραστικό σύστηµα για το 

συγκεκριµένο ζεύγος γλωσσών. 

6.2.2 Αποτελέσµατα αξιολόγησης 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του µεταφραστικού 

συστήµατος µε τη χρήση µονόγλωσσου σώµατος κειµένων (METIS-II) και του SYSTRAN 

που µας έδωσε η µετρική BLEU. 

 

 

 

Πίνακας 5: Αποτελέσµατα αξιολόγησης συστήµατος µε µονόγλωσσο σώµα κειµένων και το SYSTRAN µε τη 

µετρική BLEU 

Παρατηρούµε ότι και στα δύο κείµενα αξιολόγησης το SYSTRAN δίνει καλύτερα 

αποτελέσµατα, ενώ και τα δύο συστήµατα έχουν χειρότερα αποτελέσµατα στο σώµα 

κειµένων των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσµατα ήταν αναµενόµενα, 

αφού το SYSTRAN αποτελεί  ένα εµπορικό σύστηµα το οποίο αναπτύσσεται τα τελευταία 40 

χρόνια. Επίσης, τα παραπάνω αποτελέσµατα προέκυψαν χωρίς τη διαδικασία 

βελτιστοποίησης των παραµέτρων του συστήµατος, µια διαδικασία η οποία θα παρουσιαστεί 

παρακάτω. 

                                                 
9
 http://hnc.ilsp.gr/ 

10
 http://www.statmt.org/europarl/ 

Κείµενο αξιολόγησης Μεταφραστικό Σύστηµα SYSTRAN 

GR200 0.21 0.3946 

EU200 0.114 0.3132 



 56

7 Εξελικτικοί Αλγόριθµοι 
 

7.1 Εισαγωγή στους εξελικτικούς Αλγόριθµους 

Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι είναι µια µεγάλη κατηγορία αλγορίθµων αναζήτησης, οι οποίοι 

δανείζονται στοιχεία από εξελικτικά συστήµατα του βιολογικού κόσµου. Ερευνητές, 

µελετώντας τον τρόπο που λειτουργούν και εξελίσσονται διάφορα βιολογικά συστήµατα, 

παρατήρησαν οµοιότητες µε χαρακτηριστικά προβληµάτων που συναντώνται σε χώρους 

όπως η µηχανική και η πληροφορική. Συνηθίζουν να χρησιµοποιούνται ως µέθοδοι 

αναζήτησης για την επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης. Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι 

διαφέρουν από τους παραδοσιακούς αλγορίθµους βελτιστοποίησης, αφού λειτουργώντας 

επαναληπτικά, αναζητούν τη βέλτιστη λύση  µέσα σε έναν µεταβαλλόµενο πληθυσµό 

λύσεων. Σε κάθε επανάληψη ενός εξελικτικού αλγορίθµου, οι λύσεις ανταγωνίζονται για το 

ποιες θα επιβιώσουν µε τις χειρότερες λύσεις να απορρίπτονται από τον πληθυσµό, ενώ ο 

πληθυσµός ανανεώνεται µε δηµιουργία νέων λύσεων και µε την πιθανοτική µετάλλαξη των 

υπαρχόντων. Η καταλληλότητα των λύσεων αξιολογείται εφαρµόζοντας µια κατάλληλα 

επιλεγµένη συνάρτηση ικανότητας (fitness function), η επιλογή της οποίας εξαρτάται από το 

εκάστοτε πρόβληµα προς αντιµετώπιση. 

Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων 

βελτιστοποίησης, και µάλιστα προτιµούνται σε περιπτώσεις όπου η συνάρτηση προς 

βελτιστοποίηση εµφανίζει πολλαπλά τοπικά µέγιστα, γιατί έχουν την ικανότητα να µην 

µένουν προσκολληµένοι σε αυτά. Αν και δεν µπορούν να εγγυηθούν την εύρεση της 

βέλτιστης λύσης σε όλα τα προβλήµατα, καταφέρνουν να προσεγγίσουν µε επιτυχία τη λύση 

σε ικανοποιητικό χρόνο. Γενικά, όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος για τον οποίο εφαρµόζονται 

στο δεδοµένο πρόβληµα, τόσο καλύτερη είναι η προσέγγιση που επιτυγχάνεται προς τη 

βέλτιστη λύση. Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι έχουν καθιερωθεί ως οι ιδανικότερες επιλογές για 

την επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων βελτιστοποίησης, στα οποία εµπλέκονται 

περισσότερα του ενός κριτήρια, αλλά εφαρµόζονται µε την ίδια επιτυχία και σε οποιοδήποτε 

πρόβληµα υψηλής πολυπλοκότητας µε πολυδιάστατους χώρους αναζήτησης. Μερικές 

χαρακτηριστικές εφαρµογές εξελικτικών αλγορίθµων είναι η επίλυση προβληµάτων 

δροµολόγησης (πρόβληµα περιπλανώµενου πωλητή), προγραµµατισµού εργασιών, 

επεξεργασίας εικόνας, µηχανολογική σχεδίαση, βελτιστοποίηση παραµέτρων, κ.α.. Μερικές 

από τις πιο γνωστές τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία των εξελικτικών αλγορίθµων είναι 

οι Γενετικοί Αλγόριθµοι, ο  Γενετικός Προγραµµατισµός, ο Εξελικτικός Προγραµµατισµός, 

ενώ και µέθοδοι όπως η βελτιστοποίηση µέσω αποικιών µερµηγκιών (Ant Colony 
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Optimisation – ACO) και η βελτιστοποίηση µέσω σµηνών (Particle Swarm Optimisation – 

PSO) δανείζονται και αυτές στοιχεία από βιολογικές διαδικασίες. 

Ανάλογα µε τη µοντελοποίηση του προβλήµατος, οι εξελικτικοί αλγόριθµοι µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δυο µεγάλες κατηγορίες: στους µονοκριτηριακούς και τους 

πολυκριτηριακούς εξελικτικούς αλγόριθµους, ανάλογα µε τον αριθµό των κριτηρίων τα οποία 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επίλυση του προβλήµατος. Στους µονοκριτηριακούς 

αλγόριθµους, το πρόβληµα αφορά τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων µόνο ως προς ένα 

κριτήριο αξιολόγησης, το οποίο ουσιαστικά σηµαίνει ότι το πρόβληµα ανάγεται στην 

προσπάθεια βελτιστοποίησης µιας και µοναδικής συνάρτησης ικανότητας. Αντίθετα, στους 

πολυκριτηριακούς εξελικτικούς αλγόριθµους το πρόβληµα ανάγεται στην επίλυση µιας 

διανυσµατικής συνάρτησης f η οποία αντιστοιχεί ένα διάνυσµα m παραµέτρων σε ένα 

διάνυσµα n κριτηρίων, όπως φαίνεται και στην εξίσωση 7.1. 

 

( ))(,),(),()( 21 xfxfxfxfy n…==  

όπου ( ) Xxxxx m ∈= ,,, 21 … και ( ) Yyyyy m ∈= ,,, 21 …       (7.1) 

Στην παραπάνω εξίσωση x είναι το διάνυσµα τιµών των παραµέτρων (decision vector), X 

ο χώρος αναζήτησης των λύσεων, y το αντικειµενικό διάνυσµα (objective vector) και Υ ο 

χώρος αναζήτησης των κριτηρίων (Srinivas and Deb, 1994). Το σύνολο των λύσεων σε ένα 

πολυκριτηριακό πρόβληµα βελτιστοποίησης αποτελείται από όλα τα διανύσµατα τιµών των 

παραµέτρων για τα οποία τα αντίστοιχα αντικειµενικά διανύσµατα δεν µπορούν να 

βελτιωθούν σε καµία διάσταση χωρίς την υποβάθµιση κάποιου από αυτά. Ένα τέτοιο σύνολο 

διανυσµάτων καλείται βέλτιστο κατά Pareto (Pareto optimal). 

Για την βελτιστοποίηση των παραµέτρων του µεταφραστικού συστήµατος 

χρησιµοποιήσαµε αφ’ ενός τους Γενετικούς Αλγορίθµους, οι οποίοι έχουν εφαρµοστεί µε 

επιτυχία στην επίλυση αντίστοιχων προβληµάτων βελτιστοποίησης όπου συµµετέχει ένας 

µεγάλος αριθµός παραµέτρων, οι οποίες αλληλεπιδρούν µη-γραµµικά µεταξύ τους και µπορεί 

να οδηγήσουν την αντικειµενική συνάρτηση βελτιστοποίησης σε πολλά τοπικά βέλτιστα 

(Ballester and Carter, 2003). Επίσης επιλέχθηκε ο πολυκριτηριακός Εξελικτικός Αλγόριθµος 

SPEA2, ο οποίος έχει δώσει σε αρκετά αντίστοιχα προβλήµατα συστηµατικά καλύτερα 

αποτελέσµατα από άλλους εξελικτικούς αλγόριθµους (Corne et al., 2000). Παρακάτω θα 

µελετήσουµε τους δύο εξελικτικούς αλγόριθµους και θα δούµε πώς ακριβώς εφαρµόζονται 

στο πρόβληµα βελτιστοποίησης των παραµέτρων του µεταφραστικού συστήµατος. 
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7.2 Γενετικοί Αλγόριθµοι 

Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι αποτελούν µια τάξη εξελικτικών αλγορίθµων στοχαστικής 

αναζήτησης και βελτιστοποίησης. Βασιζόµενος στις αρχές της θεωρίας της εξέλιξης, ένας 

Γενετικός Αλγόριθµος χειρίζεται έναν πληθυσµό υποψήφιων λύσεων, οι οποίες ονοµάζονται 

άτοµα του πληθυσµού και εξελίσσονται µέσα από γενεές που προκύπτουν εφαρµόζοντας το 

νόµο της φυσικής επιλογής του καταλληλότερου, µε τελικό σκοπό τη σταδιακή προσέγγιση 

σε µια τελική λύση. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάθε ατόµου του πληθυσµού ορίζονται 

µε βάση ένα σύνολο στοιχείων που ονοµάζονται χρωµοσώµατα, κατ’ αναλογία προς τους 

έµβιους οργανισµούς. Πιο συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος δηµιουργεί επαναληπτικά νέους 

πληθυσµούς επιλέγοντας τα ισχυρότερα άτοµα µε βάση ένα βαθµό καταλληλότητας. Τα 

άτοµα αυτά στη συνέχεια εξελίσσονται µέσω γενετικής µετάλλαξης, φυσικής επιλογής και 

διασταύρωσης. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην εξέλιξη των πληθυσµών, ώστε οι απόγονοι να 

µπορούν να προσαρµοστούν καλύτερα στο δεδοµένο περιβάλλον σε σχέση µε τους 

προγόνους τους. Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι έχουν εφαρµοσθεί µε µεγάλη επιτυχία σε ένα 

πλήθος προβληµάτων βελτιστοποίησης, όπως είναι ο προγραµµατισµός διεργασιών (Montana 

et al., 1998), η δηµιουργία χρονοδιαγραµµάτων (Ozcan and Alkan, 2002), η δροµολόγηση 

(Ahn and Ramakrishna, 2002) και η ψηφιακή επεξεργασία σηµάτων (White and Flockton, 

1994). 

 

Κύρια µέθοδος Γενετικού Αλγόριθµου 

{ 

 Αρχικοποίηση µετρητή t=0; 

 Αρχικοποίηση του πληθυσµού των λύσεων P(t); 

 Αξιολόγηση του αρχικού πληθυσµού P(0); 

 Όσο δεν ικανοποιείται κάποιο κριτήριο τερµατισµού 

{ 

t=t+1; 

 Επιλογή γονέων από τον πληθυσµό P(t-1) βάσει της συνάρτησης ικανότητας; 

Παραγωγή πληθυσµού νέων λύσεων O(t) χρησιµοποιώντας οµοιόµορφη 

διασταύρωση (uniform crossover); 

 Γενετική Μετάλλαξη (mutation) των νέων λύσεων O(t); 

 Αξιολόγηση νέων λύσεων O(t); 

∆ηµιουργία νέου πληθυσµού P(t) συνδυάζοντας τις νέες λύσεις  O(t) και 

τον πληθυσµό P(t-1); 

} 

} 

Σχήµα 11. Η δοµή ενός Γενετικού Αλγόριθµου σε ψευδοκώδικα 

Όλοι οι Γενετικοί Αλγόριθµοι ακολουθούν µια κοινή δοµή. Οι υποψήφιες λύσεις 

αναπαριστώνται ως ακολουθίες χαρακτήρων ή δεκαδικών ψηφίων, σε αντιστοιχία µε το 

γενετικό κώδικα των ζωντανών οργανισµών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πρώτος 
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πληθυσµός λύσεων ενός Γενετικού Αλγορίθµου παράγεται δηµιουργώντας τέτοιες τυχαίες 

ακολουθίες. Οι λύσεις κάθε πληθυσµού αξιολογούνται µέσω µιας αντικειµενικής συνάρτησης 

ικανότητας (fitness function), η οποία αντικατοπτρίζει την καταλληλότητα κάθε λύσης στο 

δεδοµένο περιβάλλον και επηρεάζει τη διαδικασία επιλογής. Οι λύσεις οι οποίες 

επιτυγχάνουν υψηλή βαθµολογία στη συνάρτηση ικανότητας έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα 

να συµµετέχουν στη διαδικασία αναπαραγωγής για τη δηµιουργία της επόµενης γενιάς σε 

σχέση µε τις λύσεις οι οποίες έχουν χαµηλότερη βαθµολογία. Με την επανάληψη της 

παραπάνω διαδικασίας για ένα δεδοµένο αριθµό γενεών, η επιβίωση και αναπαραγωγή των 

καταλληλότερων λύσεων, σε συνδυασµό µε κάποιες τυχαίες µεταλλάξεις, οδηγούν στην 

παραγωγή λύσεων οι οποίες θα περιέχουν τιµές για τις παραµέτρους που θα ικανοποιούν 

καλύτερα τη συνάρτηση καταλληλότητας, και εποµένως θα δίνουν καλύτερη λύση στο 

πρόβληµα. Στο σχήµα 11 παρουσιάζεται µε τη µορφή ψευδοκώδικα η δοµή ενός Γενετικού 

Αλγόριθµου. 

Για τη δηµιουργία νέων λύσεων έχουν προταθεί πολλές διαφορετικές επιλογές και δεν 

υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας. Κάθε Γενετικός Αλγόριθµος ακολουθεί στρατηγική 

αναπαραγωγής προσαρµοσµένη στο είδος του προβλήµατος το οποίο προσεγγίζει. Η πιο 

συνηθισµένη προσέγγιση είναι τα άτοµα του πληθυσµού να αναπαράγονται σε ζευγάρια, 

δηµιουργώντας ένα µόνο άτοµο το οποίο περιέχει γενετικό υλικό και από τους δυο γονείς. Η 

αναπαραγωγή γίνεται µε τη διαδικασία της διασταύρωσης (crossover), κατά την οποία κάθε 

χρωµόσωµα (στην περίπτωσή µας κάθε παράµετρος) του νέου ατόµου προκύπτει πιθανοτικά 

από έναν από τους δύο γονείς. Στη συνέχεια προσδίδεται ποικιλοµορφία στο άτοµο µέσω 

γενετικής µετάλλαξης (mutation). Κατά αυτή τη δεύτερη διαδικασία, κάποια από τα 

χρωµοσώµατα του ατόµου αλλάζουν µέσα από µια τυχαία διαδικασία. 

Οι διαδικασίες της αναπαραγωγής και της αξιολόγησης επαναλαµβάνονται έως ότου 

ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο τερµατισµού. Το κριτήριο αυτό µπορεί να είναι: 

i. η συµπλήρωση συγκεκριµένου αριθµού επαναλήψεων των διαδικασιών 

αναπαραγωγής και αξιολόγησης, 

ii. η αποτυχία των καταλληλότερων λύσεων να βελτιωθούν µέσα σε συγκεκριµένο 

αριθµό επαναλήψεων ή 

iii. η επιτυχηµένη σύγκλιση του Γενετικού Αλγόριθµου (Hui and Xi, 1996). 

Παρότι οι Γενετικοί Αλγόριθµοι δεν µπορούν να εγγυηθούν τη σύγκλιση σε µια βέλτιστη 

λύση, έχουν αποδείξει ότι µπορούν να καταλήξουν µε επιτυχία σε µια σχεδόν βέλτιστη λύση, 

αν τους δοθεί επαρκής χρόνος ώστε να εκτελέσουν αρκετές επαναλήψεις. Φυσικά δεν 

υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός επαναλήψεων που πρέπει να συµπληρώσει ένας Γενετικός 

Αλγόριθµος, αλλά γενικά όσο περισσότερες επαναλήψεις τόσο καλύτερη απόδοση εµφανίζει. 

Φυσικά και η επιτυχία του αλγορίθµου εξαρτάται και από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, 
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όπως είναι η επιλογή της αναπαράστασης των παραµέτρων του προβλήµατος, το µέγεθος του 

πληθυσµού των λύσεων, καθώς και η επιλογή της συνάρτησης ικανότητας. 

7.3 Πολυκριτηριακός Εξελικτικός Αλγόριθµος SPEA2 

Ο δεύτερος εξελικτικός αλγόριθµος που υλοποιήθηκε για τη βελτιστοποίηση των 

παραµέτρων του µεταφραστικού συστήµατος είναι ο πολυκριτηριακός αλγόριθµος SPEA2 

(Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2) (Zitzler et al., 2001). Πρόκειται για µια 

βελτιωµένη έκδοση του αλγόριθµου SPEA (Zitzler and Thiele, 1999), έναν από τους πρώτους 

πολυκριτηριακούς αλγορίθµους που χρησιµοποίησαν τον ελιτισµό µε σκοπό να επιλύσουν 

προβλήµατα βελτιστοποίησης. Ο SPEA διατηρεί ένα σύνολο µε ισχυρές λύσεις, σε καθεµία 

από τις οποίες ανατίθεται ένας βαθµός ισχύος ανάλογος µε τον αριθµό των λύσεων του 

πληθυσµού πάνω στις οποίες υπερισχύει. Πρόκειται δηλαδή για τις κατά Pareto άριστες 

λύσεις (Pareto optimal, non-dominated solutions) και το σύνολο λέγεται και µέτωπο Pareto 

(Pareto front) ή µη-κυριαρχούµενο µέτωπο (non-dominated front). Μια λύση x είναι µη-

κυριαρχούµενη, και ως εκ τούτου ανήκει στο µέτωπο Pareto, εφόσον δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε άλλη λύση x’ η οποία να µπορεί να βελτιώσει κάποιο από τα κριτήρια fi του 

προβλήµατος χωρίς ταυτόχρονα να χειροτερέψει τουλάχιστον ένα άλλο κριτήριο, δηλαδή 

ισχύει  fi (x) ≥ fi (x’) για όλα τα κριτήρια και fj (x) > fj (x’) για τουλάχιστον ένα κριτήριο fj. 

 

Σχήµα 12. Παράδειγµα ενός µετώπου Pareto 

Στο σχήµα 12 παρουσιάζεται ένα πολύ απλό σενάριο στο οποίο έχουµε 10 πιθανές λύσεις 

και 2 κριτήρια αξιολόγησης, τα f1 και f2. Οι λύσεις Α, Β, Γ και ∆ συνθέτουν το µέτωπο 

Pareto, αφού δεν είναι κυριαρχούµενες από κάποια άλλη λύση. Αν πάρουµε για παράδειγµα 

τις λύσεις B και Γ, κάθε µια έχει µεγαλύτερο βαθµό καταλληλότητας ως προς ένα κριτήριο. 

Αντίθετα, η λύση Ε δεν ανήκει στο µέτωπο Pareto αφού κυριαρχείται από τη λύση Γ µε βάση 

και τα 2 κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή λέµε ότι η λύση Γ καλύπτει την λύση Ε και η σχέση 

αυτή συµβολίζεται ως Γ� Ε. Το σύνολο των λύσεων οι οποίες ανήκουν στο µέτωπο Pareto 

είναι µαθηµατικά ισοδύναµες και σε περίπτωση που απαιτείται η επιλογή µιας και µοναδικής 

f1 

Β 

Γ 

f1(Β) > f1(Γ) 

f2(Γ) > f2(Β) 

Ε 

A 

∆ 

f2 
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τελικής λύσης, είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός της καλύτερα συµβιβαστικής (best 

compromise) λύσης, µε βάση κάποιου κατάλληλου κριτηρίου. 

Στην υλοποίηση του SPEA, το µέτωπο Pareto έχει σταθερό µέγεθος, και σε περίπτωση 

που ξεπεράσει το καθορισµένο αυτό µέγεθος εφαρµόζονται τεχνικές συσταδοποίησης ώστε 

να αφαιρεθούν λύσεις οι οποίες βρίσκονται κοντά η µια στην άλλη και έτσι να διατηρηθούν 

τα χαρακτηριστικά του µετώπου. Μετά τη δηµιουργία του µετώπου, σε κάθε λύση του 

πληθυσµού ανατίθεται ένας βαθµός καταλληλότητας (fitness value), ο οποίος υπολογίζεται µε 

βάση τον αριθµό των ισχυρών λύσεων του παραπάνω συνόλου που υπερισχύουν. Νέες λύσεις 

προκύπτουν µε διαδικασία τυχαίας επιλογής (tournament selection) από το συνδυασµό του 

συνόλου των λύσεων που αποτελούν τον τρέχοντα πληθυσµό αλλά και από τις λύσεις που 

σχηµατίζουν το µέτωπο Pareto µε τρόπους παρόµοιους µε αυτούς που είδαµε και στους 

Γενετικούς Αλγόριθµους.  Ο Αλγόριθµος SPEA εφαρµόστηκε µε µεγάλη επιτυχία σε πλήθος 

προβληµάτων βελτιστοποίησης , όπως σε σχεδιασµό δικτύων κατανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας (Mendoza et al., 2006), στην εξαγωγή κανόνων από νευρωνικά δίκτυα 

(Markowska-Kaczmar and Mularczyk, 2005), στον πολεοδοµικό σχεδιασµό χρήσης γης 

(Matthews et al., 2000) και άλλες (Zitzler, Thiele and Deb, 2000). Μάλιστα, σε ένα πλήθος 

εφαρµογών κατάφερε να αποδώσει καλύτερα σε σύγκριση µε άλλους πολυκριτηριακούς 

εξελικτικούς αλγόριθµους 

Ο αλγόριθµος SPEA2 σχεδιάστηκε ώστε να αντιµετωπίσει κάποια από τα προβλήµατα 

του SPEA (Deb et al., 2002), όπως ήταν η µεγάλη πιθανότητα ισοβαθµιών κατά τη 

διαδικασία καθορισµού του βαθµού καταλληλότητας (fitness value) των λύσεων καθώς και η 

µέθοδος συσταδοποίησης που χρησιµοποιεί, η οποία πολλές φορές αποµακρύνει λύσεις κοντά 

στα όρια του µετώπου περιορίζοντας έτσι την έκταση των λύσεων στο χώρο. Όπως και ο 

SPEA, έτσι και ο SPEA2 διατηρεί ένα σύνολο µε τις καινούργιες πιθανές λύσεις (τρέχων 

πληθυσµός) tP , σταθερού µεγέθους Ν, καθώς και ένα βοηθητικό σύνολο λύσεων tP , 

µεγέθους N . Σε κάθε επανάληψη το βοηθητικό σύνολο 1+tP , το οποίο είναι αρχικά κενό 

( ∅=0P ), κατασκευάζεται αντιγράφοντας όλες τις µη-κυριαρχούµενες (non-dominated) 

λύσεις της ένωσης tt PP ∪ . Αν το µέγεθος του προσωρινού συνόλου υπερβαίνει το µέγεθος 

του βοηθητικού ( N ) τότε αφαιρείται ο πλεονάζων αριθµός λύσεων χρησιµοποιώντας µια 

ευρετική µέθοδο συσταδοποίησης, ενώ αν είναι µικρότερο προσθέτουµε τις ικανότερες από 

τις κυριαρχούµενες λύσεις της ένωσης των δύο συνόλων. Ουσιαστικά λοιπόν, το βοηθητικό 

σύνολο λύσεων προσδίδει στον αλγόριθµο τον ελιτιστικό του χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας 

τις καταλληλότερες λύσεις προηγουµένων γενεών. Η επιλογή των λύσεων οι οποίες θα 

διασταυρωθούν ώστε να προκύψουν οι νέες λύσεις γίνεται µε δυαδικό τουρνουά επιλογής 

(binary selection tournament). Αφού επιλεγούν οι λύσεις, εφαρµόζουµε τους γνωστούς 
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γενετικούς τελεστές της διασταύρωσης και της µετάλλαξης, ώστε τελικά να προκύψει ο νέος 

πληθυσµός 1+tP . Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου ικανοποιηθεί κάποιο από τα 

κριτήρια τερµατισµού που παρουσιάσαµε παραπάνω. Στο σχήµα 13 παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα βήµατα του αλγόριθµου SPEA2: 

 

Βήµα 1: ∆ηµιουργία του αρχικού πληθυσµού 0P , µεγέθους N,  και ενός κενού βοηθητικού 

συνόλου ∅=0P . 

Βήµα 2: Υπολογισµός βαθµού καταλληλότητας για τις λύσεις των tP και tP  

Βήµα 3: Αντιγραφή των µη-κυριαρχούµενων λύσεων των tP και tP στο σύνολο 1+tP  και 

έλεγχος ώστε 1+tP = N  

Βήµα 4: Έλεγχος κριτηρίων τερµατισµού. Αν ικανοποιούνται τότε η λύση πρέπει να 

αναζητηθεί ανάµεσα στις µη-κυριαρχούµενες λύσεις του συνόλου 1+tP και ο αλγόριθµος 

τερµατίζεται 

Βήµα 5: Επιλογή των λύσεων οι οποίες θα αναπαραχθούν ώστε να προκύψει ο νέος πληθυσµός 

µε δυαδικό τουρνουά επιλογής 

Βήµα 6: Εφαρµογή των γενετικών τελεστών στις λύσεις προς αναπαραγωγή. Αποθήκευση των 

νέων λύσεων στο σύνολο 1+tP . Αυξάνεται ο µετρητής γενεών κατά 1 (t = t+1) και ο 

έλεγχος του αλγορίθµου επιστρέφει στο Βήµα 2 

Σχήµα 13. Αναλυτική περιγραφή του αλγορίθµου SPEA2 

 

Επιλέξαµε να εφαρµόσουµε στο πρόβληµα της βελτιστοποίησης των παραµέτρων του 

µεταφραστικού συστήµατος τον αλγόριθµο SPEA2 γιατί έχει χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη 

επιτυχία σε πολλές εφαρµογές βελτιστοποίησης µε πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης, όπως 

κάλυψη χώρων από πολλαπλά ραντάρ (Amuso & Enslin, 2007), εκπαίδευση συστηµάτων 

ανάκτησης πληροφοριών (López-Herrera et al., 2009), και πολλές άλλες (λ.χ. Lahanas et al., 

2001). 
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8 Βελτιστοποίηση των παραµέτρων του συστήµατος 
 

8.1 Επισκόπηση της βελτιστοποίηση συστηµάτων µηχανικής 

µετάφρασης 

Όλα τα µοντέρνα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης βασίζονται σε πολύπλοκα γλωσσικά 

µοντέλα, τα οποία προκύπτουν από ανάλυση εκτενών σωµάτων κειµένων. Αποτέλεσµα αυτής 

της διαδικασίας είναι η εξαγωγή ενός µεγάλου πλήθους παραµέτρων για την αναπαράσταση 

των µοντέλων. Ακόµα και η µοντελοποίηση που παρουσιάσαµε, η οποία δεν βασίζεται σε 

κάποιο παράλληλο σώµα κειµένων, για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα σηµαντικό αριθµό 

παραµέτρων. Ένα βασικό βήµα λοιπόν της ανάπτυξης ενός συστήµατος µηχανικής 

µετάφρασης είναι η βελτιστοποίηση των παραµέτρων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που 

καθιστούν τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων τόσο σηµαντική. Ο βασικότερος λόγος είναι 

ότι µέσα από τη διαδικασία της εύρεσης του βέλτιστου συνόλου παραµέτρων στοχεύουµε 

ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας της µετάφρασης. Επίσης, επειδή οι παράµετροι 

εξαρτώνται από το σώµα κειµένων πάνω στο οποίο έχει εκπαιδευτεί το εκάστοτε µοντέλο της 

γλώσσας, για κάθε αλλαγή του σώµατος αυτού είναι σκόπιµο να εξετάζεται η βελτιστοποίηση 

των παραµέτρων του µοντέλου. Πιο συγκεκριµένα, για διαφορετικούς τύπους κειµένων 

θεωρείται σκόπιµο να γίνεται βελτιστοποίηση των παραµέτρων ώστε να επιτυγχάνεται η 

βέλτιστη απόδοση της µεταφραστικής διαδικασίας, αν και αυτό είναι ένα θέµα που απαιτεί 

περαιτέρω έρευνα. 

Η διαδικασία βελτιστοποίησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική στα συστήµατα SMT, αφού 

χρησιµοποιούν ένα τεράστιο πλήθος παραµέτρων για όλες τις µεταφραστικές τους επιλογές. 

Για την εύρεση των βέλτιστων παραµέτρων των πιθανοτικών γλωσσικών µοντέλων τα 

περισσότερα στατιστικά συστήµατα χρησιµοποιούν παραλλαγές του αλγορίθµου 

Expectation-Maximisation (EM) (Dempster, 1977). Αν και τα τελευταία χρόνια το 

µεγαλύτερο ποσοστό µεταφραστικών συστηµάτων ανήκει στην κατηγορία των στατιστικών, 

και παρά τη σπουδαιότητα του ρόλου των παραµέτρων στη µεταφραστική διαδικασία, δεν 

έχουν γίνει προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας βελτιστοποίησης µε τη χρήση 

κάποιων άλλων αλγορίθµων εκτός του EM. 

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής, υλοποιήσαµε µια πρωτότυπη µέθοδο για τη 

βελτιστοποίηση των παραµέτρων ενός υβριδικού συστήµατος µηχανικής µετάφρασης 

(Tambouratzis et al., 2006), η οποία βασίζεται στους Εξελικτικούς Αλγόριθµους 

(Evolutionary Algorithms) (Baeck et al., 1997), και πιο συγκεκριµένα στους Γενετικούς 

Αλγορίθµους (Goldberg, 1989) και στον πολυκριτηριακό εξελικτικό αλγόριθµο SPEA2 

(Zitzler et al., 2001). Η συγκεκριµένη οικογένεια αλγορίθµων δανείζεται στοιχεία από τη 
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διαδικασία της εξέλιξης των ειδών µέσα από τη φυσική επιλογή για να βελτιστοποιήσει ένα 

σύνολο πιθανών λύσεων και έχουν χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία σε ένα πλήθος 

προβληµάτων βελτιστοποίησης. Στον τοµέα της µηχανικής µετάφρασης οι εξελικτικοί 

αλγόριθµοι έχουν χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή κανόνων από παραδείγµατα µεταφράσεων 

για συστήµατα RBMT (Echizen-ya et al., 1996), για ευθυγράµµιση παράλληλων σωµάτων 

κειµένων σε επίπεδο πρότασης (Gautam and Sinha, 2007), για την επίλυση του προβλήµατος 

της αντιστοίχησης λέξεων σε στατιστικά συστήµατα µηχανικής µετάφρασης (Rodriguez et 

al., 2008) και για σηµασιολογική ταξινόµηση προτάσεων (Siegel and McKeown, 1996). 

Παρόλα αυτά, είναι ελάχιστες οι προσπάθειες οι οποίες χρησιµοποίησαν κάποιον Εξελικτικό 

Αλγόριθµο για τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων ενός µεταφραστικού συστήµατος. Οι 

Nabhar και Rafea (2005) εφάρµοσαν ένα Γενετικό Αλγόριθµο για τη βελτιστοποίηση των 

παραµέτρων του στατιστικού πακέτου GIZA++ (Och and Ney, 2003), αλλά όχι για τη 

βελτιστοποίηση των παραµέτρων του εκάστοτε µεταφραστικού µοντέλου το οποίο προκύπτει 

από την εφαρµογή των αλγορίθµων του GIZA++ σε σώµατα κειµένων. Αντίθετα, για τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης των παραµέτρων του µοντέλου χρησιµοποίησαν και αυτοί τον 

αλγόριθµο EM. 

Οι κλασσικές τεχνικές βελτιστοποίησης των συστηµάτων SMT δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην περίπτωσή µας, γιατί απαιτούν µεγάλα παράλληλα σώµατα κειµένων, 

ενώ το METIS-II λειτουργεί µόνο µε ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων της γλώσσας-στόχου, 

και πιο συγκεκριµένα µε ένα υποσύνολο του BNC. Αντί λοιπόν να µελετήσουµε τρόπους µε 

τους οποίους θα µπορούσαµε να προσαρµόσουµε αλγορίθµους, όπως είναι ο EM, για την 

περίπτωσή µας, αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε ένα Γενετικό Αλγόριθµο σε συνδυασµό 

µε µια σειρά από αυτόµατα κριτήρια αξιολόγησης της µετάφρασης. Για την αξιολόγηση της 

µεθόδου εκτελέσαµε σε δύο στάδια µια σειρά πειραµάτων. Στην πρώτη σειρά πειραµάτων 

υλοποιήσαµε ένα βασικό Γενετικό Αλγόριθµο σε συνδυασµό µε µια µόνο µετρική αυτόµατης 

αξιολόγησης, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση µέρους µόνο των παραµέτρων του συστήµατος. 

Τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά, αφού η διαδικασία της αξιολόγησης έδωσε καλύτερα 

αποτελέσµατα από αυτά του αρχικού συστήµατος METIS-II. Στη δεύτερη σειρά πειραµάτων 

εµπλουτίσαµε τη διαδικασία, αξιοποιώντας περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης της 

µετάφρασης, όπως είναι τα BLEU (Papineni et al., 2002), NIST (Nist, 2002), METEOR 

(Banerjee and Lavie, 2005) και IQMT (Gimenez and Amigo, 2006). Επίσης 

πειραµατιστήκαµε και µε συνδυασµούς των παραπάνω κριτηρίων, χρησιµοποιώντας 

πολυκριτηριακούς εξελικτικούς αλγορίθµους, αφού είναι πολύ δύσκολο ένα µόνο κριτήριο να 

προσφέρει αντιπροσωπευτική µέτρηση της ποιότητας της µετάφρασης. 
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8.2 Οι παράµετροι προς βελτιστοποίηση 

Όπως είδαµε και παραπάνω, για τη λειτουργία του µεταφραστικού συστήµατος 

χρησιµοποιούνται συνολικά 4 είδη παραµέτρων, οι οποίες είναι πραγµατικοί αριθµοί µε τιµές 

στο πεδίο [0, 1]. Οι παράµετροι αυτές χωρίζονται στα εξής τέσσερα είδη:  (a) παραµέτρους 

σύγκρισης των γραµµατικών ετικετών (από το CLAWS-5), (b) παραµέτρους σύγκρισης των 

τύπων των chunks), (c) παραµέτρους οι οποίες αναφέρονται στους βαθµούς οµοιότητας των 

γραµµατικών ετικετών και (d) παραµέτρους οι οποίες αναφέρονται στους βαθµούς 

οµοιότητας των τύπων των chunks. Επειδή ο αριθµός των παραµέτρων είναι αρκετά µεγάλος, 

για τη διαδικασία της βελτιστοποίησης θα χρησιµοποιήσουµε µόνο τις παραµέτρους των δύο 

πρώτων κατηγοριών. Συνολικά πρόκειται για 70 παραµέτρους (40 από την κατηγορία (a) και 

30 από την κατηγορία (b)). Οι παράµετροι αυτές πρέπει να ορισθούν ταυτόχρονα, αφού η 

µεταφραστική διαδικασία είναι αδιάσπαστη, και όλες παίζουν σηµαντικό ρόλο σε αυτή. 

Ακόµα και η αλλαγή της τιµής µιας και µόνο παραµέτρου ενδέχεται να επηρεάσει την τελική 

µετάφραση. 

Οι αρχικές τιµές των παραµέτρων έχουν δοθεί από ερευνητές-γλωσσολόγους µετά από 

µια µη-αυτόµατη επαναληπτική διαδικασία αξιολόγησης του αποτελέσµατος της 

µετάφρασης. Όµως το σύστηµα δεν είναι σκόπιµο να εξαρτάται από ένα σύνολο παραµέτρων 

µε σταθερές τιµές, οι οποίες δεν έχουν προκύψει από µια αυτόµατη διαδικασία ανάλυσης 

κειµένων και αξιολόγησης µεταφράσεων. Ακόµα και µικρές αλλαγές σε ένα µικρό µέρος των 

παραµέτρων µπορεί να µας δώσει διαφορετικό µεταφραστικό αποτέλεσµα, και για το λόγο 

αυτό η τελική επιλογή των τιµών τους πρέπει να µπορεί να τεκµηριωθεί µέσα από µια 

αντικειµενική και αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Άλλωστε, το µεταφραστικό σύστηµα και οι 

παράµετροί του εξαρτώνται άµεσα από το µονόγλωσσο κείµενο το οποίο χρησιµοποιείται. Η 

αξιοποίηση διαφορετικών σωµάτων κειµένων είναι συνηθισµένη ενέργεια για τα συστήµατα 

µηχανικής µετάφρασης, αφού µε τον τρόπο αυτό µπορούν να προσαρµοστούν και να 

λειτουργούν σε διαφορετικούς τοµείς που καλύπτονται από τα χρησιµοποιούµενα σώµατα 

κειµένων. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ύπαρξη µιας αυτόµατης διαδικασία 

βελτιστοποίησης των παραµέτρων του συστήµατος, ώστε αλλάζοντας το σώµα κειµένων να 

µπορούµε να υπολογίσουµε τις βέλτιστες τιµές των παραµέτρων για τα νέα δεδοµένα. 

Αν ανατρέξουµε στη βιβλιογραφία θα βρούµε πλήθος µεθόδων µάθησης για την επίλυση 

προβληµάτων βελτιστοποίησης µε µεγάλο αριθµό παραµέτρων. Κατά συνέπεια είναι πολύ 

δύσκολο έργο η διαδικασία επιλογής της κατάλληλης. Μέθοδοι όπως οι Weight Space Search 

(Black and Campbell, 1995) και Multilinear Regression (Graybill, 1961) απορρίφθηκαν 

εξαιτίας της εξαιρετικά µεγάλης υπολογιστικής πολυπλοκότητάς τους. Επιπροσθέτως, οι 

τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιµοποιούνται στη στατιστική µηχανική µετάφραση δεν 

µπορούν να εφαρµοστούν στο προτεινόµενο σύστηµα. Για τους παραπάνω λόγους 
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αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε Εξελικτικούς Αλγόριθµους, και πιο συγκεκριµένα τους 

Γενετικούς Αλγόριθµους και τον Πολυκριτηριακό Εξελικτικό Αλγόριθµο SPEA2. 

8.3 Εφαρµογή των Γενετικών Αλγορίθµων για τη βελτιστοποίηση 

των παραµέτρων 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε την εφαρµογή των Γενετικών Αλγορίθµων στη 

βελτιστοποίηση των παραµέτρων του µεταφραστικού συστήµατος. Ο Γενετικός Αλγόριθµος 

που υλοποιήσαµε είναι ελιτιστικός, δηλαδή σε κάθε γενεά διατηρείται το βέλτιστο άτοµο της 

προηγούµενης γενεάς χωρίς καµία µετάλλαξη. Ο πληθυσµός κάθε γενεάς έχει σταθερό 

µέγεθος p και οι λύσεις αναπαρίστανται ως διανύσµατα πραγµατικών αριθµών. Ο αρχικός 

πληθυσµός αποτελείται από τυχαίες λύσεις και για την παραγωγή των p λύσεων ενός νέου 

πληθυσµού επιλέγονται πιθανοτικά p/2 ζευγάρια λύσεων από τον τρέχοντα πληθυσµό, µε τις 

λύσεις µε τον υψηλότερο βαθµό καταλληλότητας να έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής 

για να διασταυρώσουν τα χρωµοσώµατά τους µε κάποια άλλη λύση. Στις νέες λύσεις 

εφαρµόζεται τυχαία γενετική µετάλλαξη και στη συνέχεια αξιολογούνται µε βάση το βαθµό 

καταλληλότητας, ο οποίο υπολογίζεται µε την αντικειµενική συνάρτηση ικανότητας. Επειδή 

ο αλγόριθµος είναι ελιτιστικός, η καλύτερη λύση κάθε πληθυσµού επιβιώνει στον επόµενο 

πληθυσµό. Για να γίνει αυτό, οι p-1 καταλληλότερες νέες λύσεις και η καταλληλότερη λύση 

του τρέχοντος πληθυσµού συνδυάζονται και δηµιουργείται ο νέος πληθυσµός. Κάθε πιθανή 

λύση αξιολογείται µε βάση την απόδοση του µεταφραστικού συστήµατος, όταν αυτό 

αρχικοποιηθεί µε το διάνυσµα των πραγµατικών αριθµών της συγκεκριµένης λύσης. Για το 

λόγο αυτό έχουν επιλεγεί κατάλληλες Ελληνικές προτάσεις ώστε να δοθούν προς µετάφραση 

από το σύστηµα, καθώς και οι σωστές του µεταφράσεις στα Αγγλικά (µεταφράσεις 

αναφοράς), ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση του συστήµατος χρησιµοποιώντας κάποια από 

τα κριτήρια αξιολόγησης συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης. 

Παρακάτω θα δούµε αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο επιλέξαµε να  αναπαραστήσουµε 

τις υποψήφιες λύσεις (δηλαδή τις παραµέτρους του συστήµατος), τις διαδικασίες της 

επιλογής των γονέων και της παραγωγής νέων λύσεων σε κάθε πληθυσµό, την αξιολόγηση 

των υποψήφιων λύσεων και τέλος τα κριτήρια τερµατισµού.  

8.3.1 Αναπαράσταση των λύσεων µε πραγµατικούς αριθµούς 

 
Το πρώτο βήµα για τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων του µεταφραστικού συστήµατος 

είναι η κωδικοποίηση για την εισαγωγή τους στον Γενετικό Αλγόριθµο. Η συνηθισµένη 

µέθοδος κωδικοποίησης των παραµέτρων είναι η απεικόνιση τους ως ακολουθίες από 

δυαδικούς χαρακτήρες (Wright, 1991) και στη συνέχεια η σύνδεση όλων των παραµέτρων σε 

µια ακολουθία, η οποία καλείται χρωµόσωµα. Σε πιο πρόσφατες εφαρµογές των Γενετικών 
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Αλγορίθµων σε προβλήµατα βελτιστοποίησης πραγµατικών τιµών (Deb, 2001, Herrera et al., 

1998, Blanco et al., 2001) η αναπαράσταση των παραµέτρων έγινε µε πραγµατικούς αριθµούς 

αντί για ακολουθίες δυαδικών αριθµών (Herrera et al., 2003). Στην υλοποίησή µας επιλέξαµε 

να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο µε τα διανύσµατα πραγµατικών αριθµών. Κάθε λύση S είναι 

ουσιαστικά ένα διάνυσµα W, το οποίο περιέχει όλες τις παραµέτρους του συστήµατος προς 

βελτιστοποίηση (W= {w1, w2, …, wm}). Κάθε ένα από αυτά τα διανύσµατα περιέχει συνολικά 

m  παραµέτρους ( m  =70), µε κάθε παράµετρο να παίρνει την τιµή της από το διάστηµα [0, 1] 

και συνεπώς για να λειτουργήσει το µεταφραστικό σύστηµα χρειάζεται να αρχικοποιηθεί µε 

ένα τέτοιο διάνυσµα. Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική, µειώνεται η υπολογιστική 

πολυπλοκότητα η οποία θα χρειαζόταν για τη µετατροπή των παραµέτρων σε χρωµοσώµατα. 

8.3.2 Επιλογή λύσεων για την αναπαραγωγή του πληθυσµού 

 
Για την αναπαραγωγή του πληθυσµού, οι λύσεις επιλέγονται σε ζευγάρια πιθανοτικά, 

βάση του βαθµού καταλληλότητας τους, µε τις λύσεις µε υψηλότερο βαθµό καταλληλότητας 

να έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής. Ο τρόπος αυτός επιλογής των γονέων ονοµάζεται 

«τροχός ρουλέτας» (roulette wheel) (Baker, 1987). Αφού επιλέξουµε τους δύο γονείς το 

επόµενο βήµα είναι η αναπαραγωγή τους η οποία θα οδηγήσει στη δηµιουργία της νέας 

λύσης. 

8.3.3 ∆ηµιουργία νέων λύσεων 

 
Κάθε ζευγάρι γονέων παράγει δύο νέες λύσεις µε τη διαδικασία της οµοιόµορφης 

διασταύρωσης (uniform crossover) (Syswerda, 1989). Σύµφωνα µε αυτή, οι δύο λύσεις-γονείς 

λαµβάνουν µέρος σε µια διαδικασία ανταλλαγής τιµών από τα δύο διανύσµατα παραµέτρων 

τους η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή δύο λύσεων-παιδιών. Για κάθε θέση του 

διανύσµατος παραµέτρων του πρώτου παιδιού αποφασίζεται από ποιο γονέα θα προέλθει η 

παράµετρος για τη συγκεκριµένη θέση και  το δεύτερο παιδί για τη συγκεκριµένη θέση 

κληρονοµεί την παράµετρο από τον γονέα που δεν επιλέχθηκε. Υπάρχουν ίσες πιθανότητες 

επιλογής για τους δύο γονείς και σε περίπτωση που παραχθεί µια λύση η οποία υπάρχει ήδη 

στο σύνολο των νέων λύσεων, αυτή δεν συµπεριλαµβάνεται στο σύνολο των νέων λύσεων. 

Σε κάθε γενεά, η διαδικασία παραγωγής νέων λύσεων επαναλαµβάνεται έως ότου να έχουν 

παραχθεί p νέες λύσεις. Στο σχήµα 14 φαίνεται ένα παράδειγµα οµοιόµορφης διασταύρωσης 

µε τις λύσεις να αναπαρίστανται από διανύσµατα 8 ακεραίων παραµέτρων. Με διαφορετικό 

χρώµα διαχωρίζονται οι παράµετροι των δύο γονέων ώστε να είναι εµφανές από ποιόν γονέα 

προέρχεται η παράµετρος του διανύσµατος κάθε παιδιού. 
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Σχήµα 14. Παράδειγµα οµοιόµορφης διασταύρωσης 

Μετά από αυτή τη διαδικασία και αφού έχουν δηµιουργηθεί οι p καινούργιες λύσεις, ένα 

µέρος των παραµέτρων κάθε νέας λύσης µεταλλάσσεται τυχαία, ώστε να εξασφαλίσουµε την 

ποικιλοµορφία του πληθυσµού και να απεγκλωβισθεί η διαδικασία από µια µερική λύση, 

µετακινώντας τις λύσεις σε νέες περιοχές του χώρου αναζήτησης για την εύρεση της 

βέλτιστης λύσης. Η µετάλλαξη στις παραµέτρους γίνεται αυθαίρετα και τυχαία µε την 

προσθαφαίρεση µικρών αριθµητικών τιµών σε ορισµένες από τις τιµές των παραµέτρων των 

νέων λύσεων. Μια συνηθισµένη µεταβολή είναι της τάξης του ±5% από την αρχική τιµή της 

παραµέτρου. 

Επειδή χρησιµοποιούµε πραγµατικούς αριθµούς για την αναπαράσταση των λύσεων και 

όχι δυαδικές ακολουθίες, οι τελεστές της διασταύρωσης και της µετάλλαξης εφαρµόζονται 

επιλέγοντας τυχαία µια παράµετρο και είτε τροποποιούµε την τιµή της, είτε της αναθέτουµε 

µια νέα τιµή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσµατα της 

εφαρµογής των τελεστών και απλοποιείται η διαδικασία, αφού δε χρειάζεται να 

µετατρέπονται οι τιµές των παραµέτρων σε δυαδικές ακολουθίες. 

8.3.4 Αξιολόγηση του πληθυσµού των λύσεων 

Για την αξιολόγηση κάθε λύσης k ενός πληθυσµού του Γενετικού Αλγορίθµου, το 

µεταφραστικό σύστηµα αρχικοποιείται µε βάση το διάνυσµα παραµέτρων της λύσης Wk και 

στη συνέχεια το σύστηµα µεταφράζει στα αγγλικά ένα κατάλληλα επιλεγµένο σύνολο 

Ελληνικών προτάσεων. Η παραγόµενη µετάφραση στη συνέχεια αξιολογείται 

χρησιµοποιώντας κάποια από τις καθιερωµένες µετρικές αξιολόγησης συστηµάτων 

αυτόµατης µετάφρασης και της ανατίθεται ο βαθµός καταλληλότητας, µε τις λύσεις οι οποίες 

δίνουν καλύτερες µεταφράσεις να χαρακτηρίζονται ως καταλληλότερες από αυτές που δίνουν 

χειρότερες λύσεις. Για να λειτουργήσουν οι αυτόµατες µετρικές αξιολόγησης για κάθε 

Ελληνική πρόταση του συνόλου έχουν δοθεί περισσότερες από µια πρότυπες µεταφράσεις 

της στα Αγγλικά.  Το σύνολο των Ελληνικών προτάσεων προς µετάφραση καθώς και οι 

πρότυπες µεταφράσεις τους είναι οι ίδιες για όλες τις λύσεις του πληθυσµού µέχρι και τον 

Γονέας Β Γονέας Α 

3

8 12 5 42 2 88 23 57 1 17 3 77 9 33 98 11 + 
Παιδί Α Παιδί Β 

8 17 42 9 88 98 57 1 12 5 77 2 33 98 11 
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τερµατισµό του Γενετικού Αλγόριθµου. Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιλογή του κατάλληλου 

συνόλου Ελληνικών προτάσεων είναι πολύ σηµαντική για την επιτυχία του Γενετικού 

Αλγορίθµου. Για το λόγο αυτό το σύνολο προτάσεων το οποίο θα επιλέξουµε για τη 

βελτιστοποίηση θα πρέπει να καλύπτει κατά το δυνατόν όλα τα γλωσσικά φαινόµενα τα 

οποία καλύπτονται από τις παραµέτρους του γλωσσικού µας µοντέλου, ώστε να είναι βέβαιο 

ότι καµία από τις παραµέτρους του µοντέλου δεν θα µένει αδρανής κατά τη µεταφραστική 

διαδικασία. Τέλος, για να είναι αντικειµενική η διαδικασία θα πρέπει να µην υπάρχουν οι 

ακριβείς µεταφράσεις καµίας από τις προτάσεις του κειµένου που θα δώσουµε για 

µετάφραση στο σώµα κειµένων της γλώσσας-στόχου, ώστε όλα τα τµήµατα του 

µεταφραστικού αλγορίθµου να ενεργοποιηθούν. 

8.3.5 ∆ηµιουργία νέου πληθυσµού 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, ο Γενετικός Αλγόριθµος που υλοποιήθηκε είναι ελιτιστικός 

µε σταθερό µέγεθος πληθυσµού p.  Για τη δηµιουργία του πληθυσµού κάθε νέας γενεάς του 

Γενετικού Αλγορίθµου οι νέες λύσεις ταξινοµούνται µε βάση το βαθµό καταλληλότητας, 

ξεκινώντας από τις καταλληλότερες λύσεις και καταλήγοντας σε αυτές µε το µικρότερο 

βαθµό καταλληλότητας. Το πρώτο άτοµο του νέου πληθυσµού είναι η καταλληλότερη λύση 

του προηγούµενου πληθυσµού, η οποία περνά στη νέα γενεά χωρίς καµία µετάλλαξη. Ο 

υπόλοιπος πληθυσµός συµπληρώνεται µε τις p-1 καταλληλότερες νέες λύσεις. Ο πρώτος 

πληθυσµός λύσεων δηµιουργείται µε την παραγωγή p τυχαίων λύσεων. 

 

8.3.6 Τερµατισµός αλγορίθµου 

Τα βήµατα που περιγράψαµε παραπάνω, µε τις διαδικασίες της αναπαραγωγής και 

αξιολόγησης, επαναλαµβάνονται έως ότου ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο τερµατισµού. Στην 

υλοποίησή µας, χρησιµοποιήθηκαν δύο κριτήρια τερµατισµού. Σύµφωνα µε το πρώτο, ο 

γενετικός αλγόριθµος τερµατίζει όταν συµπληρωθούν 300 επαναλήψεις, δηλαδή όταν έχουν 

δηµιουργηθεί και αξιολογηθεί 300 πληθυσµοί ατόµων. Σύµφωνα µε το δεύτερο κριτήριο, ο 

γενετικός αλγόριθµος τερµατίζεται όταν ο βαθµός καταλληλότητας του ισχυρότερου ατόµου 

ενός πληθυσµού παραµένει σταθερός, χωρίς να βελτιώνεται για έναν αριθµό γενεών. Στο 

σχήµα 15 βλέπουµε τη διαδικασία εφαρµογής του Γενετικού Αλγόριθµου στο πρόβληµα της 

βελτιστοποίησης των παραµέτρων του µεταφραστικού µοντέλου. 
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Σχήµα 15. Εφαρµογή Γενετικού Αλγόριθµου για την βελτιστοποίηση των παραµέτρων 

 

 

8.4 Εφαρµογή του SPEA2 για τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε την εφαρµογή του πολυκριτηριακού εξελικτικού 

αλγόριθµου SPEA2 για τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων του µεταφραστικού συστήµατος. 

Όπως και ο Γενετικός Αλγόριθµος, έτσι και ο SPEA2 διατηρεί ένα πληθυσµό λύσεων tP  

σταθερού µεγέθους Ν, µε τις λύσεις να αναπαρίστανται ως διανύσµατα πραγµατικών 

αριθµών. Ο πρώτος πληθυσµός 0P  δηµιουργείται µε την παραγωγή  p τυχαίων λύσεων. 

Ταυτόχρονα µε τον πληθυσµό λύσεων κάθε γενεάς, διατηρείται και ένα βοηθητικό σύνολο 

λύσεων tP , µεγέθους N , το οποίο είναι αρχικά κενό ( ∅=0P ) και σε κάθε νέα γενεά το νέο 

βοηθητικό  σύνολο 1+tP  δηµιουργείται αντιγράφοντας όλες τις µη-κυριαρχούµενες λύσεις της 

ένωσης των συνόλων λύσεων του προηγούµενου πληθυσµού και του προηγούµενου 

βοηθητικού συνόλου ( tt PP ∪ ). Μια λύση χαρακτηρίζεται ως µη-κυριαρχούµενη όταν δεν 

υπάρχουν άλλες λύσεις οι οποίες να έχουν µεγαλύτερο βαθµό καταλληλότητας από αυτήν. 

Για την παραγωγή των N λύσεων κάθε νέου πληθυσµού 1+tP , επιλέγουµε σε ζευγάρια λύσεις 

από το σύνολο 1+tP  χρησιµοποιώντας την τεχνική επιλογής µε δυαδικού τουρνουά  (binary 

selection tournament). Στη διαδικασία επιλογής µε δυαδικό τουρνουά, επιλέγονται κάθε φορά 

Όχι 

Αρχικοποίηση πληθυσµού λύσεων 

Επιλογή γονέων/ 

διασταύρωση/ µετάλλαξη/ 

παραγωγή νέων λύσεων 

Μετάφραση των ελληνικών 

προτάσεων µε το µεταφραστικό 

σύστηµα χρησιµοποιώντας κάθε 

φορά τις αντίστοιχες παραµέτρους 

αρχικοποίησης 

Αξιολόγηση των αγγλικών 

µεταφράσεων 

Αξιολόγηση πληθυσµού λύσεων 

 
Αρχικοποίηση συστήµατος 

µηχανικής µετάφρασης µε το 

διάνυσµα  παραµέτρων κάθε 

λύσης του πληθυσµού 

Ναι Ικανοποίηση κριτηρίου 

τερµατισµού 

Μεταφράσεις 
αναφοράς 

Μετρικές αυτόµατης 

αξιολόγησης 

Βελτιστοποιηµένες  

παράµετροι 

µεταφραστικού µοντέλου 

Σώµα κειµένων 

αγγλικής γλώσσας 

Σύνολο ελληνικών 

προτάσεων 
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δύο λύσεις, οι οποίες και συγκρίνονται µε κριτήριο το βαθµό καταλληλότητάς τους. Η λύση 

που αξιολογείται ως καλύτερη επιλέγεται για το επόµενο τουρνουά ενώ η άλλη απορρίπτεται. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, και επιλέξουµε τα ζευγάρια των λύσεων-γονέων, 

εφαρµόζουµε τους γενετικούς τελεστές της διασταύρωσης και της µετάλλαξης, ώστε τελικά 

να προκύψει ο νέος πληθυσµός 1+tP . Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου 

ικανοποιηθεί κάποιο από τα κριτήρια τερµατισµού. Οι πιθανές λύσεις αξιολογούνται µε βάση 

την απόδοση του µεταφραστικού συστήµατος, όταν αυτό αρχικοποιηθεί µε το διάνυσµα των 

πραγµατικών αριθµών τους. Όπως και στους Γενετικούς Αλγόριθµους, έτσι και στον 

αλγόριθµο SPEA2, ισχύουν τα ίδια κριτήρια για την επιλογή των Ελληνικών προτάσεων και 

των Αγγλικών µεταφράσεων τους. Επειδή ο αλγόριθµος SPEA2 είναι πολυκριτηριακός, αυτό 

σηµαίνει την ταυτόχρονη χρήση περισσότερων του ενός κριτηρίων αξιολόγησης. Αυτό 

σηµαίνει ότι η απόδοση του µεταφραστικού συστήµατος θα γίνει από περισσότερα του ενός 

κριτηρίων αξιολόγησης συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης. 

Παρακάτω θα δούµε αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο βαθµολογούνται οι πιθανές 

λύσεις από τη συνάρτηση ικανότητας καθώς και πως επιλέγονται λύσεις για την παραγωγή 

των νέων λύσεων. Οι διαδικασίες της αναπαράστασης των λύσεων, της παραγωγής νέων 

λύσεων και του τερµατισµού για τον αλγόριθµο SPEA2 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες 

διαδικασίες που είδαµε κατά την περιγραφή της εφαρµογής των Γενετικών Αλγορίθµων. 

8.4.1 Υπολογισµός του βαθµού καταλληλότητας των λύσεων 

Στον αλγόριθµο SPEA2 ο υπολογισµός του βαθµού καταλληλότητας των λύσεων ενός 

πληθυσµού διαφέρει από αυτόν που είδαµε στην εφαρµογή των Γενετικών Αλγόριθµων. Η 

αξιολόγηση των λύσεων ενός πληθυσµού tP  είναι µια διαδικασία η οποία εκτελείται σε δυο 

βήµατα. Στο πρώτο βήµα πραγµατοποιείται η αξιολόγηση των λύσεων του πληθυσµού tP  µε 

βάση τα επιλεγµένα κριτήρια αξιολόγησης µηχανικής µετάφρασης, ενώ στο δεύτερο βήµα 

υλοποιείται  η ταξινόµηση των λύσεων τόσο του τρέχοντος πληθυσµού tP  όσο και του 

βοηθητικού συνόλου tP  και η ανάθεση του βαθµού ικανότητας σε όλες αυτές τις λύσεις 

αξιοποιώντας το µέτωπο Pareto. Ας δούµε αναλυτικά τα δυο αυτά βήµατα: 

 

Βήµα 1
ο 

: Το πρώτο βήµα αφορά την αξιολόγηση των πιθανών λύσεων του τρέχοντος 

πληθυσµού tP  µε βάση την απόδοση του µεταφραστικού συστήµατος και είναι ίδιο µε τη 

διαδικασία αξιολόγησης που παρουσιάσαµε και στην ενότητα 8.3.4. Η µόνη διαφορά είναι ότι 

το µεταφραστικό σύστηµα αξιολογείται µε περισσότερα του ενός κριτηρίων αξιολόγησης 

µηχανικής µετάφρασης. Με τη χρησιµοποίηση πολλών ετερόκλητων κριτηρίων αξιολόγησης, 

έχουµε µια πιο εµπεριστατωµένη εικόνα για την απόδοση κάθε λύσης στο µεταφραστικό 

σύστηµα. Το ότι µια λύση είναι καλύτερη από τις υπόλοιπες του πληθυσµού µε βάση κάποιο 
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από τα κριτήρια, π.χ. τη µετρική BLEU, δεν σηµαίνει ότι θα είναι απαραιτήτως και καλύτερη 

µε βάση και όλα τα άλλα. Συλλέγοντας όµως τα αποτελέσµατα όλων των µετρικών µπορούµε 

να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για την ποιότητα της παραγόµενες µετάφρασης και τη 

συνολική απόδοση της κάθε πιθανής λύσης. Με το τέλος του πρώτου βήµατος, κάθε λύση x 

του πληθυσµού θα συνοδεύεται από ένα διάνυσµα )(xf  το οποίο θα περιέχει τα 

αποτελέσµατα όλων των κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιµοποιήθηκαν 

( ( ))(,),(),()( 21 xfxfxfxf n…= ). 

Βήµα 2
ο 
: Στο δεύτερο βήµα της διαδικασίας αξιολόγησης, αναθέτουµε σε κάθε λύση x η 

οποία ανήκει στον πληθυσµό tP  αλλά και στο βοηθητικό σύνολο tP µια πραγµατική τιµή 

)1,0[)( ∈xS , η οποία καλείται δύναµη (strength) της λύσης και είναι ανάλογη του πλήθους 

των λύσεων y τις οποίες καλύπτει (δηλαδή θα ισχύει x� y, µε tt PPx ∪∈ και tt PPy ∪∈  ). Η 

δύναµη S(x) υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: 

 { }yxPPyyxS tt �∪ ∧∈=)(      (8.1) 

∑ ∈
=

xyPPy tt

ySxR
�∪ ,

)()(          (8.2) 

Ο ακατέργαστος βαθµός καταλληλότητας R(x) µιας λύσης x υπολογίζεται ως το άθροισµα της 

δύναµης κάθε λύσης από την ένωση των συνόλων λύσεων του πληθυσµού tP  και του 

βοηθητικού συνόλου  tP   ( tt PP ∪ ) οι οποίες κυριαρχούν τη λύση x (τύπος (8.2)). Για να 

προκύψει ο τελικός βαθµός καταλληλότητας F(x) πρέπει να ενσωµατωθεί πληροφορία για 

την πυκνότητα των λύσεων στο χώρο, ώστε να κατατάξουµε τις λύσεις οι οποίες θα έχουν 

πανοµοιότυπο ακατέργαστο βαθµό καταλληλότητας. Η µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται από 

τον SPEA2 για τον εκτίµηση της πυκνότητας του πληθυσµού των λύσεων είναι µια 

προσαρµογή του αλγορίθµου του κοντινότερου γείτονα (k-th nearest neighbor), στον οποίο η 

πυκνότητα κάθε σηµείου είναι µια φθίνουσα συνάρτηση της απόστασης στο k πλησιέστερο 

σηµείο. Για την εφαρµογή της µεθόδου στον SPEA2, για κάθε λύση x, υπολογίζονται οι 

αποστάσεις από όλες τις υπόλοιπες λύσεις οι οποίες περιέχονται στο σύνολο  tt PP ∪  και 

ταξινοµούνται σε µια λίστα κατά αύξουσα σειρά. Η απόσταση στη θέση k είναι η απόσταση 

αναζήτησης (distance sought) 
κσ x , µε το k να ισούται µε την τετραγωνική ρίζα του πλήθους 

των στοιχείων που περιέχονται στον πληθυσµό tP  και στο βοηθητικό σύνολο tP , δηλαδή 

NNk += . Στη συνέχεια υπολογίζουµε την πυκνότητα D(x) της λύσης x σύµφωνα µε τον 

τύπο 8.3: 

2

1
)(

+
=

κσ x

xD     (8.3) 
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Στον παρονοµαστή του κλάσµατος προσθέτουµε την τιµή 2 ώστε η τιµή του θα είναι 

µεγαλύτερη του µηδενός και η τιµή της πυκνότητας D(x) κάθε λύσης να είναι σίγουρα 

µικρότερη της µονάδας. Ο τελικός βαθµός καταλληλότητας F(x) µιας λύσης x προκύπτει 

προσθέτοντας στον ακατέργαστο βαθµό καταλληλότητας την τιµή πυκνότητας (τύπος (8.4)). 

 

)()()( xDxRxF +=    (8.4) 

Παρατηρούµε ότι, αντίθετα µε την εφαρµογή των Γενετικών Αλγορίθµων, στον αλγόριθµο 

SPEA2 όσο µικρότερος είναι ο βαθµός καταλληλότητας τόσο καταλληλότερη είναι η 

συγκεκριµένη λύση, αφού αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλές λύσεις στον πληθυσµό οι 

οποίες να την καλύπτουν. 

8.4.2 Επιλογή λύσεων για αναπαραγωγή 

Κατά την περιγραφή του αλγόριθµου SPEA2 στην ενότητα 7.3 είδαµε ότι το πρώτο βήµα 

της επιλογής των λύσεων για αναπαραγωγή, ώστε να µας δώσουν τις νέες λύσεις, είναι η 

αντιγραφή όλων των µη-κυριαρχούµενων λύσεων του τρέχοντος πληθυσµού tP  και του 

βοηθητικού συνόλου tP στο βοηθητικό σύνολο 1+tP του επόµενου πληθυσµού. Οποιαδήποτε 

από αυτές τις µη-κυριαρχούµενες λύσεις είναι πιθανή υποψήφια να συµµετέχει στην 

διαδικασία της αναπαραγωγής. Για κάθε µη-κυριαρχούµενη λύση x ο βαθµός 

καταλληλότητάς της F(x) είναι µικρότερος του 1, αφού δεν κυριαρχείται από καµία άλλη 

λύση και εποµένως είναι R(x)=0. Σε περίπτωση που ο αριθµός των µη-κυριαρχούµενων 

λύσεων είναι ίσος µε το µέγεθος του βοηθητικού συνόλου ( NPt =+1 ) το βήµα της επιλογής 

των λύσεων για αναπαραγωγή έχει ολοκληρωθεί και η εκτέλεση του αλγορίθµου συνεχίζεται 

µε το επόµενο βήµα της επιλογής λύσεων-γονέων για αναπαραγωγή και δηµιουργία νέων 

λύσεων. Αν όµως ο αριθµός µη-κυριαρχούµενων λύσεων δεν είναι ίσος  µε N , τότε πρέπει 

να εξεταστούν δυο περιπτώσεις: 

 

Περίπτωση 1
η
: NPt <+1  

Στην περίπτωση που το πλήθος των µη-κυριαρχούµενων λύσεων είναι µικρότερο του 

µεγέθους του βοηθητικού συνόλου επιλέγουµε τις 1+− tPN  καταλληλότερες λύσεις του 

τρέχοντος πληθυσµού tP  και του βοηθητικού συνόλου tP και τις αντιγράφουµε στο νέο 

βοηθητικό σύνολο 1+tP . Αυτό υλοποιήθηκε µε την ταξινόµηση των λύσεων του συνόλου 

tt PP ∪  βάσει του βαθµού καταλληλότητας και στη συνέχεια την επιλογή των πρώτων 

1+− tPN  λύσεων από αυτή τη λίστα για τις οποίες ο βαθµός καταλληλότητας είναι 

µεγαλύτερος ή ίσος της µονάδας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε να επιλέξουµε τις 
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1+− tPN  πρώτες κυριαρχούµενες λύσεις ώστε να τις αντιγράψουµε στη συνέχεια στο 

βοηθητικό σύνολο 1+tP . 

 

Περίπτωση 2
η
: NPt >+1  

Στην περίπτωση που ο αριθµός των µη-κυριαρχούµενων λύσεων υπερβαίνει το µέγεθος του 

βοηθητικού συνόλου 1+tP , εκτελείται µια επαναληπτική διαδικασία αφαίρεσης λύσεων από 

το 1+tP  έως ότου το µέγεθός του να γίνει ίσο µε N . Σε κάθε επανάληψη αφαιρείται η λύση η 

οποία έχει τη µικρότερη απόσταση από κάποια άλλη λύση. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

περισσότερες της µιας λύσης µε την ίδια µικρότερη απόσταση, επιλέγουµε εκείνη τη λύση µε 

την δεύτερη µικρότερη απόσταση προς άλλη λύση, κλπ.. 

Με την ολοκλήρωση της δηµιουργίας του βοηθητικού συνόλου 1+tP , αυτό θα περιέχει τις 

καταλληλότερες λύσεις της προηγούµενης γενεάς και το επόµενο βήµα είναι η δηµιουργία 

του νέου πληθυσµού.  

8.5 Μετρικές αυτόµατης αξιολόγησης µετάφρασης ως συναρτήσεις 

καταλληλότητας 

Οι µετρικές αυτόµατης αξιολόγησης των συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης 

λειτουργούν συγκρίνοντας τις µεταφράσεις που παράγει το σύστηµα µε µια ή και 

περισσότερες µεταφράσεις αναφοράς. Οι µετρικές αυτές παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη των συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης τα τελευταία χρόνια. Από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, όταν άρχισαν να εµφανίζονται, µέχρι και σήµερα, χρησιµοποιούνται σε 

διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας της µετάφρασης των διαφόρων συστηµάτων. Παρά 

τη χρήση τους όµως, έχουν δεχτεί και συνεχίζουν να δέχονται ισχυρή κριτική για το γεγονός 

ότι εστιάζουν µόνο σε συγκεκριµένα σηµεία της µεταφραστικής διαδικασίας και πολλές 

φορές δε συµφωνούν µε την κρίση επαγγελµατιών µεταφραστών (Estrella et al., 2007).  

Πιο πρόσφατες προσπάθειες επικεντρώνονται στη δηµιουργία εξελιγµένων µετρικών 

αξιολόγησης, οι οποίες θα αξιοποιούν µεγαλύτερο ποσόν γλωσσολογικής πληροφορίας σε 

σύγκριση µε τις υπάρχουσες µετρικές. Επειδή όµως κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο τα 

τελευταία χρόνια έχει εµφανιστεί µια νέα τάση στις µετρικές αυτόµατης αξιολόγησης. Αντί 

να προσπαθούν να ορίσουν µια καθολική αντικειµενική µετρική αξιολόγησης, διερευνώνται 

τρόποι µε τους οποίους µπορούν να συνδυαστούν υπάρχουσες µετρικές αξιολόγησης µε 

σκοπό να ελέγχουν το µεταφραστικό αποτέλεσµα από πολλαπλές οπτικές. Μία τέτοια 

προσέγγιση η οποία δίνει τη δυνατότητα του συνδυασµού οποιωνδήποτε µετρικών 

αξιολόγησης ώστε τελικά να προκύψει ένας γενικός βαθµός αξιολόγησης είναι το IQMT 

Evaluation Framework (Giménez and  Amigó, 2006). 
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Στην προταθείσα µέθοδο βελτιστοποίησης των παραµέτρων του µεταφραστικού 

συστήµατος µε εξελικτικούς αλγόριθµους, διερευνήθηκαν τεχνικές αξιοποίησης διαφόρων 

µετρικών αυτόµατης αξιολόγησης ως συνάρτηση ικανότητας για τον υπολογισµό του βαθµού 

καταλληλότητας των πιθανών λύσεων, τόσο στο Γενετικό Αλγόριθµο όσο και στον 

πολυκριτηριακό αλγόριθµο SPEA2. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήσαµε τις αυτόµατες 

µετρικές BLEU, METEOR (µε την επιλογή exact) και IQMT για την αξιολόγηση της 

απόδοσης του µεταφραστικού συστήµατος µε τρεις διαφορετικούς τρόπους. Οι τρόποι αυτοί 

ήταν οι εξής: 

 

I. Χρήση µιας µόνο µετρικής 

Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήσαµε ως συνάρτηση ικανότητας µια µόνο αυτόµατη 

µετρική από τις τρεις κάθε φορά. Ο τρόπος αυτός εφαρµόστηκε µόνο στους Γενετικούς 

Αλγόριθµους, µιας και ο SPEA2 είναι από τη φύση του πολυκριτηριακός και χρειάζεται 

περισσότερα του ενός κριτήρια. Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι επέστρεφαν για κάθε πιθανή λύση 

του πληθυσµού το βαθµό καταλληλότητας της ως τον βαθµό που µας δίνει η κάθε αυτόµατη 

µετρική για την αξιολόγηση της απόδοσης του µεταφραστικού συστήµατος κατά τη 

µετάφραση του επιλεγµένου συνόλου των Ελληνικών προτάσεων. 

II. Συνδυασµός δύο µετρικών σε µια συνάρτηση ικανότητας 

Στην παραλλαγή αυτή συνδυάσαµε δύο µετρικές, σε µια συνάρτηση ικανότητας. Πιο 

συγκεκριµένα αξιοποιήσαµε τις µετρικές BLEU και METEOR ταυτόχρονα για τον 

υπολογισµό του βαθµού καταλληλότητας των λύσεων στον Γενετικό Αλγόριθµο 

αθροίζοντας το αποτέλεσµά τους, το οποίο και στις δύο µετρικές είναι ένας πραγµατικός 

αριθµός στο διάστηµα [0, 1]. Αν και µε τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται ταυτόχρονα τα 

αποτελέσµατα αξιολόγησης από δυο µετρικές, δεν πρόκειται για πολυκριτηριακή 

στρατηγική, αφού η συνάρτηση ικανότητας επιστρέφει µια µόνο τιµή καταλληλότητας για 

κάθε λύση. Παρόλα αυτά, το άθροισµα πολλών αντικειµενικών συναρτήσεων αξιολόγησης, 

όπως είναι εδώ οι δύο αυτόµατες µετρικές, είναι µια συνηθισµένη τακτική για την επίλυση 

πολυκριτηριακών προβληµάτων χρησιµοποιώντας έναν βασικό Γενετικό Αλγόριθµο. 

Αν και τυπικά τόσο το BLEU όσο και το METEOR επιστρέφουν σαν αποτέλεσµα 

πραγµατικό αριθµό στο διάστηµα [0, 1], στην πράξη κινούνται σε διαφορετικά εύρη τιµών. 

Για να µην ευνοείται κάποια από τις δύο µετρικές, αλλά να συµµετέχουν ισόποσα στην 

συνάρτηση ικανότητας, χρησιµοποιήθηκε σταθµισµένο άθροισµα και όχι απλό άθροισµα. Η 

εξίσωση για τον υπολογισµό του τελικού βαθµού καταλληλότητας του ατόµου δίνεται από 

την εξίσωση (8.5), όπου τα βάρη των τιµών των οι δύο µετρικών αξιολόγησης έχουν 

ορισθεί µετά από εκτεταµένη ανάλυση των µέσων τιµών που επιστρέφουν για την 

αξιολόγηση µιας αντιπροσωπευτικής µετάφρασης. 
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III. Χρήση περισσότερων της µιας µετρικής 

Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήσαµε ταυτόχρονα περισσότερες από µια αυτόµατες 

µετρικές. Η διαφορά µε το συνδυασµό των δύο µετρικών (Περίπτωση ΙΙ) είναι ότι εδώ οι 

µετρικές δεν µας έδωσαν µια συνάρτηση καταλληλότητας, αλλά τις χρησιµοποιήσαµε ως 

διαφορετικά αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης των λύσεων. Έτσι, το πρόβληµα της 

βελτιστοποίησης των παραµέτρων του µοντέλου αντιµετωπίστηκε ως ένα πολυκριτηριακό 

πρόβληµα βελτιστοποίησης, σε µια προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι διάφορες µετρικές 

αξιολόγησης και το αποτέλεσµα της βελτιστοποίησης να ευνοεί µόνο µια µετρική. 

Άλλωστε, µελέτες έχουν αποδείξει ότι οι υπάρχουσες µετρικές αυτόµατης αξιολόγησης 

µηχανικής µετάφρασης δεν επαρκούν για να απαντήσουν αντικειµενικά στο ερώτηµα πόσο 

καλή είναι µια µετάφραση, αφού όλες έχουν χαµηλή συσχέτιση µε την ανθρώπινη 

αξιολόγηση. Η αξιοποίηση περισσοτέρων της µιας µετρικών αποτελεί σχετικά πρόσφατο 

πεδίο ερευνών, χωρίς όµως να έχει προκύψει κάποιος πρότυπος τρόπος εφαρµογής και 

συνδυασµού των υπαρχουσών µετρικών. Με την αξιοποίηση τους χρησιµοποιώντας ένα 

πολυκριτηριακό εξελικτικό αλγόριθµο παρουσιάζουµε έναν νέο τρόπο εκπαίδευσης και 

βελτιστοποίησης µεταφραστικών συστηµάτων. Οι πολυκριτηριακοί αλγόριθµοι 

εµφανίζονται σπάνια στη βιβλιογραφία της µηχανικής µετάφρασης. Για παράδειγµα, πολύ 

πρόσφατα έχει χρησιµοποιηθεί ο πολυκριτηριακός εξελικτικός αλγόριθµος NSGA-II για την 

εκπαίδευση ενός µεταφραστικού µοντέλου αντιστοίχησης λέξεων για ένα στατιστικό 

σύστηµα µετάφρασης (Chen et al., 2009). 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, υπάρχουν αναφορές συνδυασµού κριτηρίων 

αυτόµατης αξιολόγησης για την εκπαίδευση συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης. Για 

παράδειγµα, οι Zhao και Chen (2009) συνδυάζουν τις µετρικές αυτόµατης αξιολόγησης 

TER (Translation Edit Rate) (Snover et al., 2006) και NIST για την εφαρµογή τους σε µια 

διαδικασία βελτιστοποίησης των παραµέτρων ενός στατιστικού συστήµατος µηχανικής 

µετάφρασης χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο Simplex Downhill, ενώ για οι Mauser et al. 

(2008) παρεµβάλουν τα αποτελέσµατα των αυτόµατων µετρικών BLEU και TER και τα 

χρησιµοποιούν για την εκπαίδευση των κλασσικών στατιστικών µεταφραστικών µοντέλων 

µε φράσεις. Ο συνδυασµός πολλαπλών αυτόµατων κριτηρίων αξιολόγησης ως διακριτά 

κριτήρια ενός πολυκριτηριακού εξελικτικού αλγορίθµου µε βάση το µέτωπο Pareto, όπως 

είναι ο SPEA2, είναι µια νέα ιδέα στον τοµέα της βελτιστοποίησης συστηµάτων µηχανικής 

µετάφρασης και, εξ όσων γνωρίζουµε, δεν υπάρχει καταγεγραµµένη κάποια επιτυχηµένη 

εφαρµογή του για το σκοπό αυτό. 
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8.6 Πειράµατα Βελτιστοποίησης Παραµέτρων 

8.6.1 Σχεδιασµός των πειραµάτων 

 
Για την εκτέλεση των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε σαν µονόγλωσσο σώµα κειµένων ένα 

υποσύνολο του BNC, το οποίο περιείχε 1,488,000 προτάσεις. Επιλέξαµε και για αυτά τα 

πειράµατα, όπως και για την αξιολόγηση της µοντελοποίησης, το BNC επειδή είναι ένα από 

τα πιο διαδεδοµένα µονόγλωσσα σώµατα κειµένων γενικής χρήσης της Αγγλικής γλώσσας. 

Ως δεδοµένα εκπαίδευσης χρησιµοποιήσαµε δύο διαφορετικά σύνολα Ελληνικών προτάσεων, 

τα TRAIN_A και TRAIN_B, τα οποία δεν είχαν καµία κοινή πρόταση µεταξύ τους. Και τα 

δύο σύνολα προέρχονται από το σώµα κειµένων αξιολόγησης του METIS-II, το οποίο 

δηµιουργήθηκε για τους σκοπούς του συγκεκριµένου έργου. Ο λόγος της χρήσης δύο 

διαφορετικών συνόλων προτάσεων για την εκπαίδευση είναι για να αξιολογήσουµε όσο το 

δυνατόν πιο αντικειµενικά την απόδοση των εξελικτικών αλγόριθµων που χρησιµοποιήσαµε 

για τη βελτιστοποίηση αλλά και των µετρικών αυτόµατης αξιολόγησης όταν χρησιµοποιούν 

διαφορετικά δεδοµένα εκπαίδευσης. Καθένα από τα δύο σύνολα προτάσεων αποτελούνταν 

από 50 διαφορετικές µεταξύ τους προτάσεις, οι οποίες περιείχαν από 3 έως 15 λέξεις και 

σχηµάτιζαν 3 έως 8 φράσεις (chunks). Μια σηµαντική παρατήρηση είναι ότι η επιλογή των 

προτάσεων έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν διάφορα φαινόµενα της Ελληνικής 

γλώσσας και επίσης η µετάφρασή τους να µην υπάρχει αυτούσια στο µονόγλωσσο σώµα 

κειµένων. Για καθεµία από τις προτάσεις, επαγγελµατίες µεταφραστές έδωσαν 3 

µεταφράσεις, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως µεταφράσεις αναφοράς στα συστήµατα 

αυτόµατης αξιολόγησης. Βλέπουµε λοιπόν ότι η επιλογή και ετοιµασία των δεδοµένων 

εκπαίδευσης ήταν ανεξάρτητη από την έρευνα που παρουσιάζεται ώστε να ληφθούν 

αντικειµενικά αποτελέσµατα. Τα διάφορα πειράµατα που έγιναν, εκτελέστηκαν τουλάχιστον 

δύο φορές, µια για κάθε ένα από τα σύνολα προτάσεων εκπαίδευσης. 

Για να είναι αντικειµενική η αξιολόγηση του µεταφραστικού συστήµατος, οι 

βελτιστοποιηµένες παράµετροι έπρεπε να αξιολογηθούν µέσω της µετάφρασης προτάσεων 

διαφορετικών από τις προτάσεις εκπαίδευσης. Για την αξιολόγηση λοιπόν του 

µεταφραστικού συστήµατος µε τα βελτιστοποιηµένα σετ παραµέτρων χρησιµοποιήθηκαν 2 

διαφορετικά σύνολα προτάσεων, καθένα από τα οποία περιείχε 200 προτάσεις, αυστηρά 

διαφορετικές µεταξύ τους. Τα σύνολα αυτά ήταν τα ίδια µε τα δύο σύνολα που 

χρησιµοποιήθηκαν και για την αρχική αξιολόγηση της µοντελοποίησης (βλέπε κεφάλαιο 

6.2.1.) και τα οποία προέρχονται από την αξιολόγηση του συστήµατος METIS-II. Καθένα 

από τα δύο σύνολα ανήκει σε διαφορετική υπογλώσσα, ώστε να µελετηθεί αν και κατά πόσο 

οι βελτιστοποιηµένες παράµετροι οδηγούν σε καθολική βελτίωση της ποιότητας της 

µετάφρασης για διαφορετικά είδη κειµένων. 
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Όσον αφορά τους εξελικτικούς αλγορίθµους, δηλαδή τόσο τους Γενετικούς Αλγόριθµους 

όσο και για τον πολυκριτηριακό αλγόριθµο SPEA2, χρησιµοποιήσαµε πληθυσµούς των 30 

ατόµων, δηλαδή 30 πιθανές λύσεις για τις  τιµές των παραµέτρων του µεταφραστικού 

συστήµατος. Για την αναπαράστασή της κάθε λύσης χρησιµοποιήθηκε ένα διάνυσµα 70 

πραγµατικών αριθµών µε τιµές από το  διάστηµα [0, 1], µε κάθε αριθµό να αντιστοιχεί σε µια 

από τις παραµέτρους προς βελτιστοποίηση. Όλοι οι εξελικτικοί αλγόριθµοι οι οποίοι 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτής της έρευνας διατήρησαν τα συγκερκιµένα χαρακτηριστικά 

που θα περιγράψουµε στην ενότητα αυτή. Η µόνη τους διαφοροποίηση είναι οι µετρικές 

αυτόµατης αξιολόγησης οι οποίες χρησιµοποιούνται κάθε φορά ως συναρτήσεις ικανότητας 

των ατόµων. Οι τιµές αυτές αφορούν τα πιο πρόσφατα πειράµατα που εκτελέσαµε. Μόνη 

εξαίρεση αποτελεί η πρώτη σειρά πειραµάτων, η οποία είχε ως σκοπό απλά την επιβεβαίωση 

της ευστάθειας της µεθόδου, και για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε Γενετικούς Αλγόριθµους 

µε πληθυσµούς µικρότερου µεγέθους (15 και 20 ατόµων). 

Στους Γενετικούς Αλγορίθµους που προσοµοιώθηκαν, χρησιµοποιήσαµε ελιτιστική 

στρατηγική, για να µην χάνεται ποτέ η καλύτερη λύση του κάθε πληθυσµού. Έτσι, κατά τη 

δηµιουργία κάθε νέου πληθυσµού η καταλληλότερη λύση του προηγούµενου πληθυσµού 

µεταφέρεται στη νέα γενεά χωρίς καµία µετάλλαξη. Τα υπόλοιπα άτοµα του πληθυσµού 

σχηµατίζονται µε την εφαρµογή των γενετικών τελεστών της διασταύρωσης και της 

µετάλλαξης, µε µια όµως διαφοροποίηση σε σχέση µε τους Γενετικούς Αλγόριθµους που 

περιγράψαµε στην ενότητα 7.2. Από τις νέες λύσεις, το 45% προκύπτει µέσω της 

διασταύρωσης των καταλληλότερων ατόµων του προηγούµενου πληθυσµού, ενώ οι 

υπόλοιπες προκύπτουν µε τυχαία γενετική µετάλλαξη ατόµων του προηγούµενου πληθυσµού. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, όπου έχουµε 30 πιθανές λύσεις σε κάθε πληθυσµό, αυτό 

σηµαίνει ότι µια λύση θα είναι η καταλληλότερη λύση του προηγούµενου πληθυσµού, 14 

νέες λύσεις θα προκύψουν από διασταύρωση και 15 νέες λύσεις από γενετική µετάλλαξη. Σε 

κάθε περίπτωση, τα άτοµα-γονείς επιλέγονται µε τη µέθοδο του τροχού της ρουλέτας, µε τα 

καταλληλότερα άτοµα να έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής. Η διασταύρωση των 

γονέων γίνεται µε τη διαδικασία της οµοιόµορφης διασταύρωσης, ενώ η τυχαία γενετική 

µετάλλαξη των γονέων γίνεται µε τυχαίες αριθµητικές παρεµβάσεις στο 5% των τιµών του 

διανύσµατος παραµέτρων (δηλαδή στις 4 από τις 70 παραµέτρους του µεταφραστικού 

συστήµατος). Μια τέτοια αλλαγή στις τιµές οδηγεί σταδιακά τον αλγόριθµο στη διεύρυνση 

του χώρου αναζήτησης, χωρίς όµως να ξεφεύγουµε πολύ από τον τρέχοντα πληθυσµό. Οι 

επιλογές αυτές για τους Γενετικούς Αλγόριθµους δεν είναι απαραίτητα οι βέλτιστες, αλλά 

έχουν χρησιµοποιηθεί ως µια προκαταρκτική µελέτη ώστε να αποδείξουµε ότι η ποιότητα της 

µετάφρασης του µεταφραστικού µας συστήµατος µπορεί να βελτιωθεί δραµατικά µέσα από 

µια διαδικασία βελτιστοποίησης των παραµέτρων του, χρησιµοποιώντας εξελικτικούς 

αλγόριθµους. Φυσικά, ίσως διαφορετικές επιλογές για κάποια από τα χαρακτηριστικά του 
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Γενετικού Αλγόριθµου µπορεί να δώσουν ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα ή µπορεί να 

οδηγήσουν σε γρηγορότερη σύγκλιση του αλγορίθµου. 

Για τον πολυκριτηριακό εξελικτικό αλγόριθµο SPEA2, προσαρµόσαµε την 

προαναφερθείσα στρατηγική που χρησιµοποιήθηκε και στους Γενετικούς Αλγόριθµους 

παραπάνω στον αλγόριθµο της βιβλιογραφίας (Zitzler et al., 2001). Τόσο ο πληθυσµός όσο 

και το βοηθητικό σύνολο κάθε γενεάς αποτελείται από 30 πιθανές λύσεις. Όλες οι λύσεις 

κάθε νέου πληθυσµού δηµιουργούνται µε την οµοιόµορφη διασταύρωση και τη µετάλλαξη 

των λύσεων του προηγούµενου πληθυσµού οι οποίες ανήκουν στο µέτωπο Pareto, χωρίς να 

διατηρείται η καταλληλότερη λύση του προηγούµενου. Αυτό συµβαίνει επειδή ο αλγόριθµος 

SPEA2 βασίζεται στο µέτωπο Pareto, και όλες οι λύσεις οι οποίες ανήκουν σε αυτό είναι 

µαθηµατικά ισοδύναµες. Έτσι, ο πληθυσµός των 30 ατόµων προκύπτει µε τη δηµιουργία 16 

νέων λύσεων από οµοιόµορφη διασταύρωση και 14 από µετάλλαξη, µε τον ίδιο τρόπο όπως 

και στους Γενετικούς Αλγόριθµους. Και στις δυο περιπτώσεις τα άτοµα-γονείς επιλέγονται µε 

την τεχνική του δυαδικού τουρνουά, µέσα από το σύνολο των µη-κυριαρχούµενων λύσεων 

της ένωσης του τρέχοντος πληθυσµού και του βοηθητικού του συνόλου. 

Σε όλους τους εξελικτικούς αλγόριθµους, εξαιρουµένων των Γενετικών Αλγορίθµων της 

πρώτης σειράς πειραµάτων, ορίστηκε ως κριτήριο τερµατισµού η συµπλήρωση 300 γενεών. 

Όλες οι προαναφερθείσες επιλογές ήταν κοινές για όλα τα πειράµατα που εκτελέσαµε, µε τις 

τροποποιήσεις να περιορίζονται µόνο στα κριτήρια αξιολόγησης. Φυσικά η δοµή τόσο των 

Γενετικών Αλγορίθµων όσο και του SPEA2 που χρησιµοποιήθηκε δεν προέκυψε ως 

αποτέλεσµα κάποιων πειραµάτων, και κατά συνέπεια δεν πρόκειται για τη βέλτιστη επιλογή. 

Απλά χρησιµοποιήθηκε ως δοµή αναφοράς, ώστε να διερευνήσουµε την υπόθεση ότι οι 

παράµετροι του µονόγλωσσου µεταφραστικού µοντέλου µπορούν να βελτιωθούν µε τη χρήση 

ενός Γενετικού Αλγόριθµου µε σκοπό την παραγωγή µεταφράσεων υψηλότερης ποιότητας. 

Άλλωστε τα πειράµατα για τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων επικεντρώθηκαν στην 

επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης αξιολόγησης και το συνδυασµό πολλαπλών µετρικών 

αξιολόγησης της αυτόµατης µετάφρασης. Με τον τερµατισµό του αλγόριθµου, η λύση µε τον 

υψηλότερο βαθµό καταλληλότητας είναι εκείνη η οποία θα µας δώσει το βελτιστοποιηµένο 

διάνυσµα παραµέτρων. Στην περίπτωση των αποτελεσµάτων του αλγόριθµου SPEA2, επειδή 

όλες οι τελικές µη-κυριαρχούµενες λύσεις είναι ισοδύναµες, η επιλογή της µιας και 

µοναδικής τελικής λύσης γίνεται επιλέγοντας την καλύτερη συµβιβαστική (best compromise) 

λύση, µε βάση την τιµή του πρώτου κριτηρίου αξιολόγησης, το οποίο στην υλοποίησή µας 

είναι η βαθµολογία της µετρικής BLEU. Αν δύο λύσεις είναι ισότιµες, τότε ελέγχουµε το 

επόµενο κριτήριο, δηλαδή τη βαθµολογία METEOR και επιλέγουµε τη λύση µε την 

υψηλότερη τιµή. 

Στις σειρές των πειραµάτων που εκτελέστηκαν, εφαρµόσαµε στους προαναφερθέντες 

αλγόριθµους µια σειρά από διαφορετικές µετρικές για την αξιολόγηση των λύσεων κάθε 
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πληθυσµού. Κάθε διαφορετικό πείραµα εκτελέστηκε και για τα δύο σύνολα προτάσεων 

εκπαίδευσης, περισσότερες της µιας φορές, ώστε να βεβαιωθούµε ότι τα αποτελέσµατα της 

βελτιστοποίησης είναι συνεπή. Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιήσαµε στα πειράµατα µας ήταν 

οι παρακάτω: 

1. GA-BLEU: Γενετικός Αλγόριθµος µε συνάρτηση αξιολόγησης των λύσεων τη 

µετρική αυτόµατης αξιολόγησης BLEU 

2. GA-MTR: Γενετικός Αλγόριθµος µε συνάρτηση αξιολόγησης των λύσεων τη 

µετρική αυτόµατης αξιολόγησης METEOR µε την επιλογή exact 

3. GA-SUM: Γενετικός Αλγόριθµος µε συνάρτηση αξιολόγησης των λύσεων το 

σταθµισµένο άθροισµα των αποτελεσµάτων των µετρικών αυτόµατης 

αξιολόγησης BLEU και METEOR (µε την επιλογή exact), όπως αυτό 

υπολογίζεται από τον τύπο (8.5) 

4. GA-IQMT: Γενετικός Αλγόριθµος µε συνάρτηση αξιολόγησης των λύσεων τη 

σύνθετη µετρική αυτόµατης αξιολόγησης συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης 

IQMT. Το αποτέλεσµα της µετρικής IQMT διαµορφώθηκε µε το συνδυασµό των 

µετρικών αυτόµατης αξιολόγησης BLEU, NIST, METEOR και ROUGE (Lin and 

Hovy, 2003)  

5. SPEA2: Ο πολυκριτηριακός εξελικτικός αλγόριθµος SPEA2, µε ανεξάρτητα 

κριτήρια  αξιολόγησης των λύσεων τις µετρικές αυτόµατης αξιολόγησης BLEU 

και METEOR 

Συνολικά εκτελέστηκαν τρεις σειρές πειραµάτων. Η πρώτη σειρά πειραµάτων είχε ως 

σκοπό την επιβεβαίωση ότι µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση της ποιότητας της 

µετάφρασης επιλέγοντας τις παραµέτρους του γλωσσικού µοντέλου µε εξελικτικούς 

αλγόριθµους και αυτόµατες µετρικές αξιολόγησης της ποιότητας της µετάφρασης. Τα 

συµπεράσµατα αυτής της πρώτης σειράς πειραµάτων οδήγησαν σε βελτιώσεις στο ίδιο το 

µεταφραστικό σύστηµα, αφού έκαναν εµφανή κάποια σηµαντικά ελαττώµατά του. Στη 

συνέχεια εκτελέστηκε η δεύτερη σειρά πειραµάτων, η οποία και έδωσε ελπιδοφόρα 

αποτελέσµατα, και οδήγησε σε µια τρίτη σειρά πειραµάτων. Η τρίτη αυτή σειρά πειραµάτων 

είχε ως σκοπό την εκτέλεση των µεθόδων οι οποίες µας είχαν δώσει και τα καλύτερα 

αποτελέσµατα για πολλές διαφορετικές αρχικοποιήσεις, ώστε να έχουµε ακόµα µεγαλύτερο 

αριθµό αποτελεσµάτων, τα οποία να επιβεβαιώνουν την αποδοτικότητα της µεθόδου. Στις 

επόµενες ενότητες θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων. 

8.6.2 Πρώτη σειρά πειραµάτων 

Σκοπός της πρώτης σειράς πειραµάτων ήταν ο έλεγχος της εγκυρότητας της µεθόδου 

βελτιστοποίησης µε εξελικτικούς αλγόριθµους των παραµέτρων ενός συστήµατος µηχανικής 

µετάφρασης το οποίο βασίζεται σε ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων της γλώσσας-στόχου. 
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Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε έναν Γενετικό Αλγόριθµο µε συνάρτηση ικανότητας το 

αποτέλεσµα αξιολόγησης της παραγόµενης µετάφρασης της αυτόµατης µετρικής BLEU. 

Αρχικά, δεν επιλέξαµε τη βελτιστοποίηση όλων των παραµέτρων του συστήµατος αλλά ένα 

υποσύνολό τους, και πιο συγκεκριµένα τις παραµέτρους οι οποίες σχετίζονται µε τις 

συγκρίσεις µεταξύ λέξεων του µεταφραστικού µοντέλου. Οι παράµετροι αυτοί αποτελούνται 

από ένα ζευγάρι παραµέτρων (οι ocf και lcf) για κάθε τύπο γραµµατικής ετικέτας CLAWS-5, 

όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 της ενότητας 4.6.1. Πιο συγκεκριµένα, 

χρησιµοποιήθηκαν 43 παράµετροι: οι παράµετροι των 21 γραµµατικών ετικετών(21*2 

δηλαδή), καθώς και η µοναδική  παράµετρος για τον όρο PAD που χρησιµοποιείται στον 

αλγόριθµο αναγνώρισης προτύπων σε περίπτωση που τα δύο πρότυπα δεν περιέχουν τον ίδιο 

αριθµό όρων. Αν και δεν χρησιµοποιήθηκαν όλες οι παράµετροι του συστήµατος, το 

υποσύνολο που επιλέξαµε είναι ίσως το σηµαντικότερο, αφού χρησιµοποιείται από το 

µεταφραστικό µοντέλο για όλες τις συγκρίσεις σε επίπεδο λέξεων όσο και σε επίπεδο 

φράσεων. 

Στην πρώτη σειρά πειραµάτων, το σώµα κειµένων της Αγγλικής γλώσσας που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν το υποσύνολο του BNC µε τις 1,488,000 προτάσεις. Όµως 

χρησιµοποιήσαµε διαφορετικά δεδοµένα εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριµένα ένα σύνολο 20 

Ελληνικών προτάσεων, οι οποίες προέρχονταν από το σύνολο προτάσεων εκπαίδευσης 

TRAIN_A. Για τη παραγωγή των µεταφράσεων χρησιµοποιήσαµε την πρωτότυπη έκδοση 

του µεταφραστικού συστήµατος METIS-II. Ο Γενετικός Αλγόριθµος που χρησιµοποιήσαµε 

περιείχε µόνο 15 άτοµα ανά πληθυσµό, µε το κάθε άτοµο να αναπαρίσταται ως ένα διάνυσµα 

43 πραγµατικών τιµών στο διάστηµα (0, 1], µε κάθε τιµή να αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη 

παράµετρο του µεταφραστικού µοντέλου. Τα πειράµατα εκτελέστηκαν σε έναν υπολογιστή 

DELL Precision 670, ο οποίος είχε ένα ζευγάρι επεξεργαστών Intel Xeon 3.6 GHz και µε 

4GB βασικής µνήµης. Ο ίδιος υπολογιστής φιλοξενούσε και τη βάση δεδοµένων µε το 

µονόγλωσσο σώµα κειµένων. 

Με την παραπάνω διάταξη, κάθε γενιά του Γενετικού Αλγόριθµου χρειαζόταν 10-12 

ώρες για να ολοκληρωθεί. Αυτό φυσικά θεωρήθηκε υπερβολικός χρόνος, αφού σύµφωνα µε 

τα πρώτα πειραµατικά αποτελέσµατα ο Γενετικός Αλγόριθµος θα έπρεπε να ολοκληρώσει 

τουλάχιστον 300 γενεές για να αρχίσει να συγκλίνει σε καλή λύση. Με αυτό το ρυθµό, για να 

πάρουµε τα αποτελέσµατα ενός µόνο γενετικού αλγόριθµου θα χρειαζόµασταν περισσότερο 

από 4 µήνες, οπότε και οδηγηθήκαµε στη διαδικασία βελτιστοποίησης του κώδικα του 

µεταφραστικού συστήµατος. Μετά από µετρήσεις των χρόνων εκτέλεσης των διαφόρων 

βηµάτων της µεταφραστικής διαδικασίας, η βελτιστοποίηση του συστήµατος METIS-II 

οδήγησε σε δύο σηµαντικές σχεδιαστικές αλλαγές και παρεµβάσεις: 

1. Επανασχεδιάστηκε η σχεσιακή βάση στην οποία ήταν αποθηκευµένο το 

µονόγλωσσο σώµα κειµένων, αλλάζοντας τον τρόπο αποθήκευσης των 
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προτάσεων και των φράσεων προσθέτοντας ευρετήρια για γρηγορότερες 

αναζητήσεις. Επίσης γράφτηκαν από την αρχή κάποιες από τις ερωτήσεις SQL 

και ξαναγράφτηκαν ορισµένοι από τους αλγόριθµους συγκέντρωσης των 

αποτελεσµάτων από τη βάση δεδοµένων, ώστε να εκτελούνται γρηγορότερα. Η 

τελική µορφή της βάσης δεδοµένων περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 4.5.3. 

2. Βελτιστοποιήθηκε το δεύτερο επίπεδο σύγκρισης προτάσεων (βλέπε ενότητα 

5.1.3). Πιο συγκεκριµένα, οι Αγγλικές προτάσεις οι οποίες µετά από το πρώτο 

επίπεδο σύγκρισης, µε βάση τις συντακτικές φράσεις, έχουν συγκεντρώσει 

βαθµολογία η οποία δεν πρόκειται να βελτιώσει τη θέση τους στην τελική 

κατάταξη, απορρίπτονται και άρα δε χρειάζεται στη συνέχεια να αξιολογηθούν 

σε επίπεδο λέξεων µέσα στις φράσεις. 

Σύστηµα Μέσος χρόνος ανά πρόταση Συνολικός Χρόνος 

Πρωτότυπο METIS-II 69,248.5 3,462,424 

METIS-II µε αλλαγές 32,870.4 1,643,520 

Πίνακας 6: Χρόνοι εκτέλεσης του µεταφραστικού συστήµατος (σε msec) 

 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται µια σύγκριση του χρόνου που απαιτείται για τη µετάφραση 

των 50 ελληνικών προτάσεων (δηλαδή για την αξιολόγηση ενός ατόµου του πληθυσµού) οι 

οποίες περιέχονται στο σύνολο εκπαίδευσης TRAIN_A ανάµεσα στο πρωτότυπο σύστηµα 

METIS-II και στο METIS-II µετά τις αλλαγές µας. Αναγράφονται τόσο ο συνολικός χρόνος 

µετάφρασης για όλο το σώµα των 50 προτάσεων όσο και ο µέσος χρόνος για κάθε πρόταση 

σε msec. Παρατηρούµε ότι µετά από τις αλλαγές στον κώδικα και τη βάση δεδοµένων, 

πετύχαµε δραµατική µείωση του χρόνου εκτέλεσης της µετάφρασης κατά 52.5%. Κατά την 

περιγραφή των υπόλοιπων πειραµάτων θα αναφερόµαστε στο βελτιωµένο METIS-II απλά ως 

METIS-II. 

8.6.3 Αποτελέσµατα πρώτης σειράς πειραµάτων 

Μετά τις παρεµβάσεις στο µεταφραστικό σύστηµα, τρέξαµε και πάλι το Γενετικό 

Αλγόριθµο, αυτή τη φορά όµως µε ορισµένες αλλαγές. Το πλήθος των πιθανών λύσεων του 

κάθε πληθυσµού αυξήθηκε από τις 15 στις 20, και κριτήριο τερµατισµού του αλγόριθµου 

ήταν η συµπλήρωση 50 γενεών. Ο χρόνος εκτέλεσης µιας γενιάς ήταν περίπου 2.5 ώρες στον 

ίδιο υπολογιστή. Στο σχήµα 16 παρουσιάζονται οι βαθµολογίες BLEU για την αξιολόγηση 

των 20 Ελληνικών προτάσεων εκπαίδευσης.  
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Σχήµα 16. Σύγκριση βαθµολογιών BLEU για τα άτοµα των πληθυσµών του Γενετικού Αλγόριθµου και του 

πρότυπου METIS-II για κάθε γενεά 

 

Για τον πληθυσµό κάθε γενιάς εµφανίζεται η µέση τιµή BLEU που συγκέντρωσαν οι 

πιθανές λύσεις για κάθε γενεά καθώς και η υψηλότερη τιµή BLEU της καταλληλότερης 

λύσης. Για άµεση σύγκριση, παρουσιάζεται και η βαθµολογία BLEU (0.3008) που 

συγκεντρώνει το METIS-II, χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια του ερευνητικού προγράµµατος από τους ερευνητές γλωσσολόγους. Παρατηρούµε 

ότι τόσο η µέγιστη τιµή όσο και η µέση τιµή των ατόµων του πληθυσµού κάθε γενιάς του 

Γενετικού Αλγόριθµου βελτιώνονται µε την πάροδο των γενεών. Με τον τερµατισµό του 

Γενετικού Αλγόριθµου η µέγιστη βαθµολογία BLEU (0.3868) είναι 28.6% καλύτερη από τη 

βαθµολογία του METIS-II. Η διαφορά αυτή στην µετρική BLEU αποτυπώνεται και στην 

ποιότητα των παραγόµενων µεταφράσεων, µετά από τον έλεγχο τον προτάσεων. 

Χρησιµοποιώντας το βελτιστοποιηµένο σύνολο παραµέτρων πετύχαµε τέλεια µετάφραση για 

3 από τις 20 προτάσεις, ενώ το METIS-II µε τις αρχικές παραµέτρους πέτυχε κάτι αντίστοιχο 

για µόλις µια πρόταση. Με βάση τις ξεχωριστές βαθµολογίες BLEU για κάθε πρόταση, τα 

βελτιστοποιηµένα βάρη έδωσαν καλύτερες µεταφράσεις για 8 προτάσεις, ενώ έδωσαν 

χειρότερες µεταφράσεις για µόλις 4 µε βάση τις βαθµολογίες BLEU κάθε πρότασης. Στις 

υπόλοιπες προτάσεις τα δύο σύνολα παραµέτρων έδωσαν ακριβώς τις ίδιες µεταφράσεις. 

Για να επιβεβαιώσουµε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, χρησιµοποιήσαµε τα δύο σύνολα 

προτάσεων αξιολόγησης EU200 και GR200, καθώς και το σύνολο προτάσεων εκπαίδευσης 

TRAIN_A, µέσα από το οποίο προέρχονταν οι 20 προτάσεις εκπαίδευσης. Στον πίνακα 7 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της µετάφρασης που µας έδωσε το 

σύστηµα για κάθε ένα από τα σύνολα προτάσεων, τόσο µε τα βελτιστοποιηµένα βάρη µέσω 

γενετικού (GA-BLEU) όσο και µε τα αρχικά (METIS-II), µέσω της µετρικής BLEU. 

Σετ παραµέτρων GR200 EU200 TRAIN_A 

METIS-II 0.210 0.114 0.238 

GA-BLEU 0.219 0.115 0.277 

Πίνακας 7: Βαθµολογίες BLEU για τα σύνολα αξιολόγησης GR200 και EU200 καθώς και για το σύνολο 

εκπαίδευσης TRAIN_A 
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Παρατηρούµε ότι οι βαθµολογίες BLEU που πέτυχε το µεταφραστικό σύστηµα 

χρησιµοποιώντας τις βελτιστοποιηµένες παραµέτρους είναι και στα τρία σύνολα προτάσεων 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες βαθµολογίες του συστήµατος όταν αυτό χρησιµοποιεί τις 

αρχικές παραµέτρους του METIS-II. Επίσης, η υψηλότερη βαθµολογία εµφανίζεται στο 

σύνολο TRAIN_A, κάτι που είναι φυσιολογικό αφού οι 20 προτάσεις οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν για τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων ανήκαν στο σύνολο TRAIN_A. 

Οι βαθµολογίες και των δύο παραµέτρων για τα σύνολα αξιολόγησης EU200 και GR200 

είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό είναι φυσιολογικό, αφού η διαδικασία υπολογισµού των 

αρχικών τιµών των παραµέτρων διήρκησε αρκετούς µήνες και περιελάµβανε εκτεταµένη 

έρευνα και πειράµατα. Ο Γενετικός Αλγόριθµος της πρώτης σειράς πειραµάτων 

χρησιµοποίησε πολύ λίγες προτάσεις για την εκπαίδευσή του και έτρεξε µόλις 20 

επαναλήψεις, χρησιµοποιώντας πολύ µικρούς πληθυσµούς. Επίσης, χρησιµοποιώντας µόνο 

την αυτόµατη µετρική BLEU για την αξιολόγηση της ποιότητας των µεταφράσεων, δεν 

µπόρεσε τελικά να πετύχει υψηλή συσχέτιση µε την αξιολόγηση των µεταφράσεων από ένα 

έµπειρο στη µετάφραση άτοµο. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά και 

απέδειξαν ότι οι παράµετροι του γλωσσικού µοντέλου ενός υβριδικού µεταφραστικού 

συστήµατος που χρησιµοποιεί µόνο ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων της γλώσσας-στόχου 

µπορούν να βελτιστοποιηθούν ξεκινώντας από τυχαίες αρχικές τιµές, χρησιµοποιώντας έναν 

Γενετικό Αλγόριθµο και µια µετρική αυτόµατης αξιολόγησης της µετάφρασης, όπως το 

BLEU, ως συνάρτηση αξιολόγησης. 

8.6.4 Αποτελέσµατα δεύτερης σειράς πειραµάτων 

Τα αποτελέσµατα της πρώτης σειράς πειραµάτων εκτιµήθηκαν ως θετικά, αφού είχαµε 

έστω και µικρή αύξηση της ποιότητας της µετάφρασης σύµφωνα µε την αυτόµατη µετρική 

BLEU, ενώ και τα περιθώρια περεταίρω βελτιστοποίησης είναι µεγάλα. Πρώτα απ’ όλα, δεν 

χρησιµοποιήθηκαν όλοι οι παράµετροι του γλωσσικού µοντέλου, ενώ και ο Γενετικός 

Αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε είχε µικρούς πληθυσµούς και συµπλήρωσε µόλις 50 

γενεές. Επίσης, το σύνολο προτάσεων εκπαίδευσης ήταν µικρό, µε αποτέλεσµα να µην 

καλύπτονται αρκετά σηµαντικά γλωσσικά φαινόµενα. Για το λόγο εκτελέστηκε µια δεύτερη 

σειρά πειραµάτων, τα οποία περιλάµβαναν τους αλγόριθµους GA-BLEU, GA-MTR, GA-

SUM, GA-IQMT και SPEA2. Κάθε αλγόριθµος έτρεξε για τα σύνολα προτάσεων 

εκπαίδευσης TRAIN_A και TRAIN_B µε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 

8.6.1. Στο σχήµα 17 παρουσιάζεται η βαθµολογία BLEU που πέτυχε το METIS-II µε χρήση 

των αρχικών παραµέτρων καθώς και η βαθµολογία BLEU του καταλληλότερου ατόµου κάθε 

πληθυσµού για τον αλγόριθµο βελτιστοποίησης SPEA2 και το Γενετικό Αλγόριθµο µε το 

σταθµισµένο άθροισµα των µετρικών BLEU και METEOR, για το σύνολο προτάσεων 

εκπαίδευσης TRAIN_B.  
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Σχήµα 17. Βαθµολογίες BLEU για το δεύτερο κείµενο εκπαίδευσης για τις τεχνικές βελτιστοποίησης SPEA2 και 

σταθµισµένου αθροίσµατος των BLEU και METEOR κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βελτιστοποίησης καθώς 

και η βαθµολογία του συστήµατος χωρίς τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων του συστήµατος 

Από το σχήµα παρατηρούµε ότι και οι δύο αλγόριθµοι βελτιστοποίησης πετυχαίνουν 

καλύτερα αποτελέσµατα από τις πρώτες κιόλας επαναλήψεις, φτάνοντας σε µια βελτίωση 

45% ως προς τη µετρική αξιολόγησης BLEU. 

Προκειµένου να αξιολογηθούν τα αντικειµενικά αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης των 

διαφόρων τεχνικών που µελετήσαµε, δηµιουργήσαµε έναν πληθυσµό 26,000 διανυσµάτων 

τυχαίων τιµών των παραµέτρων και στη συνέχεια τις χρησιµοποιήσαµε για τη µετάφραση 

των προτάσεων του συνόλου εκπαίδευσης TRAIN_B. Η διαδικασία αυτή µας έδωσε 26.000 

µεταφράσεις των προτάσεων, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογήθηκαν χρησιµοποιώντας τη 

µετρική BLEU. Στα σχήµατα 18 και 19 παρουσιάζονται τα ιστογράµµατα, µε τις βαθµολογίες 

του BLEU και του METEOR αντίστοιχα, για τον τυχαίο αυτό πληθυσµό. Μελετώντας το 

ιστόγραµµα µε τις βαθµολογίες του BLEU (σχήµα 18), στο οποίο και εµφανίζονται οι 

υψηλότερες βαθµολογίες για κάθε εξελικτικό αλγόριθµο που τρέξαµε, µπορούµε να 

παρατηρήσουµε ότι η υψηλότερη βαθµολογία BLEU που πέτυχε διάνυσµα τυχαίων τιµών 

των παραµέτρων ήταν 0.3060, ενώ η υψηλότερη βαθµολογία που πέτυχε κάποια µέθοδος 

βελτιστοποίησης κατά τη µετάφραση και αξιολόγηση των ίδιων προτάσεων ήταν 0.3529, 

όπου η βαθµολογία αυτή αντιστοιχεί στον αλγόριθµο SPEA2. Ο µοναδικός αλγόριθµος 

βελτιστοποίησης που απέτυχε να οδηγήσει σε υψηλότερη βαθµολογία BLEU από όλα τα 

άτοµα του τυχαίου πληθυσµού ήταν ο αλγόριθµος GA-MTR. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι µετρικές αυτόµατης αξιολόγησης BLEU και METEOR προσφέρουν συµπληρωµατικά 

αποτελέσµατα. Όταν ένας αλγόριθµος βελτιστοποίησης πετυχαίνει αύξηση στη βαθµολογία 

του BLEU αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα και αύξηση της βαθµολογίας του METEOR. 

Μάλιστα µέσα από τα πειράµατα παρατηρήσαµε ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να 

συσχετίσουµε τα αποτελέσµατα που δίνουν οι δύο µετρικές.  
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Σχήµα 18. Ιστόγραµµα των βαθµολογιών BLEU των τυχαίων παραµέτρων για το σύνολο εκπαίδευσης TRAIN_B, 

µε ενδείξεις των µέγιστων βαθµολογιών BLEU για κάθε αλγόριθµο 

 

 

 
Σχήµα 19. Ιστόγραµµα των βαθµολογιών METEOR των τυχαίων παραµέτρων για το σύνολο εκπαίδευσης 

TRAIN_B, µε ενδείξεις των µέγιστων βαθµολογιών METEOR για κάθε αλγόριθµο 

 

Αντίστοιχα συµπεράσµατα παίρνουµε µελετώντας και το ιστόγραµµα συχνοτήτων για τη 

µετρική METEOR (σχήµα 19). Όλοι οι αλγόριθµοι βελτιστοποίησης έδωσαν καλύτερα 
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αποτελέσµατα σε σχέση µε τη µέγιστη τιµή των τυχαίων παραµέτρων (0.6982), εκτός από τον 

αλγόριθµο GA-IQMT, για τον οποίο η µέγιστη βαθµολογία METEOR ήταν 0.6914. Αντίθετα 

µε τον αλγόριθµο GA-MTR, ο οποίος έδωσε τη χαµηλότερη µέγιστη τιµή για τη µετρική 

BLEU, ο αλγόριθµος GA-BLEU πετυχαίνει την τρίτη µεγαλύτερη βαθµολογία µε τη µετρική 

METEOR. Αυτό το γεγονός αποτελεί µια ένδειξη ότι η µετρική METEOR, τουλάχιστον όταν 

χρησιµοποιούµε την επιλογή exact, έχει χαµηλότερο βαθµό συσχέτισης µε την ανθρώπινη 

αξιολόγηση της ποιότητας της µετάφρασης σε σχέση µε τη µετρική BLEU. 

Στα πειράµατα που εκτελέσαµε, κατά την εκτέλεση ενός Γενετικού Αλγόριθµου 

παράγονται και αξιολογούνται 9000 διανύσµατα παραµέτρων, αφού κάθε ένας από τους 300 

πληθυσµούς περιέχει 30 άτοµα. Για την αξιολόγηση των τυχαίων παραµέτρων, 

δηµιουργήθηκαν 26000 αντίστοιχα διανύσµατα, δηλαδή σχεδόν τριπλάσιος αριθµός. Η 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων των τυχαίων διανυσµάτων µας έδειξε ότι στο 

σύνολό τους οι βαθµολογίες BLEU δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή. Παρόλα αυτά, η 

µέση τιµή του τυχαίου πληθυσµού είναι 0.2033, µε την τιµή της τυπικής απόκλισης να είναι 

0.0353. Εποµένως, η βαθµολογία BLEU µε τιµή 0.3529 που πέτυχε ο πολυκριτηριακός 

αλγόριθµος SPEA2 (σχήµα 18) βρίσκεται σε απόσταση 4.24 τυπικών αποκλίσεων από τη 

µέση τιµή του τυχαίου πληθυσµού, από το οποίο προκύπτει ότι η µέθοδος βελτιστοποίησης 

των παραµέτρων του µεταφραστικού µοντέλου είναι αποτελεσµατική.  

Αντίστοιχα είναι και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των 

βαθµολογιών METEOR του τυχαίου πληθυσµού λύσεων, για τις οποίες η µέση τιµή του 

τυχαίου πληθυσµού είναι 0.6504 και η τιµή της τυπικής απόκλισης 0.023, ενώ η µέγιστη τιµή 

που πέτυχε σε αυτήν την περίπτωση  ο SPEA2 είναι 0.7188, την υψηλότερη τιµή από τις 

µεθόδους βελτιστοποίησης. Τέλος, συγκρίνοντας τα δύο ιστογράµµατα γίνεται αντιληπτός ο 

λόγος ο οποίος µας οδήγησε στην επιλογή των συγκεκριµένων τιµών για το σταθµισµένο 

άθροισµα  της βαθµολογίας BLEU και αυτής του METEOR (εξίσωση (8.5)), που 

χρησιµοποιήθηκε ως συνάρτηση ικανότητας στον Γενετικό Αλγόριθµο GA-SUM. 

 Μέθοδος Βελτιστοποίησης Βαθµολογία BLEU Βαθµολογία METEOR 

 EU200 GR200 EU200 GR200 

GA-BLEU 0.1284 0.2339 0.5477 0.6475 

GA-MTR 0.1166 0.2502 0.5495 0.6492 

GA-SUM 0. 1372 0. 2558 0. 5552 0. 6511 

GA-IQMT 0. 1230 0. 2564 0. 5441 0. 6551 

SPEA2 0. 1335 0. 2480 0. 5541 0. 6485 

Πίνακας 8. Αξιολόγηση κατά BLEU και METEOR των καταλληλότερων λύσεων που έδωσαν οι αλγόριθµοι 

βελτιστοποίησης εκπαιδευµένοι µε το σύνολο TRAIN_A για τα δυο σύνολα προτάσεων αξιολόγησης 

 

Στους πίνακες 8 και 9 παρουσιάζονται οι βαθµολογίες των αυτόµατων µετρικών 

αξιολόγησης BLEU και METEOR που πέτυχαν για τα 2 σύνολα προτάσεων αξιολόγησης 

GR200 και EU200 οι αλγόριθµοι βελτιστοποίησης εκπαιδευµένοι µε τα σύνολα προτάσεων 
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εκπαίδευσης TRAIN_A και TRAIN_B  αντίστοιχα. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι νέες 

βελτιστοποιηµένες τιµές παραµέτρων ξεπερνούν την απόδοση του συστήµατος µε τις αρχικές 

παραµέτρους που είχαν ορισθεί µε χρήση γλωσσικής πληροφορίας. 

 

Μέθοδος Βελτιστοποίησης Βαθµολογία BLEU Βαθµολογία METEOR 

 EU200 GR200 EU200 GR200 

GA-BLEU 0.1293 0. 2767 0. 5511 0. 6634 

GA-MTR 0. 0880 0. 1901 0. 5405 0. 6523 

GA-SUM 0. 1212 0. 2721 0. 5474 0. 6635 

GA-IQMT 0. 1202 0. 2759 0. 5454 0. 6623 

SPEA2 0. 1325 0. 2965 0. 5480 0. 6767 

Πίνακας 9. Αξιολόγηση κατά BLEU και METEOR των καταλληλότερων λύσεων που έδωσαν οι αλγόριθµοι 

βελτιστοποίησης εκπαιδευµένοι µε το σύνολο TRAIN_B για τα δυο σύνολα προτάσεων αξιολόγησης 

 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επαναλάβουµε ότι όλοι οι αλγόριθµοι βελτιστοποίησης 

ξεκινούσαν από τυχαία αρχικοποιηµένες τιµές και όχι από κάποιες προκαθορισµένες. Όσον 

αφορά το σύνολο προτάσεων αξιολόγησης EU200, για το οποίο το αρχικό σύστηµα είχε 

πετύχει βαθµολογία στο BLEU 0.114, ο αλγόριθµος GA-SUM µε το σύνολο προτάσεων 

εκπαίδευσης TRAIN_A κατάφερε την µεγαλύτερη βελτιστοποίηση, πετυχαίνοντας αύξηση 

20.4% της βαθµολογίας BLEU, επιτυγχάνοντας βαθµολογία 0.1335 (βλέπε πίνακα 8). Για το 

σύνολο προτάσεων αξιολόγησης GR200, ο πολυκριτηριακός αλγόριθµος SPEA2, 

εκπαιδευµένος µε το σύνολο προτάσεων εκπαίδευσης TRAIN_Β, πέτυχε τη µεγαλύτερη 

βελτίωση σύµφωνα µε τη µετρική BLEU (0.2480) , βελτιώνοντας την ποιότητα της 

µετάφρασης κατά 41.2% σε σχέση µε τις αρχικές τιµές των παραµέτρων, οι οποίες για το ίδιο 

σύνολο προτάσεων είχαν πετύχει στο BLEU βαθµολογία ίση µε 0.210.  

Στο σχήµα 20 παρατηρούµε την εξέλιξη του µετώπου Pareto που σχηµατίζουν οι µη-

κυριαρχούµενες λύσεις για επιλεγµένες γενεές για τον αλγόριθµο SPEA2 µε το σύνολο 

εκπαίδευσης TRAIN_B. Είναι φανερό από τις γραφικές παραστάσεις ότι οι καταλληλότερες 

λύσεις εξελίσσονται ραγδαία στις πρώτες γενεές, ενώ µετά την γενεά 150 το µέτωπο Pareto 

έχει σταθεροποιηθεί σε συγκεκριµένη περιοχή του χώρου αξιολόγησης της µετάφρασης. Ένα 

ακόµα σηµείο που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι τα πειράµατα αυτά κάνουν εµφανές το 

γεγονός ότι οι µετρικές BLEU και METEOR δεν είχαν γραµµική εξάρτηση, και η αύξηση της 

µιας δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την αύξηση της άλλης. Επίσης, παρατηρείται ότι το 

µέτωπο Pareto περιλαµβάνει ανά γενεά περίπου 4-6 διαφορετικές λύσεις, οι οποίες είναι 

τοποθετηµένες σε κοντινές σχετικά περιοχές του χώρου αξιολόγησης ποιότητας µετάφρασης. 
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Σχήµα 20. Η εξέλιξη του µετώπου Pareto στις γενιές 1, 50, 150, 200, 250 και 300 για τον αλγόριθµο SPEA2 και το 

σύνολο εκπαίδευσης TRAIN_B. Στον οριζόντιο άξονα αναγράφονται οι τιµές των ατόµων κατά BLEU και στον 

κατακόρυφο κατά το κριτήριο METEOR. 

 

Και για τα δύο σύνολα προτάσεων αξιολόγησης, οι τεχνικές βελτιστοποίησης οι οποίες 

έδωσαν τελικά τα καλύτερα αποτελέσµατα ήταν αυτές οι οποίες συνδυάζουν περισσότερες 

της µίας µετρικές αυτόµατης αξιολόγησης µηχανικής µετάφρασης. Η αποκλειστική χρήση 

της µετρικής METEOR µας έδωσε τα χειρότερα αποτελέσµατα, αποτυγχάνοντας σε όλες τις 

περιπτώσεις των πειραµάτων. Από την άλλη, όταν χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµό µε κάποια 

από τις άλλες µετρικές αξιολόγησης µηχανικής µετάφρασης έδωσε στη διαδικασία 

βελτιστοποίησης τη δυνατότητα να ξεπεράσει τοπικά ελάχιστα, βελτιώνοντας έτσι τη 

συνολική ποιότητα της µεταφραστικής διαδικασίας. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των αλγορίθµων αξιολόγησης για το σύνολο 

αξιολόγησης EU200 βλέπουµε ότι είναι χαµηλότερα από τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για το 

σύνολο αξιολόγησης GR200. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι µεταφράσεις αναφοράς των 
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προτάσεων του συνόλου GR200 δηµιουργήθηκαν εξαρχής από επαγγελµατίες µεταφραστές 

στα πλαίσια του έργου METIS-II, ενώ για τις προτάσεις από το EU200 χρησιµοποιήθηκαν οι 

µεταφράσεις που παρέχει το παράλληλο σώµα κειµένων EUROPARL, οι οποίες όµως 

αποτελούν ελεύθερες µεταφράσεις και όχι ακριβείς µεταφράσεις. Ακόµα και για αυτές τις 

προτάσεις όµως, τα αποτελέσµατα αξιολόγησης που πέτυχαν οι βελτιστοποιηµένες 

παράµετροι δείχνουν ότι η προταθείσα µέθοδος βελτιστοποίησης επιτυγχάνει να βελτιώσει τα 

αποτελέσµατα της µεταφραστικής διαδικασίας. 

8.6.5 Αποτελέσµατα τρίτης σειράς πειραµάτων 

Προκειµένου να επιβεβαιώσουµε τα αποτελέσµατα της δεύτερης σειράς πειραµάτων, 

εκτελέστηκε και µια τελευταία σειρά πειραµάτων. Για τα τελευταία αυτά πειράµατα 

χρησιµοποιήσαµε µόνο τρεις από τους πέντε αλγόριθµους βελτιστοποίησης, συγκεκριµένα 

τους GA-BLEU, GA-SUM και SPEA2. Η επιλογή των συγκεκριµένων αλγορίθµων έγινε µε 

βάση τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα της αξιολόγησής τους. Ως σύνολο προτάσεων 

εκπαίδευσης χρησιµοποιήσαµε το TRAIN_B, αφού οι αλγόριθµοι που εκπαιδεύτηκαν µε 

αυτό έδωσαν καλύτερα αποτελέσµατα κατά την αξιολόγησή τους στο σύνολο προτάσεων 

GR200, ενώ και για το σύνολο προτάσεων EU200 τα αποτελέσµατά τους ήταν συγκρίσιµα µε 

αυτά των αλγορίθµων που χρησιµοποίησαν το σύνολο προτάσεων εκπαίδευσης TRAIN_A. 

Και για την τρίτη σειρά πειραµάτων χρησιµοποιήσαµε τις ίδιες ρυθµίσεις για όλους τους 

αλγορίθµους, µε τον πληθυσµό κάθε γενεάς να αποτελείται από 30 πιθανές λύσεις και το 

κριτήριο τερµατισµού να είναι η συµπλήρωση των 300 γενεών. Κάθε ένας από τους 

αλγόριθµους έτρεξε 10 επαναλήψεις ώστε να επιβεβαιώσουµε ότι η απόδοση κάθε 

αλγόριθµου είναι σταθερή και δεν πρόκειται για τυχαίο αποτέλεσµα. Φυσικά, για κάθε 

επανάληψη είχαµε διαφορετικές τυχαίες αρχικοποιήσεις των ατόµων του πρώτου πληθυσµού. 

Πριν την έναρξη των νέων πειραµάτων παρατηρήθηκαν κάποιες αναντιστοιχίες σε 

ορισµένες καταχωρήσεις στη βάση δεδοµένων που αφορούσαν τις αποθηκευµένες Αγγλικές 

προτάσεις και τα ευρετήριά τους. Πιο συγκεκριµένα, για ορισµένες από τις Αγγλικές 

προτάσεις, είχε καταγραφεί στη βάση δεδοµένων ότι περιείχαν µια φράση περισσότερη από 

τον αριθµό των φράσεων από τις οποίες πραγµατικά αποτελούνταν. Επειδή η διαδικασία 

αναζήτησης στην προταθείσα µοντελοποίηση της γλώσσας έχει σαν ένα από τα κριτήρια 

αναζήτησης και τον αριθµό των φράσεων από τις οποίες αποτελείται η πρόταση, τα ανακριβή 

αυτά δεδοµένα οδηγούσαν σε ορισµένες περιπτώσεις σε λανθασµένες ανακτήσεις προτάσεων 

από το µονόγλωσσο σώµα κειµένων, και πρακτικά σε µείωση του µεγέθους του 

αξιοποιούµενου µονόγλωσσου σώµατος κειµένων. Μετά την ανακατασκευή των ευρετηρίων 

της βάσης δεδοµένων η τρίτη σειρά πειραµάτων εκτός από τον στόχο της περαιτέρω 

επιβεβαίωσης της απόδοσης των αλγορίθµων GA-BLEU, GA-SUM και SPEA2, είχε πλέον 
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ως στόχο και τον έλεγχο αν η προταθείσα µέθοδος βελτιστοποίησης θα επιφέρει αντίστοιχη 

βελτίωση στο νέο αυτό σώµα κειµένων. 

Με την αλλαγή στο µονόγλωσσο σώµα κειµένων ήταν υποχρεωτική η δηµιουργία ενός 

νέου συνόλου 15,000 διανυσµάτων τυχαίων τιµών των παραµέτρων για τη σύγκριση και 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αλγορίθµων. Στα σχήµατα 21 και 22 παρουσιάζονται τα 

ιστογράµµατα µε τις βαθµολογίες του BLEU και του METEOR αντίστοιχα για τον πληθυσµό 

των 15,000 τυχαίων λύσεων. Στο ιστόγραµµα κάθε µετρικής εµφανίζονται και οι υψηλότερες 

βαθµολογίες αξιολόγησης κάθε αλγορίθµου. Συγκρίνοντας τα δύο ιστογράµµατα µε τα 

αντίστοιχα των σχηµάτων 18 και 19 για τον πρώτο πληθυσµό τυχαίων λύσεων, παρατηρούµε 

ότι τα ιστογράµµατα των νέων πληθυσµών τυχαίων λύσεων είναι µετατοπισµένα προς τα 

δεξιά στον άξονα x, το οποίο σηµαίνει ότι οι νέες τυχαίες λύσεις δίνουν υψηλότερη ποιότητα 

µεταφράσεων. 

 

 

 

Σχήµα 21. Ιστόγραµµα των βαθµολογιών BLEU των νέων τυχαίων παραµέτρων για το σύνολο εκπαίδευσης 

TRAIN_B, µε ενδείξεις των µέγιστων βαθµολογιών BLEU για τους 3 αλγόριθµους 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓIA BLEU 

 SPEA2 

 0.3811 

 

 GA-BLEU 

 0.392 

GA-SUM 

0.4019 
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Σχήµα 22. Ιστόγραµµα των βαθµολογιών METEOR των νέων τυχαίων παραµέτρων για το σύνολο εκπαίδευσης 

TRAIN_B, µε ενδείξεις των µέγιστων βαθµολογιών BLEU για τους 3 αλγόριθµους 

 
Για τη µετρική BLEU, η µέση τιµή του νέου πληθυσµού τυχαίων λύσεων κατά την 

αξιολόγηση των µεταφράσεων που έδωσε το σύστηµα για το σύνολο προτάσεων TRAIN_B 

είναι 0.2327 µε τυπική απόκλιση 0.0448, ενώ για τον πρώτο πληθυσµό τυχαίων λύσεων οι 

τιµές ήταν 0.2033 και 0.0353 αντίστοιχα. Η υψηλότερη βαθµολογία BLEU από τυχαία λύση 

είναι 0.3262, ενώ και οι τρείς αλγόριθµοι έδωσαν υψηλότερες τιµές, µε τον αλγόριθµο 

SPEA2 να επιτυγχάνει την υψηλότερη βαθµολογία µε 0.4019. Όσον αφορά τη µετρική 

METEOR, η µέση τιµή του νέου πληθυσµού τυχαίων λύσεων είναι 0.6563 µε τυπική 

απόκλιση 0.0232, ενώ για τον πρώτο πληθυσµό τυχαίων λύσεων οι αντίστοιχες τιµές είναι 

0.6504 και 0.023 αντίστοιχα. Για τη µετρική METEOR η υψηλότερη βαθµολογία  τυχαίας 

λύσης είναι 0.6932, η οποία είναι χαµηλότερη από την υψηλότερη βαθµολογία METEOR και 

των τριών αλγορίθµων. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης και του δεύτερου 

τυχαίου πληθυσµού µε τα αποτελέσµατα των καταλληλότερων λύσεων εκπαίδευσης όλων 

των αλγορίθµων αποδεικνύουν ότι τα αποτελέσµατα των εξελικτικών αλγορίθµων δεν είναι 

τυχαία, αλλά καταφέρνουν συστηµατικά να  βελτιώσουν τον πληθυσµό λύσεων και τελικά να 

οδηγήσουν σε βελτιστοποίηση της ποιότητας µετάφρασης του συστήµατος. 

Τα αποτελέσµατα των 10 επαναλήψεων καθενός από τους 3 αλγορίθµους για τα σύνολα 

αξιολόγησης GR200 και EU200 συνοψίζονται στους πίνακες 10 και 11 αντίστοιχα. Πιο 

συγκεκριµένα για κάθε έναν από τους τρεις αλγορίθµους καταγράφονται η µέση τιµή, η 

τυπική απόκλιση και η µέγιστη τιµή για τις µετρικές αξιολόγησης BLEU και METEOR. 

 

GA-BLEU 

 0.7207 

 

 GA-SUM 

 0.7231 

GA-SPEA2 

0.7333 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓIA METEOR 
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Μέθοδος Βελτιστοποίησης Βαθµολογία BLEU για GR200 Βαθµολογία METEOR για GR200 

 
Μέση 

Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέγιστη 

Τιµή 

Μέση 

Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέγιστη 

Τιµή 

GA-BLEU 0.3082 0.0073 0.3210 0.6651 0.0048 0.6718 

GA-SUM 0.3123 0.0030 0.3165 0.6684 0.0037 0.6739 

SPEA2 0.3110 0.0077 0.3256 0.6693 0.0051 0.6794 

Πίνακας 10. Βαθµολογίες αξιολόγησης BLEU και METEOR µε το σύνολο προτάσεων GR200 (µέση τιµή, τυπική 

απόκλιση και µέγιστη τιµή) για τις 10 επαναλήψεις καθενός από τους 3 αλγόριθµους βελτιστοποίησης 

εκπαιδευµένους µε το σύνολο προτάσεων TRAIN_B 

 

 

Μέθοδος Βελτιστοποίησης Βαθµολογία BLEU για EU200 Βαθµολογία METEOR για EU200 

 
Μέση 

Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέγιστη 

Τιµή 

Μέση 

Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέγιστη 

Τιµή 

GA-BLEU 0.1529 0.0037 0.1593 0.5512 0.0034 0.5548 

GA-SUM 0.1510 0.0038 0.1561 0.5524 0.0023 0.5559 

SPEA2 0.1545 0.0060 0.1657 0.5535 0.0043 0.5611 

Πίνακας 11. Βαθµολογίες αξιολόγησης BLEU και METEOR µε το σύνολο προτάσεων EU200 (µέση τιµή, τυπική 

απόκλιση και µέγιστη τιµή) για τις 10 επαναλήψεις καθενός από τους 3 αλγόριθµους βελτιστοποίησης 

εκπαιδευµένους µε το σύνολο προτάσεων TRAIN_B 

 

Σε αυτά τα νέα πειράµατα παρατηρούµε ότι η µέση τιµή για τις µετρικές αξιολόγησης 

BLEU και METEOR είναι υψηλότερη και για τους τρεις αλγόριθµους σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα της δεύτερης σειράς πειραµάτων. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί µε τη 

ανακατασκευή των ευρετηρίων της βάσης δεδοµένων. Ο αλγόριθµος SPEA2 δίνει τα 

καλύτερα αποτελέσµατα και για τις δύο µετρικές, όπως έκανε και στα προηγούµενα 

πειράµατα, όπου µαζί µε τον αλγόριθµο GA-SUM είχαν δώσει τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

Από τις χαµηλές τιµές της τυπικής απόκλισης των βαθµολογιών και των δυο µετρικών 

αξιολόγησης για όλους τους αλγορίθµους και στα δυο σύνολα κειµένων αξιολόγησης 

συµπεραίνουµε ότι υπάρχει πολύ µικρή απόκλιση ανάµεσα στα αποτελέσµατα κάθε µιας από 

τις δέκα επαναλήψεις. Αν και ο αλγόριθµος SPEA2 είχε δώσει τη χαµηλότερη βαθµολογία 

BLEU (0.3811) κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης σε σχέση µε τους άλλους δυο, παρόλα 

αυτά σηµείωσε την µεγαλύτερη βαθµολογία BLEU και για τα δύο σύνολα αξιολόγησης, 

0.3256 για το GR200 και 0.1657 για το EU200. Σε σύγκριση µε τα καλύτερα αποτελέσµατα 

της δεύτερης σειράς πειραµάτων είχαµε µια βελτίωση της απόδοσης σύµφωνα µε τη µετρική 

BLEU της τάξης του 9.8% για το σύνολο προτάσεων αξιολόγησης GR200 (από 0.2965 σε 

0.3256) και 20.7% για το EU200 (από 0.1372 σε 0.1657). Μελετώντας τις βαθµολογίες για τη 

µετρική METEOR, ο αλγόριθµος SPEA2 δίνει και πάλι τα καλύτερα αποτελέσµατα, τόσο για 

τις µέσες τιµές όσο και για τις µέγιστες τιµές. Συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα της δεύτερης 

σειράς πειραµάτων, η βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος σύµφωνα µε τη µετρική 

αξιολόγησης METEOR ήταν για τη µετάφραση των προτάσεων του συνόλου GR200 0.39% 
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(από 0.6767 σε 0.6794), και για το σύνολο EU200 1% (από 0.5552 σε 0.5611). Σύµφωνα 

λοιπόν µε τα αποτελέσµατα της µετρικής METEOR, το µεταφραστικό σύστηµα δεν 

βελτιώνεται σχεδόν καθόλου, όµως όλα τα πειράµατα έχουν δείξει ότι ακόµα και µια µικρή 

αύξηση της βαθµολογίας στη µετρική METEOR µπορεί να σηµαίνει κάποια βελτίωση στην 

ποιότητα της παραγόµενης µετάφρασης. Άλλωστε η µετρική αυτόµατης αξιολόγησης 

METEOR µε την επιλογή exact που χρησιµοποιήσαµε σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία έχει 

παρατηρηθεί πως δεν πετυχαίνει µεγάλη συσχέτιση µε την ανθρώπινη αξιολόγηση. 

Για τη µελέτη των πληθυσµών που παρήγαγαν οι τρεις διαφορετικές µεταευρετικές 

µέθοδοι βελτιστοποίησης, εκτελέσαµε στατιστική ανάλυση των µεθόδων ανά ζεύγη. Από την 

κάθε επανάληψη του κάθε αλγορίθµου (µε βάση την τυχαία αρχικοποίηση), διατηρήθηκε ως 

εκπρόσωπος ολόκληρου του πληθυσµού µόνο η βέλτιστη λύση, και πιο συγκεκριµένα οι 

βαθµολογίες BLEU και METEOR που πέτυχε κατά τη µετάφραση του συνόλου εκπαίδευσης 

TRAIN_B. Εποµένως, κάθε ένας από τους τρεις αλγορίθµους συµµετείχε στη διαδικασία της 

στατιστικής ανάλυσης µε τις 10 υψηλότερες βαθµολογίες των µετρικών BLEU και 

METEOR. Η στατιστική ανάλυση εκτελέστηκε χρησιµοποιώντας µια σειρά από T-tests 

ανεξάρτητων δειγµάτων (independent-samples T-tests) των πληθυσµών ανά δυο. 

Με την ανάλυση των αποτελεσµάτων διαπιστώσαµε ότι οι πληθυσµοί λύσεων που 

παρήγαγαν οι αλγόριθµοι GA-BLEU και GA-SUM δεν εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών τόσο για τη µετρική BLEU όσο και για τη µετρική 

METEOR. Ωστόσο, µε την ανάλυση των πληθυσµών µέσω T-test για τον αλγόριθµο SPEA2 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη µέση τιµή των 

µέγιστων βαθµολογιών BLEU και METEOR που συγκέντρωσαν οι πληθυσµοί του και στις 

αντίστοιχες µέσες τιµές για τους αλγόριθµους GA-BLEU και GA-SUM. Πιο συγκεκριµένα, 

οι βαθµολογίες BLEU για τον SPEA2 ήταν στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερες 

συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες βαθµολογίες των άλλων δυο αλγορίθµων (σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%), ενώ οι βαθµολογίες της µετρικής METEOR ήταν σηµαντικά 

υψηλότερες (επίσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 95%). Τα αποτελέσµατα αυτά αποτελούν 

ένδειξη της διαφορετικής συµπεριφοράς του αλγορίθµου SPEA2, ο οποίος πετυχαίνει να 

αναζητήσει αποδοτικότερα το χώρο πιθανών λύσεων, εκµεταλλευόµενος στον ίδιο βαθµό τις 

δύο µετρικές BLEU και METEOR κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης. 

Στη συνέχεια επαναλάβαµε τη στατιστική ανάλυση  και για τις βαθµολογίες BLEU και 

METEOR που πέτυχαν τα ίδια βέλτιστα άτοµα του κάθε αλγορίθµου κατά τη µετάφραση των 

προτάσεων των δύο συνόλων αξιολόγησης EU200 και GR200. Η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων  των T-tests ανεξαρτήτων δειγµάτων έδειξε ότι οι πληθυσµοί των βέλτιστων 

λύσεων που παρήγαγαν και οι τρεις αλγόριθµοι δεν εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών τους για τις δύο µετρικές κατά τη µετάφραση των 

προτάσεων και των δύο συνόλων αξιολόγησης, εκτός από την περίπτωση σύγκρισης των 
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βαθµολογιών της µετρικής METEOR για το σύνολο αξιολόγησης GR200, όπου ο αλγόριθµος 

SPEA2 παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερες βαθµολογίες (σε επίπεδο σηµαντικότητας 95%) 

σε σχέση µε τον αλγόριθµο GA-BLEU. Σύµφωνα µε την στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της αξιολόγησης,, οι τρεις αλγόριθµοι δεν παρουσιάζουν σηµαντική διαφορά 

στην απόδοση σύµφωνα µε τη µετρική αξιολόγησης BLEU, όµως η ανάλυση των 

στατιστικών δεδοµένων της µετρική METEOR δείχνει ότι λύσεις των αλγορίθµων οι οποίοι 

χρησιµοποιούν συνδυασµό κριτηρίων για την αξιολόγηση των πιθανών λύσεων (όπως ο 

SPEA2) εµφανίζουν καλύτερη µεταφραστική ποιότητα συγκριτικά µε τον αλγόριθµο GA-

BLEU, ο οποίος αξιοποιεί µόνο ένα κριτήριο αξιολόγησης. 

Στον πίνακα 12 παραθέτουµε τις βαθµολογίες αξιολόγησης µε τη µετρική BLEU των 

µεταφράσεων που έδωσε το σύστηµα για τα σύνολα προτάσεων GR200 και EU200 

χρησιµοποιώντας τις καταλληλότερες βελτιστοποιηµένες παραµέτρους που έδωσε ο 

αλγόριθµος SPEA2 από την τρίτη σειρά πειραµάτων και τις αρχικές που έδωσαν οι 

γλωσσολόγοι.  

 

 

 

 

Πίνακας 12: Αποτελέσµατα αξιολόγησης µε το BLEU για τα σύνολα αξιολόγησης GR200 και EU200 των 

συστηµάτων METIS-II µε τα αρχικά βάρη, METIS-II µε τα καλύτερα βελτιστοποιηµένα από τον SPEA2 και του 

SYSTRAN 

 

Επίσης στην τελευταία στήλη του πίνακα καταγράφονται και τα αποτελέσµατα του 

γνωστού εµπορικού συστήµατος µηχανικής µετάφρασης SYSTRAN, το οποίο βασίζεται σε 

εκτενείς γλωσσικούς κανόνες και έχει εξελιχθεί για διάστηµα 40 ετών. 

Όσον αφορά την απόδοση του βασικού METIS-II, µε τη διαδικασία βελτιστοποίησης των 

παραµέτρων του συστήµατος πετύχαµε µια πολύ µεγάλη βελτίωση της τάξης του 55% για το 

σύνολο προτάσεων αξιολόγησης GR200 και 40.35% για το EU200. Η βελτίωση αυτή ήταν 

εµφανής συγκρίνοντας τις ίδιες τις µεταφράσεις που έδωσε το µεταφραστικό σύστηµα, µε το 

βελτιστοποιηµένο σύνολο παραµέτρων να καταφέρνει να δώσει σαφώς καλύτερες 

µεταφράσεις από το αρχικό. Οι βελτιώσεις στην µετάφραση εστιάζονταν κυρίως στη σωστή 

επιλογή της σειράς των λέξεων και των φράσεων καθώς και η επιλογή της σωστής 

µετάφρασης λέξεων. Συγκριτικά µε το SYSTRAN, το METIS-II µε τις βελτιστοποιηµένες 

παραµέτρους παραµένει χειρότερο, όµως σύµφωνα µε τις βαθµολογίες της µετρικής BLEU 

έχει µειωθεί η διαφορά τους, ιδίως για τις προτάσεις αξιολόγησης GR200.  

 

 

 

 

 

Κείµενο αξιολόγησης METIS-II GA-SPEA2 SYSTRAN 

GR200 0.21 0.3256 0.3946 

EU200 0.114 0.1657 0.3132 
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  BLEU 

Ελληνική Πρόταση (EU200) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αντιδράσει .  

Μετάφραση METIS-II the european coupling have already react . 0 

Μετάφραση µετά από SPEA2 european union have already respond . 0.4760 

Μετάφραση από SYSTRAN the european union already have react . 0 

Ελληνική Πρόταση (EU200) Η κορεάτικη χερσόνησος είναι πηγή συνεχούς 

στρατηγικής αστάθειας . 
 

Μετάφραση METIS-II the source of strategic continuous instability be the 

korean peninsula . 
0 

Μετάφραση µετά από SPEA2 the korean peninsula be source of constant strategic 

instability . 
0.7109 

Μετάφραση από SYSTRAN the [koreatiki] peninsula be source of continuous 

strategic instability . 
0 

Ελληνική Πρόταση (EU200) Η ανοικοδόµηση του Ανατολικού Τιµόρ είναι µια 

συνεχιζόµενη διαδικασία  . 
 

Μετάφραση METIS-II reconstruction timor east be a continue process . 0.4029 

Μετάφραση µετά από SPEA2 the reconstruction of the east timor be a continue 

process . 
0.7017 

Μετάφραση από SYSTRAN the reconstruction of east timor be a continue 

process . 
1 

Ελληνική Πρόταση (EU200) Μία ευθύνη αφορά τα σχόλια  .  

Μετάφραση METIS-II responsibility relate the remark . 0 

Μετάφραση µετά από SPEA2 a responsibility concern the comment . 0.7598 

Μετάφραση από SYSTRAN a responsibility concern the comment . 0 

Ελληνική Πρόταση (GR200) Έχυσε το ουίσκι πάνω στο µπαρ .  

Μετάφραση METIS-II the whisky i pour on the bar . 0.6389 

Μετάφραση µετά από SPEA2 i pour the whisky on the bar . 1 

Μετάφραση από SYSTRAN i pour the whisky on the bar . 1 

Ελληνική Πρόταση (GR200) Για τους θανάτους ευθύνονται τρεις βασικές 

χηµικές ουσίες . 
 

Μετάφραση METIS-II three essential chemical substance responsible be for 

the death . 
0 

Μετάφραση µετά από SPEA2 three main chemical substance be responsible for the 

death . 
1 

Μετάφραση από SYSTRAN for the death be accountable three basic chemical 

substance . 
0.4046 

Ελληνική Πρόταση (GR200) Τέσσερις αστυνοµικούς τραυµάτισαν σοβαρά  οι 

φανατικοί . 
 

Μετάφραση METIS-II four policeman the keen seriously injure  . 0 

Μετάφραση µετά από SPEA2 the keen injure seriously four policeman . 1 

Μετάφραση από SYSTRAN four police officer wound seriously the bigot . 0 

Ελληνική Πρόταση (GR200) Βλέπει τη φωτογραφία .  

Μετάφραση METIS-II photograph i see . 0.729 

Μετάφραση µετά από SPEA2 I see the photograph . 1 

Μετάφραση από SYSTRAN it see the photograph . 0.6687 

Πίνακας 13: Συγκρίσεις των µεταφράσεων ανάµεσα στα συστήµατα. Οι µεταφράσεις προέρχονται από τα δύο 

σύνολα αξιολόγησης GR200 και EU200 και αναπαρίστανται σε ληµµατική µορφή . 
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Ο πίνακας 13 παρουσιάζει επιλεγµένες προτάσεις από τα δύο σύνολα αξιολόγησης 

GR200 και EU200, καθώς και τις µεταφράσεις που έδωσε το METIS-II, πρώτα µε τις αρχικές 

παραµέτρους του συστήµατος και στη συνέχεια µε τις βελτιστοποιηµένες παραµέτρους από 

µια από τις επαναλήψεις του αλγορίθµου SPEA2 . Επίσης, παρατίθενται και οι αντίστοιχες 

τιµές αξιολόγησης της µετρικής BLEU, ώστε να έχουµε και µια ποσοτική αναφορά για την 

ποιότητα κάθε µετάφρασης. Οι µεταφράσεις παρουσιάζονται µε βάση τα λήµµατα των 

λέξεων. Παρατηρώντας τις βαθµολογίες που έδωσε η µετρική BLEU, βλέπουµε ότι το 

METIS-II µε τις βελτιστοποιηµένες παραµέτρους µέσω του αλγορίθµου SPEA2 έδωσε 

καλύτερες µεταφράσεις σε 6 προτάσεις, το SYSTRAN ήταν καλύτερο σε µια, ενώ για µια 

πρόταση το βελτιστοποιηµένο BLEU και το SYSTRAN έδωσαν την ίδια µετάφραση. Αν 

συγκρίνουµε τις µεταφράσεις που δίνει το METIS-II πριν και µετά τη βελτιστοποίηση θα 

παρατηρήσουµε ότι µέσω της βελτιστοποίησης αντιµετωπίζονται συστηµατικά προβλήµατα 

όπως είναι η σωστή σειρά λέξεων και φράσεων, η σωστή επιλογή µετάφρασης από το λεξικό 

και η τοποθέτηση των άρθρων. Επίσης η σύγκριση των µεταφράσεων των συστηµάτων και 

των βαθµολογιών BLEU δίνει µια εικόνα και του τρόπου αξιολόγησης της µετρικής BLEU, η 

οποία υπενθυµίζουµε ότι ελέγχει ακολουθίες ν-γραµµάτων, και πιο συγκεκριµένα εδώ 

τετράδες ληµµάτων. 

 

8.7 Τελική επεξεργασία της αυτόµατης µετάφρασης (post-editing) 

Μια γενική παραδοχή από πολλούς ερευνητές αναφορικά µε τα συστήµατα αυτόµατης 

µετάφρασης είναι ότι δύσκολα κάποιο µεταφραστικό σύστηµα θα παράγει τέλεια µετάφραση 

η οποία δεν θα χρειάζεται κάποιας µορφής τελική επεξεργασία. Άλλωστε, η πλειοψηφία των 

επαγγελµατιών µεταφραστών χρησιµοποιεί τέτοια συστήµατα απλά για να έχουν µια 

πρόχειρη µετάφραση του κειµένου το οποίο δουλεύουν και στη συνέχεια εκτελούν 

εκτεταµένες διορθώσεις σε αυτήν. Μια άλλη κατηγορία χρηστών χρησιµοποιεί τα συστήµατα 

µηχανικής µετάφρασης απλά για να πάρει µια εικόνα για το γενικότερο νόηµα του κειµένου, 

χωρίς να ενδιαφέρεται για περισσότερες λεπτοµέρειες ή για την ποιότητα της γλώσσας του 

µεταφρασµένου κειµένου. Η διαδικασία της τελικής επεξεργασίας της αυτόµατης 

µετάφρασης περιλαµβάνει µια σειρά από ενέργειες, όπως είναι η επίλυση αµφισηµιών από το 

λεξικό, η επιλογή σωστών προθέσεων, διόρθωση της χρήσης των άρθρων, συµφωνίες χρόνων 

των ρηµάτων και αριθµού των ονοµατικών εκφράσεων, κ.α.. 

Επειδή το µεταφραστικό σύστηµα METIS-II αποτελεί ένα ερευνητικό σύστηµα, δεν 

διαθέτει κάποιο εργαλείο για την τελική επεξεργασία της παραγόµενης µετάφρασης. Επίσης, 

δεν αξιοποιεί κάποιον αλγόριθµο ελέγχου συνεµφανίσεων λέξεων, αλλά ούτε και στατιστική 

πληροφορία µε βάση το σώµα κειµένων ώστε να καταφέρνει πάντα να επιλύει τις αµφισηµίες 
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και να επιλέγει την κατάλληλη µετάφραση για τις λέξεις σε κάθε περίσταση. Για να 

επιβεβαιώσουµε τη βελτίωση που θα επέφερε στην ποιότητα της µετάφρασης ένα απλό βήµα 

τελικής επεξεργασίας, επεξεργαστήκαµε τη µετάφραση που έδωσε το σύστηµα για το σύνολο 

προτάσεων αξιολόγησης GA200 χρησιµοποιώντας τις βελτιστοποιηµένες παραµέτρους της 

εκτέλεσης του πολυκριτηριακού αλγόριθµου SPEA2, η οποία και συγκέντρωσε την 

υψηλότερη βαθµολογία BLEU. Στη συνέχεια, αξιολογήσαµε εκ νέου την επεξεργασµένη 

µετάφραση χρησιµοποιώντας τις αυτόµατες µετρικές αξιολόγησης ώστε να συγκρίνουµε τα 

αποτελέσµατα µε αυτά της ακατέργαστης µετάφρασης του συστήµατος χρησιµοποιώντας το 

ίδιο διάνυσµα παραµέτρων. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ενέργειες που εκτελέσαµε για την 

επεξεργασία της αυτόµατης µετάφρασης. Για κάθε ενέργεια παρουσιάζεται και ένα 

παράδειγµα, µέσα από το σύνολο προτάσεων αξιολόγησης GR200, µε την ακατέργαστη 

µετάφραση και ακριβώς από κάτω µε την αντίστοιχη επεξεργασµένη µετάφραση: 

• Επιλογή της σωστής µετάφρασης της λέξης, σε περίπτωση που η παραγόµενη µετάφραση 

δεν έχει καταφέρει να επιλύσει αµφισηµίες από το λεξικό: 

The independence of the area|district|part|region 

↓ 

The independence of the region 

• Πρόσθεση ή αφαίρεση άρθρων: 

the malevolent woman walk quickly on road 

↓ 

the malevolent woman walk quickly on the road 

• Επιλογή της σωστής πρόθεσης: 

initially I work by an actor 

↓ 

initially I work as an actor 

• Επιλογή της µετάφρασης λέξεων σύµφωνα µε τις πρότυπες µεταφράσεις: Για κάθε 

πρόταση στα σύνολα εκπαίδευσης και αξιολόγησης που χρησιµοποιήσαµε υπάρχουν 

διαθέσιµες 3 πρότυπες µεταφράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται από τις µετρικές 

αυτόµατης αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αντίστοιχων µεταφράσεων που θα δώσει 

το σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν 

περισσότερες από 3 σωστές µεταφράσεις, και ενώ το σύστηµα θα έχει παράγει τη σωστή 

µετάφραση, εν τούτοις θα θεωρείται λάθος από την αυτόµατη µετρική, επειδή δεν θα 

εµπεριέχεται στο σύνολο των 3 πρότυπων µεταφράσεων. Έστω για παράδειγµα ότι για 

την πρόταση «Η γυναίκα περπατά γρήγορα στο δρόµο» έχουν δοθεί οι εξής τρείς πρότυπες 

µεταφράσεις στα Αγγλικά: 

Μετάφραση #1: the woman walk fast on the road 

Μετάφραση #2: the woman pace quickly on the street 
Μετάφραση #3: the woman walk fast on the street 

Έστω επίσης ότι το µεταφραστικό σύστηµα έχει δώσει για την παραπάνω Ελληνική 

πρόταση τη µετάφραση “The woman walk quickly on the road”. Αν και η µετάφραση είναι 
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σωστή, παρόλα αυτά δεν υπάρχει στο σύνολο των µεταφράσεων αναφοράς, και τελικά δεν θα 

πάρει άριστη βαθµολογία από τη µετρική. Για να αντιµετωπίσουµε τέτοια φαινόµενα, χωρίς 

να παρέµβουµε στις πρότυπες µεταφράσεις που έχουν δώσει οι µεταφραστές, κατά την τελική 

επεξεργασία η µετάφραση παίρνει τη µορφή “The woman walk fast on the road”. 

Στον πίνακα 14 παραθέτουµε τις βαθµολογίες αξιολόγησης µε τη µετρική BLEU των 

µεταφράσεων που έδωσε το σύστηµα για το σύνολο προτάσεων αξιολόγησης GR200 

χρησιµοποιώντας τις καταλληλότερες βελτιστοποιηµένες παραµέτρους που έδωσε ο 

αλγόριθµος SPEA2 από την τρίτη σειρά πειραµάτων, των µεταφράσεων µετά την παραπάνω 

διαδικασία επεξεργασίας καθώς και του συστήµατος SYSTRAN.  

 

 

 

Πίνακας 14: Αποτελέσµατα αξιολόγησης µε το BLEU για το σύνολο GR200 των ακατέργαστων 

µεταφράσεων µε τον βέλτιστο SPEA2, των ίδιων µεταφράσεων µετά την επεξεργασία και του SYSTRAN 

Παρατηρούµε ότι µε την απλή αυτή διαδικασία επεξεργασίας, ο βαθµός αξιολόγησης του 

συστήµατος µε βάση τη µετρική BLEU αυξάνεται κατά 101,4% σε σχέση µε την 

ακατέργαστη µετάφραση, και υπερβαίνει την αντίστοιχη βαθµολογία του SYSTRAN κατά 

66,2%. Αυτό δείχνει ότι είναι εφικτή η βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος µε 

ενσωµάτωση κατάλληλου υποσυστήµατος επεξεργασίας της παραγόµενης µετάφρασης. 

Κείµενο αξιολόγησης 

Ακατέργαστες 

µεταφράσεις µε 

GA-SPEA2 

Επεξεργασµένες 

µεταφράσεις µε 

GA-SPEA2 

SYSTRAN 

GR200 0.3256 0.6559 0.3946 
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9  Συµπεράσµατα – Προτάσεις για µελλοντική εργασία 
 

9.1 Συµπεράσµατα 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάστηκε ένα µεταφραστικό µοντέλο για το γλωσσικό ζεύγος 

Ελληνικών-Αγγλικών του υβριδικού συστήµατος µηχανικής µετάφρασης METIS-II, καθώς 

και ένας πρωτότυπος τρόπος βελτιστοποίησης των παραµέτρων του µοντέλου συνδυάζοντας 

εξελικτικούς αλγόριθµους και αυτόµατες µετρικές αξιολόγησης της µετάφρασης. Το 

µεταφραστικό σύστηµα χρησιµοποιεί ένα µονόγλωσσο σώµα Αγγλικών κειµένων, και όχι ένα 

δίγλωσσο όπως η πλειοψηφία των συστηµάτων, για την αυτόµατη µετάφραση Ελληνικών 

προτάσεων στα Αγγλικά. Η προταθείσα µέθοδος µοντελοποίησης διαφέρει από τις κλασσικές 

µεθόδους µοντελοποίησης των συστηµάτων στατιστικής µηχανικής µετάφρασης, αφού δεν 

πρόκειται για στατιστικό µοντέλο και δεν προκύπτει από την ανάλυση εκτεταµένων 

παράλληλων σωµάτων κειµένων ούτε ενσωµατώνει καµία στατιστική πληροφορία. Αντίθετα, 

αξιοποιεί γλωσσική πληροφορία αναλύοντας τις προτάσεις σε συντακτικές φράσεις και 

διατηρώντας τις συντακτικές δοµές καθώς µετακινείται από τη µια γλώσσα στην άλλη. Για να 

το κάνει αυτό χρειάζεται µόνο ένα απλό Ελληνικό-Αγγλικό λεξικό ληµµάτων, ένα 

µονόγλωσσο σώµα κειµένων της Αγγλικής γλώσσας, επισηµειωµένο µε  γραµµατική και 

συντακτική πληροφορία και τεχνικές από τον τοµέα της αναγνώρισης προτύπων. Τα πρώτα 

αποτελέσµατα της µοντελοποίησης ήταν ικανοποιητικά, ακόµα και σε σύγκριση µε το 

εµπορικό σύστηµα SYSTRAN, το πιο διαδεδοµένο σύστηµα µηχανικής µετάφρασης για το 

ζεύγος Ελληνικών-Αγγλικών. Η ολοένα και αυξανόµενη διάθεση µονόγλωσσων σωµάτων 

κειµένων στο διαδίκτυο, και η δυνατότητα της µεθόδου να τα αξιοποιήσει δίνει ελπίδα για 

περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσµάτων. Επίσης, η ανάγκη ύπαρξης µόνο ενός 

µονόγλωσσου σώµατος κειµένων καθιστά εφικτή τη προσαρµογή του συστήµατος σε 

συγκεκριµένες υπογλώσσες, χρησιµοποιώντας σε κάθε περίσταση αντίστοιχα είδη σωµάτων 

κειµένων. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας χρησιµοποιήσαµε ως µονόγλωσσο σώµα 

κειµένων ένα υποσύνολο του BNC, το οποίο αποτελείται από 1.488.000 προτάσεις γενικού 

ενδιαφέροντος, ενώ ως δίγλωσσο λεξικό χρησιµοποιήθηκε το Ελληνικό-Αγγλικό λεξικό του 

METIS-II, το οποίο περιέχει 23.383 Ελληνικά λήµµατα και συνολικά 36.550 εγγραφές. 

Για την αξιολόγηση της προταθείσας µοντελοποίησης, µεταφράσαµε µε το METIS-II τις 

προτάσεις από τα σύνολα προτάσεων GR200 και EU200, µε το κάθε σύνολο να περιέχει 200 

διαφορετικές µεταξύ τους προτάσεις, οι οποίες περιείχαν µεταξύ 3 και 15 λέξεων και από 3 

έως 8 chunk η καθεµία. Το σύνολο GR200 αποτελείται από προτάσεις γενικού ενδιαφέροντος 

από τον Εθνικό Θησαυρό Ελληνικής Γλώσσας (HNC), ενώ το EU200 αποτελείται από 

προτάσεις επιλεγµένες από το παράλληλο σώµα κειµένων της Βουλής της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (EUROPARL). Σε σχέση µε το µονόγλωσσο σώµα κειµένων που χρησιµοποιήσαµε, 

το σύνολο GR200 είναι πιο κοντά στο ύφος των προτάσεων που περιέχει, αφού οι προτάσεις 

του EU200 είναι αποκλειστικά πολιτικού ύφους. Οι µεταφράσεις του συστήµατος 

αξιολογήθηκαν χρησιµοποιώντας την αυτόµατη µετρική αξιολόγησης BLEU και τις πρότυπες 

µεταφράσεις που έδωσαν για τις προτάσεις αξιολόγησης επαγγελµατίες µεταφραστές. Τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης ήταν αναµενόµενα (ενότητα 6.2.2), µε το σύστηµα να 

συγκεντρώνει 84% υψηλότερη βαθµολογία για το σύνολο αξιολόγησης GR200. Σε σύγκριση 

µε τη βαθµολογία που συγκέντρωσε το µεταφραστικό σύστηµα SYSTRAN, το SYSTRAN 

ήταν αυτό που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία σύµφωνα µε την αυτόµατη µετρική 

BLEU, και πιο συγκεκριµένα ήταν 88% υψηλότερη για το σύνολο αξιολόγησης GR200 και 

175% για το EU200. Παρατηρούµε ότι η διαφορά µε το SYSTRAN είναι αρκετά µεγάλη, και 

γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή για τις προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, 

τα αποτελέσµατα ήταν ελπιδοφόρα, αφού υπήρχε τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Άλλωστε 

το SYSTRAN αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο προέκυψε από την ανάγκη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για µεταφράσεις ανάµεσα στις γλώσσες των χωρών µελών, και αναπτύσσεται τα 

τελευταία 40 χρόνια. Επίσης, µε την προταθείσα µοντελοποίηση καταφέρνουµε να 

αντιµετωπίσουµε γλωσσικά φαινόµενα όπως είναι η εύρεση της σωστής διάταξης  φράσεων 

και λέξεων, καθώς και η επίλυση αµφισηµιών σε θέµατα λεξικού, χωρίς να χρειάζονται 

εκτεταµένοι γλωσσικοί κανόνες ούτε και οποιαδήποτε στατιστική πληροφορία. Φυσικά, ο 

εµπλουτισµός του γλωσσικού µοντέλου µε στατιστική πληροφορία θα βελτίωνε ακόµα 

περισσότερο την ποιότητα της µετάφρασης, αφού το σύστηµα θα µπορούσε να αντιµετωπίσει 

καλύτερα την επίλυση αµφισηµιών σε όρους όπως είναι οι προθέσεις. Επίσης, η ύπαρξη ενός 

λεξικού φράσεων είναι επιτακτική, αφού είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου οι φράσεις στη 

γλώσσα-πηγή σηµαίνουν κάτι τελείως διαφορετικό στη γλώσσα-στόχο και η προταθείσα 

µοντελοποίηση δεν υπάρχει περίπτωση να µπορέσει να το ανακαλύψει µέσα από το 

µονόγλωσσο σώµα κειµένων. Ο µόνος τρόπος να αντιµετωπίσει τέτοια φαινόµενα είναι µαζί 

µε το δίγλωσσο λεξικό ληµµάτων να υπάρχει και ένα δίγλωσσο λεξικό φράσεων, το οποίο 

µπορεί να συµβουλεύεται το σύστηµα. Άλλωστε, όλα τα σύγχρονα συστήµατα µηχανικής 

µετάφρασης κάνουν χρήση τέτοιων πόρων. 

Για να λειτουργήσει σωστά το γλωσσικό µοντέλο, πρέπει να εκπαιδεύσουµε τις 

παραµέτρους του για το µονόγλωσσο σώµα κειµένων που χρησιµοποιούµε. Οι αρχικοί 

παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν για την πρώτη διαδικασία αξιολόγησης δόθηκαν από 

ερευνητές-γλωσσολόγους µετά από µια µη-αυτόµατη επαναληπτική διαδικασία αξιολόγησης 

του συστήµατος METIS-II σε διάστηµα πολλών µηνών. Οι κλασσικές µέθοδοι εκπαίδευσης 

παραµέτρων συστηµάτων SMT δεν µπορούσαν να εφαρµοστούν στο συγκεκριµένο γλωσσικό 

µοντέλο, εξαιτίας της έλλειψης οποιασδήποτε στατιστικής πληροφορίας. Για το λόγο αυτό 

κατά την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής υλοποιήσαµε µια πρωτότυπη 
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µέθοδο βελτιστοποίησης συστήµατος µηχανικής µετάφρασης, συνδυάζοντας εξελικτικούς 

αλγόριθµους µε αυτόµατες µετρικές αξιολόγησης συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης. Πιο 

συγκεκριµένα αναπτύξαµε  και εφαρµόσαµε έναν Γενετικό Αλγόριθµο και τον 

πολυκριτηριακό αλγόριθµο SPEA2 και χρησιµοποιήσαµε ως συναρτήσεις ικανότητας τα 

κριτήρια αξιολόγησης BLEU, METEOR, IQMT, NIST και ROUGE. Για να µπορέσουµε να 

εφαρµόσουµε τους εξελικτικούς αλγόριθµους στο µεταφραστικό µοντέλο, έπρεπε να 

βελτιώσουµε τους χρόνους του µεταφραστικού συστήµατος, οπότε και οδηγηθήκαµε στον 

επανασχεδιασµό κοµµατιών της βάσης δεδοµένων στην οποία αποθηκεύεται το µονόγλωσσο 

σώµα κειµένων  καθώς και τη εισαγωγή στο δεύτερο επίπεδο σύγκρισης του γλωσσικού 

µοντέλου µιας προκαταρκτικής αξιολόγησης των πιθανών µεταφράσεων, ώστε να 

απορριφθούν οι προτάσεις οι οποίες δεν έχουν πιθανότητα επιλογής µε βάση τις µέχρι εκείνη 

τη στιγµή βαθµολογίες όλων των υποψήφιων προτάσεων. Η διαδικασία βελτίωσης του 

χρόνου του συστήµατος οδήγησε στη δραµατική µείωση του χρόνου εκτέλεσης της 

µετάφρασης κατά το µισό, οπότε και µπορούσαµε να εφαρµόσουµε την διαδικασία 

βελτιστοποίησης µέσω εξελικτικών αλγορίθµων στις παραµέτρους του συστήµατος. 

∆υστυχώς απαραίτητες διαδικασίες για τη µετάφραση, όπως είναι η συντακτική ανάλυση και 

η ληµµατοποίηση αυξάνουν το χρόνο µετάφρασης, αφού τα συγκεκριµένα εργαλεία 

καλούνται µέσω web services µε αποτέλεσµα να καθυστερούν τα επόµενα βήµατα του 

αλγορίθµου. 

Η εφαρµογή των εξελικτικών αλγορίθµων, και ιδιαίτερα του SPEA2, για τη 

βελτιστοποίηση των παραµέτρων του συστήµατος κατάφερε να δώσει πολύ υποσχόµενα 

αποτελέσµατα, αφού σε όλες τις περιπτώσεις παρουσιάστηκε βελτίωση στην ποιότητα της 

µετάφρασης, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κριτήρια αυτόµατης αξιολόγησης. Μάλιστα, σε 

σύγκριση µε την απόδοση του METIS-II µε τις αρχικές παραµέτρους, η απόδοση του 

συστήµατος µε τις παραµέτρους που έδωσε η καλύτερη επανάληψη του αλγορίθµου SPEA2 

ήταν σύµφωνα µε τη µετρική BLEU βελτιωµένη κατά 55% για το σύνολο προτάσεων 

αξιολόγησης GR200 και 40.35% για το EU200. Σε σύγκριση µε το SYSTRAN, οι 

βελτιστοποιηµένες παράµετροι µείωσαν τη διαφορά στην ποιότητα, µε το SYSTRAN να 

συγκεντρώνει 21% υψηλότερη βαθµολογία µε τη µετρική BLEU για το σύνολο προτάσεων 

αξιολόγησης GR200 και 96% για το EU200. Σε συνδυασµό και µε τα αποτελέσµατα των 

πειραµάτων αξιολόγησης τυχαίων τιµών των παραµέτρων, όλα τα παραπάνω επικυρώνουν τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής των εξελικτικών αλγορίθµων για τη βελτιστοποίηση των 

παραµέτρων ενός υβριδικού µεταφραστικού συστήµατος το οποίο χρησιµοποιεί ένα 

µονόγλωσσο σώµα κειµένων. Επίσης, συγκρίνοντας τις αποδόσεις των διαφορετικών 

εξελικτικών αλγόριθµων που εφαρµόσαµε, βλέπουµε ότι αυτοί οι οποίοι συνδύαζαν 

περισσότερες από µια µετρικές αυτόµατης αξιολόγησης, είτε ως ξεχωριστά κριτήρια, είτε ως 

σταθµισµένο άθροισµα, είτε ως µια σύνθετη µετρική έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσµατα. Τα 
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αποτελέσµατα αυτά συµβαδίζουν µε το πρόσφατο ρεύµα στο τοµέα της αξιολόγησης της 

αυτόµατης µετάφρασης, ότι η αξιολόγηση δεν µπορεί να στηρίζεται µόνο σε µια µετρική 

αξιολόγησης, αφού καµία από αυτές δεν µπορεί να δώσει συνολικά αντικειµενική εικόνα για 

την ποιότητα µιας µετάφρασης συγκρίνοντας την µε τις πρότυπες µεταφράσεις που έχουν 

προκύψει από επαγγελµατίες γλωσσολόγους. Αν και µπορεί να γίνει σύγκριση ανάµεσα στις 

διάφορες αυτόµατες µετρικές για την απόδοση τους, παρόλα αυτά τα πειράµατά µας έδειξαν 

ότι ακόµα και µια µετρική µε χαµηλή συσχέτιση µε την αξιολόγηση από ανθρώπους µπορεί 

να συνεισφέρει σε µια καλύτερη αντίληψη της συµπεριφοράς του µεταφραστικού 

συστήµατος και στην τελική παραγωγή καλύτερης µετάφρασης, ειδικά µε πολυκριτηριακά 

συστήµατα. 

Συγκεκριµένα, τα πειράµατα που εκτελέστηκαν κατά την εκπόνηση αυτής της 

διδακτορικής διατριβής, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ανάµεσα στις αυτόµατες µετρικές 

που χρησιµοποιήθηκαν, η µετρική BLEU ήταν αυτή η οποία οδηγούσε τη διαδικασία 

βελτιστοποίησης σε καλύτερα αποτελέσµατα, ενώ η µετρική METEOR απλά βοηθούσε να 

ξεφεύγουµε από τοπικά µέγιστα. Για το λόγο αυτό και οι Γενετικοί Αλγόριθµοι που 

χρησιµοποίησαν µόνο τη µετρική BLEU ως συνάρτηση ικανότητας δεν κατάφεραν να 

ξεπεράσουν σε απόδοση και σταθερότητα τους αλγόριθµους GA-SUM και SPEA2. Από την 

άλλη, τη χειρότερη απόδοση είχαν οι αλγόριθµοι οι οποίοι χρησιµοποιούσαν µόνο την 

µετρική METEOR. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται και µε τον έλεγχο των 

παραγόµενων µεταφράσεων, µε τις µεταφράσεις οι οποίες έπαιρναν χαµηλότερη βαθµολογία 

BLEU να είναι κατώτερες των µεταφράσεων µε υψηλότερη βαθµολογία. Η αδυναµία της 

µετρικής METEOR ως αυτόνοµης µετρικής ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιµοποιήσαµε 

την επιλογή exact, και όχι τις πιο εξελιγµένες λειτουργίες της χρήσης λεξικών συνωνύµων, 

όπως είναι το WordNet. Η επιλογή αυτή έγινε ώστε όλες οι µετρικές των πειραµάτων να 

χρησιµοποιούν ακριβώς τους ίδιους πόρους, δηλαδή µόνο τις πρότυπες µεταφράσεις των 

συνόλων αξιολόγησης και εκπαίδευσης. Κάτω από αυτό το πρίσµα, η σύγκριση που γίνεται 

ανάµεσα στις µετρικές για το ποια είναι αυτή µε το µεγαλύτερο βαθµό συσχέτισης µε τον 

άνθρωπο δεν είναι τόσο σηµαντική. Αντίθετα κάθε διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να 

συνδυάζει όσο το δυνατόν περισσότερες µετρικές. Ένας τέτοιος τρόπος αξιολόγησης 

επιτυγχάνεται µε τον πολυκριτηριακό εξελικτικό αλγόριθµο SPEA2. 

9.2 Προτάσεις για µελλοντική εργασία 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα αξιολόγησης της απόδοσης 

του µεταφραστικού συστήµατος συγκεντρώθηκαν µε τη χρήση ενός µονόγλωσσου σώµατος 

κειµένων γενικής χρήσης, όπως είναι το BNC. Για καλύτερα αποτελέσµατα, το σύστηµα 

METIS-II θα µπορούσε να προσαρµόζεται κάθε φορά για τη µετάφραση κειµένων από 
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συγκεκριµένους τοµείς µε την αξιοποίηση κατάλληλων µονόγλωσσων σωµάτων κειµένων της 

συγκεκριµένης υπογλώσσας, όπως για παράδειγµα ιατρικά ή νοµικά κείµενα. Αυτό θα έδινε 

στο σύστηµα µεγαλύτερη αξιοπιστία και κάλυψη της γλώσσας. Για να µπορέσουµε να 

χρησιµοποιήσουµε την προταθείσα µοντελοποίηση για τη µετάφραση γενικών κειµένων και 

να επιτύχουµε απόδοση αντίστοιχη µε αυτή εµπορικών και καταξιωµένων µεταφραστικών 

συστηµάτων θα πρέπει να έχουµε ένα αντίστοιχο µονόγλωσσο σώµα κειµένων το οποίο να 

προσφέρει µεγάλη κάλυψη της γλώσσας-στόχου. Φυσικά είναι ευκολότερο να συγκεντρώσει 

κάποιος ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων τέτοιου µεγέθους από ότι να συγκεντρώσει ένα 

µικρότερης ποιότητας παράλληλο. Το διαδίκτυο είναι µια πιθανή πηγή ενός τέτοιου πόρου 

και θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα το οποίο να κατασκευάζει αυτόµατα 

µονόγλωσσα κείµενα  κάποιας υπογλώσσας συγκεντρώνοντας κείµενα από ιστοσελίδες που 

να κάνουν χρήση της ίδιας υπογλώσσας. 

Επίσης, θα µπορούσαµε να εµπλουτίσουµε τη µέθοδο µοντελοποίησης της γλώσσας, 

ακολουθώντας πάντα την ίδια φιλοσοφία. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

και ένα µονόγλωσσο σώµα κειµένων της γλώσσας-πηγής, και µε κατάλληλη επεξεργασία των 

δύο ανεξάρτητων σωµάτων κειµένων να σχηµατίζαµε το σύνολο των παραµέτρων του 

µοντέλου της γλώσσας και να δίναµε µια ενδεικτική τιµή σε κάθε µια από αυτές, µε βάση τη 

συλλογή πληροφοριών από τα κείµενα αυτά. Με τον τρόπο αυτό, θα µπορούσε εύκολα να 

εφαρµοστεί η προταθείσα µοντελοποίησης της γλώσσας για οποιοδήποτε ζεύγος γλωσσών, 

αρκεί να είναι ήδη διαθέσιµα τα απαραίτητα γλωσσικά εργαλεία. Επίσης, η  διαδικασία 

βελτιστοποίησης θα µπορούσε να ξεκινήσει από κάποια συγκεκριµένη τιµή παραµέτρων και 

όχι από κάποιες τυχαίες αρχικοποιηµένες παραµέτρους. Τέλος, υπάρχει χώρος για τη δοκιµή 

εναλλακτικών τρόπων αποθήκευσης και ανάκτησης του σώµατος κειµένων οι οποίοι θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση της ταχύτητας του συστήµατος και της ποιότητας της 

παραγόµενης µετάφρασης. Στο µέλλον, το σύστηµα θα µπορούσε να εµπλουτιστεί µε 

στατιστικές πληροφορίες και πληροφορίες για λεξικές συνεµφανίσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας, καθώς και µε ένα λεξικό εκφράσεων. Επίσης, τα πειραµατικά αποτελέσµατα της 

επεξεργασίας της παραγόµενης µετάφρασης µε µερικές απλές ενέργειες έδειξαν ότι µπορούν 

να βελτιώσουν δραµατικά την απόδοση του συστήµατος. 

 Όσον αφορά τη διαδικασία βελτιστοποίησης, τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά, 

όµως υπάρχει ακόµα χώρος για περαιτέρω βελτίωση. Θα πρέπει να εκτελέσουµε περισσότερα 

πειράµατα µε τις ρυθµίσεις των αλγορίθµων, όπως είναι το µέγεθος του πληθυσµού, τα 

ποσοστά διασταύρωσης και µετάλλαξης, καθώς και τα κριτήρια τερµατισµού. Η βελτίωση 

της ταχύτητας του συστήµατος θα επιτρέψει και την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας 

βελτιστοποίησης (ή ίσως την επέκτασή της σε µεγαλύτερους πληθυσµούς), η οποία είναι 

απαραίτητη για τη µεταφραστική διαδικασία. Ο πολυκριτηριακός αλγόριθµος SPEA2 έδωσε 

τα καλύτερα αποτελέσµατα, γι’ αυτό και θα πρέπει να εκτελέσουµε περισσότερα πειράµατα 
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µε πολυκριτηριακούς αλγόριθµους και να χρησιµοποιήσουµε ακόµα περισσότερες από δύο 

αυτόµατες µετρικές για την αξιολόγηση των µεταφράσεων του συστήµατος. 

Συγκεντρώνοντας ακόµα περισσότερα αποτελέσµατα αξιολόγησης θα σχηµατίσουµε και 

καλύτερη εικόνα για την συµπεριφορά των αυτόµατων µετρικών αξιολόγησης και θα 

µπορέσουµε τις συνδυάσουµε καλύτερα, ώστε αυτές να οδηγούν ακόµα καλύτερα τη 

διαδικασία βελτιστοποίησης. 
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