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Abstract:
The production of an unambiguous translation by means of machine translation dictates the use of
Controlled Languages. Controlled Languages are used in order to restrict the characteristics of a natural
language that result in grammatical, syntactic and structural ambiguities. However, there are still
margins of improvement in the machine translation output whether Controlled Language rules are
applied or not. This assumption is based on the results occurring after the evaluation process of the
output. The pre- and post-editing phase are essential in order to obtain a translation result of higher
quality. A Controlled Language, on the other hand, may prove to be useful regarding the amelioration
of the text alignment results. This article provides a study on the translation results occurring by means
of a machine translation system and a discussion of the problems follows. However, the intention of
this study is to achieve: (a) an analysis of the translation results produced by translating a corpus with
and without the use of Controlled English into Modern Greek and (b) a statistical analysis of the Source
text and its machine translation results in the level of alignment with and without the use of Controlled
Language rules. The alignment results of texts, in which controlled language rules are applied, proved
to be satisfying and the hypothesis that machine translation, controlled language and text alignment
could be related, though in a complex way, proved to be existing.
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1. Εισαγωγή
Στα πλαίσια της επικοινωνίας η µετάφραση θεωρείται πολύ χρήσιµο εργαλείο και
διαδραµατίζει έναν ουσιαστικό ρόλο. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της
παγκοσµιοποίησης και της διεθνοποίησης της αγοράς, η ανάγκη για τη µετάφραση
κειµένων µεγαλώνει καθηµερινά. Ωστόσο, η διαδικασία της µετάφρασης είναι
χρονοβόρα και αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την ανάγκη για αύξηση του όγκου των
µεταφράσεων. Είναι αυτή η ανάγκη που ώθησε τη µεταφραστική βιοµηχανία να
στραφεί σε εναλλακτικούς τρόπους µετάφρασης πέραν του παραδοσιακού και πιο
συγκεκριµένα στη µηχανική ή αυτόµατη µετάφραση, κυρίως σε είδη κειµένων όπως
τα τεχνικά, µε σκοπό την εξοικονόµηση χρόνου και χρηµάτων καθώς και την
εξασφάλιση µεγαλύτερου όγκου µεταφράσεων. Ωστόσο, τα µεταφραστικά
αποτελέσµατα που προέρχονται από τη χρήση συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης,
παρουσιάζουν πληθώρα προβληµάτων σε επίπεδο συντακτικογραµµατικό και
λεξιλογικό. Η δηµιουργία των ελεγχόµενων γλωσσών (controlled languages) και η
χρήση των κανόνων που τις χαρακτηρίζουν, σε συνδυασµό πάντα µε τη µηχανική
µετάφραση επιφέρουν κατά ένα µεγάλο ποσοστό τη βελτίωση του µεταφραστικού
αποτελέσµατος.
2. Μηχανική Μετάφραση
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες γλωσσολόγοι, µεταφραστές και άλλοι επιστήµονες
πραγµατοποίησαν έρευνες σχετικές µε τις δυνατότητες της µηχανικής µετάφρασης –
µε τον όρο µηχανική µετάφραση εννοείται η µετάφραση κειµένων από µια γλώσσα
σε µια άλλη µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραµµάτων
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επεξεργασίας κειµένων χωρίς την παρέµβαση ανθρώπινου παράγοντα, σαφώς, η
εισαγωγή του κειµένου γίνεται µε τη βοήθεια ανθρώπου αλλά η διαδικασία της
µετάφρασης γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τον υπολογιστή – και αυτή η
συστηµατική µελέτη οδήγησε στη δηµιουργία συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης.
Ωστόσο, η προσπάθεια που κατέβαλαν οι επιστήµονες σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µε τη χρήση της µηχανικής µετάφρασης δεν είναι
ανάλογα. Είναι γεγονός ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα αυτό αλλά δεν
πραγµατοποιήθηκε σε τόσο γρήγορο ρυθµό όσο αναµενόταν. Τα αποτελέσµατα της
µηχανικής µετάφρασης είναι φτωχά σε ποιότητα, και σε επίπεδο ακρίβειας (accuracy)
και σε επίπεδο κατανόησης κειµένου (intelligibility).
2.1 Ιδέες που αφορούν στη µηχανική µετάφραση
Είναι αλήθεια πως η χρήση της Μηχανικής Μετάφρασης είναι παρεξηγηµένη ακόµα
και από άτοµα τα οποία ανήκουν στο χώρο της µεταφραστικής βιοµηχανίας. Πολλοί
και ειδικότερα οι χρήστες του διαδικτύου αγνοούν το τί ακριβώς είναι η Μηχανική
Μετάφραση και ποιος είναι ο ρόλος της και αυτό επιφέρει ως αποτέλεσµα τη
δηµιουργία λανθασµένων αντιλήψεων γύρω από τον τοµέα αυτό. Η µηχανική
µετάφραση δε φτιάχτηκε για να µεταφράζει Σαίξπηρ όπως αναφέρει ο Αrnold (1994).
Την ίδια στιγµή, η Μηχανική Μετάφραση προκαλεί φόβο σε µια µερίδα
µεταφραστών οι οποίοι θεωρούν πως ελλοχεύει ο κίνδυνος να χάσουν τη δουλειά
τους.
Αυτό που είναι σηµαντικό, είναι να γίνει κατανοητό ότι µε τον όρο Μηχανική
Μετάφραση δεν εννοείται το πάτηµα ενός κουµπιού του υπολογιστή και η παραγωγή
ενός άψογα µεταφρασµένου κειµένου. Σε καµία περίπτωση όµως δε θα µπορούσε
κανείς να πει ότι από τα προβληµατικά αποτελέσµατα που έχουµε σήµερα προκύπτει
το συµπέρασµα πως ο τοµέας της Μηχανικής Μετάφρασης είναι άχρηστος. Πολλά
συστήµατα όπως το METEO που χρησιµοποιείται από το 1977 από το Canadian
Meteorological Center, το SYSTRAN και το LOGOS, αποδεικνύουν το αντίθετο
(Arnold, 1994).
2.2 Προβλήµατα της µηχανικής µετάφρασης
Τα προβλήµατα τα οποία παρατηρούνται στα κείµενα που παράγονται από τις
µεταφραστικές µηχανές είναι ποικίλα και κλιµακώνονται σε διάφορα επίπεδα. Η
γραµµατική αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό προβληµατικό κοµµάτι και πιο
συγκεκριµένα όταν µιλάµε για γραµµατική, παρατηρούνται προβλήµατα ως προς τη
µετάφραση της αναφοράς, της παθητικής φωνής, των µετοχών, της προστακτικής και
του οριστικού και αόριστου άρθρου. Προβλήµατα επίσης παρουσιάζονται στη
σύνταξη, το λεξιλόγιο και ειδικότερα τις συντοµογραφίες, τα αρκτικόλεξα, τα
οµόγραφα και κυρίως τη µετάφραση της ορολογίας καθώς επίσης και στη στίξη.
Αυτά θα µπορούσαµε µε ασφάλεια να πούµε ότι αποδίδονται στην έλλειψη της
ανθρώπινης γνώσης του υπολογιστή. Με άλλα λόγια ο υπολογιστής δε µπορεί να
κατανοήσει έννοιες που για τον άνθρωπο είναι αυτονόητες (π.χ. Ο Γιώργος είναι
έγκυος και περιµένει κορίτσι).
3.0 Ελεγχόµενες Γλώσσες
∆εδοµένου ότι η µηχανική µετάφραση παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα, θεωρήθηκε
ότι είναι προτιµότερο από το να αναµένουµε µια νέα αρχιτεκτονική µηχανικής
µετάφρασης να ελέγξουµε τη γλώσσα του κειµένου το οποίο εισάγεται στο σύστηµα
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µηχανικής µετάφρασης. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Kittredge “Η ελεγχόµενη
γλώσσα (Controlled Language) αποτελεί µια περιορισµένη εκδοχή µιας φυσικής
γλώσσας η οποία έχει υποστεί επεξεργασία µε σκοπό την εκπλήρωση ενός
συγκεκριµένου στόχου” (Kittredge 2003: 441-442). Οι Μαρκαντωνάτου & Μαΐστρος
(2001) ορίζουν την ελεγχόµενη γλώσσα ως ‘ένα υποσύνολο/ υποδιαίρεση µιας
φυσικής γλώσσας που προσδιορίζει έναν αριθµό περιορισµών στη µορφολογία, το
λεξιλόγιο, τη σύνταξη και το ύφος του κειµένου’. Με άλλα λόγια, ελεγχόµενη
γλώσσα θα χαρακτηρίζαµε τη γλώσσα που χρησιµοποιείται για τη συγγραφή ή
διόρθωση ενός κειµένου που προορίζεται για µετάφραση, κατά τη συγγραφή ή
διόρθωση του οποίου αποφεύγονται συγκεκριµένες συντακτικογραµµατικές δοµές
και λέξεις που προκαλούν σύγχυση στον υπολογιστή.
Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε πως οι ελεγχόµενες γλώσσες
χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον σε τεχνικά κείµενα και κυρίως από εταιρίες
όπως µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες και εταιρίες κατασκευής αεροπλάνων. Είναι
σαφές ότι τα κείµενα πρέπει να δηµιουργούνται από συγγραφείς τεχνικών κειµένων ή
από µεταφραστές µε ειδίκευση και εµπειρία στις ελεγχόµενες γλώσσες κάτι το οποίο
αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τον Torrejón & Rico (2002: 107-116). Επίσης, σύµφωνα
µε τον Allen (1999) υπάρχει διαφορά µεταξύ των κειµένων που «προορίζονται για
µετάφραση», δηλαδή των κειµένων που έχει αποφασισθεί πριν από τη συγγραφή τους
ότι θα µεταφραστούν, και των κειµένων που «επιλέχθηκαν για µετάφραση» µετά την
ολοκλήρωση της συγγραφής τους. Ο Allen (1999) επιχειρηµατολογεί λέγοντας ότι για
ένα κείµενο ή εγχειρίδιο που εξ αρχής παράγεται µε σκοπό τη µετάφραση του, είναι
ευκολότερο να διαχειριστεί κάποιος το προσωπικό, δηλαδή τη συγγραφική οµάδα
που αποτελείται από τεχνικούς συγγραφείς και µεταφραστές, έτσι ώστε να
εφαρµοστούν οι αρχές που διέπουν τα τεχνικά κείµενα και στη συνέχεια να
συντελέσουν στη µεταφρασιµότητα (translatability) των κειµένων.
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί πως η ύπαρξη των Ελεγχόµενων
Γλωσσών χρονολογείται από το 1920 και ποικίλες Ελεγχόµενες Γλώσσες έχουν
δηµιουργηθεί και σχεδιαστεί. Ωστόσο, το µεγαλύτερο κοµµάτι της έρευνας αφορά
την Ελεγχόµενη Αγγλική Γλώσσα και σχετικά µε την Ελληνική είναι πολύ
περιορισµένη η έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί έως σήµερα η οποία έχει
παραµείνει σε πειραµατικό στάδιο και αυτό κατά την προσωπική µου άποψη
οφείλεται στην έλλειψη της βιοµηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
3.1 Κανόνες Ελεγχόµενων Γλωσσών
Όπως προαναφέρθηκε, µια ελεγχόµενη γλώσσα χρησιµοποιείται µε σκοπό τη µείωση
της αµφισηµίας και την ενίσχυση της µεταφρασιµότητας ενός κειµένου. Ωστόσο, το
µετάφρασµα είτε είναι αποτέλεσµα ανθρώπινης επεξεργασίας είτε µηχανικής
βασίζεται στην εφαρµογή συγκεκριµένων κανόνων. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται
απαραίτητο να αναλυθούν αυτοί οι κανόνες και περιορισµοί και να αναφερθεί ότι
υπάρχουν τέσσερις (4) τύποι κανόνων σύµφωνα µε την O’Brien (2003: 105-114) i)
λεξιλογικοί ii) συντακτικοί iii) κειµενικοί και iv) πραγµατολογικοί.
Ξεκινώντας, σύµφωνα µε την O’Brien (2003: 105-114), µόνον ένα αποδεκτό
λεξιλόγιο σε επίπεδο πολυσηµίας θα πρέπει να χρησιµοποιείται. Προσπαθώντας να
µεταφράσει κάποιος κείµενα µε τη χρήση συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης
συνιστάται η αποφυγή της χρήσης λέξεων µε περισσότερες από µία σηµασίες. Με
άλλα λόγια, θα ήταν καλύτερο να χρησιµοποιείται µια λέξη πάντα µε µια και
µοναδική σηµασία, και να επιλέγεται µια άλλη λέξη για την απόδοση κάποιας άλλης
σηµασίας. Για παράδειγµα η λέξη right στην Αγγλική γλώσσα µπορεί να σηµαίνει
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είτε δεξιά είτε σωστό. Στην περίπτωση των τεχνικών κειµένων συνιστάται να
χρησιµοποιείται µόνο µε την έννοια δεξιά και να χρησιµοποιείται η λέξη correct για
να εκφράσει την έννοια σωστό. Αντιστοίχως, ο όρος port στα τεχνικά κείµενα
αποδίδεται ως θύρα αλλά τα µεταφραστικά συστήµατα τείνουν να τον αποδίδουν µε
τη λέξη λιµάνι.
Η χρήση της ορθογραφίας πρέπει να είναι η αρµόζουσα και να αποφεύγονται
ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη διότι διαφορετικά το σύστηµα θα αντικαταστήσει
τους λατινικούς χαρακτήρες µε τους αντίστοιχους της ελληνικής γλώσσας, καθώς
επίσης θα πρέπει να είναι σταθερή, δηλαδή να χρησιµοποιείται µονίµως µόνο ένας εκ
των τρόπων µε τους οποίους ενδέχεται να γράφεται µια λέξη όπως για παράδειγµα
τρένο αλλά και τραίνο ή analyze και analyse.
Οι µετοχές που λήγουν σε –ing ή –ed απαγορεύονται. Οι µετοχές ενεστώτα
δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται και οι µετοχές αορίστου να χρησιµοποιούνται µόνον
ως επίθετα.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρατηρείται στα αποτελέσµατα
της µηχανικής µετάφρασης προκαλείται από τη χρήση των αντωνυµιών, µε άλλα
λόγια αναφερόµαστε στο πρόβληµα της αναφοράς. Σύµφωνα µε τον Somers (2003:
518-519) η απόδοση της αναφοράς είναι υψίστης σηµασίας για την επιτυχία του
αποτελέσµατος της Μηχανικής Μετάφρασης και αυτό είναι προφανές κατά τη
µετάφραση προς γλώσσες που διακρίνουν τα γένη όπως τα Ελληνικά και τα Γαλλικά
και άλλων που έχουν µηδενική αναφορά (zero-anaphora). Η χρήση αντωνυµιών όπως
η αόριστη αντωνυµία “one” είναι απαγορευτική µιας και στα Ελληνικά θα µπορούσε
να αποδοθεί ως κάποιος, κάποια, κάποιο ή ένας, µία, ένα και η επιλογή του γένους
από το σύστηµα να είναι τυχαία και όχι η πρέπουσα. Παράλληλα, και το φαινόµενο
της έλλειψης θα πρέπει να αποφεύγεται.
Γενικότερα, η χρήση της παθητικής φωνής απαγορεύεται και πρέπει να
γίνεται χρήση µόνο της ενεργητικής φωνής. Κατά τη δηµιουργία των κειµένων πρέπει
να αποφεύγονται οι συντοµογραφίες και τα αρκτικόλεξα, καθώς επίσης οι προτάσεις
πρέπει να χαρακτηρίζονται από απλότητα στη σύνταξη και σύνθετες ή προβληµατικές
συντακτικογραµµατικές δοµές να αποφεύγονται. Προτείνεται να εφαρµόζονται οι
κανόνες στίξης µε ακρίβεια και τέλος, οι προτάσεις πρέπει να είναι σύντοµες και να
µην υπερβαίνουν τις είκοσι (20) λέξεις, όπως επίσης και προτάσεις που αποτελούνται
από τέσσερις (4) ή λιγότερες λέξεις να αποφεύγονται.
4. Μεθοδολογία
Η συγκεκριµένη µελέτη δε βασίστηκε στη δηµιουργία µιας νέας ελεγχόµενης
γλώσσας αλλά στους υπάρχοντες κανόνες της Αγγλικής Ελεγχόµενης Γλώσσας
σύµφωνα µε την O’Brien. Σχετική θεωρία µε σκοπό την κατανόηση της φύσης και
της χρησιµότητας της Ελεγχόµενης Γλώσσας µελετήθηκε.
Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό τη µελέτη και καταγραφή των
προβληµάτων στις µεταφράσεις διαφόρων κειµένων. Το ζευγάρι γλωσσών που
εξετάσθηκε είναι Αγγλικά > Ελληνικά. Τα κείµενα προέλευσης (source texts) ήταν
στα Αγγλικά και η µετάφραση (target texts) στα Ελληνικά. Η κατηγορία στην οποία
ανήκαν τα κείµενα – που σύστησαν ένα corpus 10.000 λέξεων – είναι αυτή των
τεχνικών κειµένων και πιο συγκεκριµένα εγχειρίδια κινητών τηλεφώνων. Το πρώτο
στάδιο του πειράµατος µετά την επιλογή των κειµένων ήταν η µετάφρασή τους µε τη
βοήθεια του προγράµµατος Systran χωρίς τη διαδικασία του pre-editing.
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Η µετάφραση αυτή οδήγησε στον εντοπισµό των προβληµατικών δοµών και
προτάσεων. Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση του πειράµατος εφαρµόστηκαν οι
κανόνες µιας ελεγχόµενης γλώσσας – όπως έχουν διατυπωθεί από την O'Brien – στο
κείµενο προέλευσης (source text) και στη συνέχεια µετά την παραγωγή της
µετάφρασης µελετήθηκαν τα αποτελέσµατα δηλαδή, ακολούθησε η διαδικασία του
post-editing.
Το τρίτο µέρος του πειράµατος εξέτασε κατά πόσο η εφαρµογή των
ελεγχόµενων γλωσσών διευκολύνει τη διαδικασία στοίχισης κειµένων (text
alignment) µε σκοπό τη δηµιουργία παράλληλων σωµάτων κειµένων
5. Κείµενο εισαγωγής & pre-editing και µεταφραστικό αποτέλεσµα & postediting
Ο συνδυασµός της ελεγχόµενης γλώσσας, των συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης
και της διαδικασίας του pre-editing και του post-editing σε συνδυασµό µε την
συνεχώς αυξανόµενη χρήση της µεταφραστικής µνήµης, των εργαλείων CAT, των
συστηµάτων διαχείρισης ορολογίας κ.α. απεικονίζουν µια νέα πραγµατικότητα στον
τοµέα της µετάφρασης (Torrejón & Rico 2002: 107-116 ). Η διαδικασία και η
παραγωγή µετάφρασης µε τη χρήση συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης –
συστηµάτων αυτόµατης µετάφρασης – καθιστά αναγκαία, µε σκοπό την επίτευξη του
καλύτερου µεταφραστικού αποτελέσµατος, τη φάση του pre-editing. Σε αυτή τη
φάση, το κείµενο πηγή υφίσταται επεξεργασία βελτίωσης, δηλαδή αντικαθίστανται
όλες οι σύνθετες συντακτικογραµµατικές και λεξιλογικές δοµές µε άλλες πιο απλές
και πιο κατανοητές για το σύστηµα µηχανικής µετάφρασης που χρησιµοποιείται
προσπαθώντας για το καλύτερο µεταφραστικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, το κείµενο
στόχος χρειάζεται τη διαδικασία του post-editing ώστε να εντοπισθούν και να
διορθωθούν οι πιθανές γλωσσολογικές ατέλειες που οφείλονται στις αδυναµίες του
συστήµατος µηχανικής µετάφρασης. Στη συνέχεια δίνονται επιπλέον πληροφορίες για
τη διαδικασία του pre-editing και του post-editing.

5.1 Pre-editing
Όταν αναφερόµαστε στον όρο pre-editing εννοούµε την επεξεργασία σε
γλωσσολογικό επίπεδο στην οποία υποβάλλεται το κείµενο ούτως ώστε να
διευκολυνθεί η διαδικασία της µηχανικής µετάφρασης. Σύµφωνα µε τον Shuttleworth
‘Η συγγραφή ή η ολοκλήρωση της φάσης του pre-editing ενός κειµένου
που προορίζεται για µηχανική µετάφραση έτσι ώστε να συµµορφώνεται
στις παραµέτρους µιας ελεγχόµενης γλώσσας, ενισχύει και βελτιώνει
σηµαντικά την απόδοση των περισσότερων συστηµάτων µηχανικής
µετάφρασης, καθώς εξαλείφει πολλές από τις αµφισηµίες που ένα κείµενο
προέλευσης (Source Text) υπό άλλες συνθήκες θα περιείχε και τις οποίες
ο υπολογιστής θα ήταν αδύνατον να αναλύσει και να επεξεργαστεί’.
Shuttleworth (1997: 20)
5.2 Post-editing
5

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία του post-editing, σύµφωνα µε τους Torrejón και
Rico (2002: 107-116) είναι µια δραστηριότητα που σχετίζεται µε τη Μηχανική
Μετάφραση και συνδέεται άµεσα µε την ανάγκη και τη ζήτηση που υπάρχει για
πρόσβαση στην πληροφορία. Η υπάρχουσα ανάγκη για µεγάλο όγκο µεταφράσεων
,όπως προαναφέρθηκε, ώθησε τη µεταφραστική βιοµηχανία στη µηχανική µετάφραση
και τα χαµηλής ποιότητας µεταφραστικά αποτελέσµατα της µηχανικής µετάφρασης,
µε τη σειρά τους, ενίσχυσαν την ανάγκη για τη διαδικασία του post-editing. Σύµφωνα
µε τον Frank Austermhüll (2001: 166) στο βιβλίο του Electronic Tools for Translators
«ακόµη και αν το κείµενο πηγή έχει υποβληθεί στη διαδικασία του pre-editing ή
ακόµη κι αν είναι γραµµένο σε ελεγχόµενη γλώσσα, το κείµενο στόχος, πρέπει να
υποβληθεί στη διαδικασία του post-editing στοχεύοντας στο καλύτερο µετάφρασµα».
6. Μελέτη & Παραδείγµατα
Ο εντοπισµός προβληµατικών δοµών στα κείµενα και η εφαρµογή των κανόνων
ελεγχόµενης γλώσσας είχαν ως αποτέλεσµα να κατηγοριοποιηθούν οι δοµές αυτές
και να επιτευχθεί µέσα από διάφορες εφαρµογές το αποτέλεσµα-στόχος µε τη χρήση
του συστήµατος µηχανικής µετάφρασης.
Σε προτάσεις όπως το συγκεκριµένο παράδειγµά: Press Menu – αν και η
µετάφραση του για έναν άνθρωπο µεταφραστή θα ήταν αυτονόητη – παρατηρήθηκε
πως ο υπολογιστής αδυνατεί να αποδώσει σωστά το νόηµα. Το αποτέλεσµα της
µετάφρασης από τον υπολογιστή είναι το ακόλουθο: Επιλογές Τύπου. Όπως
παρατηρήθηκε ο υπολογιστής µπερδεύει την προστακτική του ρήµατος press = πιέζω
µε το ουσιαστικό press = τύπος (έντυπα έγγραφα). Η κατηγορία αυτών των λέξεων
που στα Ελληνικά ονοµάζονται οµόγραφα (homographs) προκαλεί τεράστια σύγχυση
στον υπολογιστή και καθιστά αδύνατη την ορθή µετάφραση της προστακτικής όταν
αυτή συµπίπτει µε τον αντίστοιχο τύπο του ουσιαστικού.
Σε περιπτώσεις όπως η προαναφερόµενη, η εφαρµογή των κανόνων µιας
ελεγχόµενης γλώσσας καθιστά τον υπολογιστή ικανό να αποδώσει τον όρο µε
ακρίβεια. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η λύση δόθηκε µε την αποφυγή της χρήσης
της προστακτικής. Αντί για προστακτική, ο µεταφραστής χρησιµοποίησε το
βοηθητικό ρήµα should. H πρόταση: You should press menu µεταφράζεται ως:
Πρέπει να πιέσετε τις επιλογές. Όπως φαίνεται η σύγχυση των δυο µορφών δηλαδή
του ρήµατος και του ουσιαστικού από τον υπολογιστή δεν υπάρχει πλέον.
Στην προσπάθειά του το σύστηµα να αποδώσει τις συντοµογραφίες
αποτυγχάνει. Καταγράφει λοιπόν τους λατινικούς χαρακτήρες που αποτελούν το
αρκτικόλεξο ή τη συντοµογραφία µε τους αντίστοιχους ελληνικούς χαρακτήρες και
όχι µε την αντίστοιχη ελληνική συντοµογραφία. Για παράδειγµα, C.N.S. > Κ.Ν.Σ.
,δηλαδή Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, αν και σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσµα
είναι το επιθυµητό επειδή οι τύποι συµπίπτουν αλλά σε περιπτώσεις όπως οι
ακόλουθες το αποτέλεσµα δεν είναι το επιθυµητό: e-mail> ε-ταχυδροµείο και LPS >
“λπς”. Η λύση στην προκειµένη περίπτωση είναι η αντικατάσταση της
συντοµογραφίας µε τον πλήρη όρο δηλαδή, electronic mail και loopset αντιστοίχως.
7. Στοίχιση κειµένων (Text Alignment)
Μετά την εφαρµογή των κανόνων ελεγχόµενης γλώσσας στο σώµα κειµένων που
συστάθηκε και την καταγραφή των αποτελεσµάτων, η µελέτη επικεντρώθηκε και σε
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ένα άλλο ερώτηµα: κατά πόσο η εφαρµογή των κανόνων της ελεγχόµενης γλώσσας
εφόσον επιφέρει βελτίωση σε γλωσσολογικό επίπεδο θα µπορούσε να βελτιώσει και
τα αποτελέσµατα στοίχισης. Σύµφωνα µε τους Oakes & McEnery (2000: 2):
«στόχος της στοίχισης των προτάσεων είναι να ανακαλύψουµε ακριβώς
ποια πρόταση του κειµένου πηγής αντιστοιχεί µε την πρόταση του
κειµένου στόχου ή ποιες προτάσεις σε ένα κείµενο της γλώσσας A
αντιστοιχούν σε ποια ή σε ποιες προτάσεις της γλώσσας B, όπου η
γλώσσα A είναι το πρωτότυπο κείµενο και η γλώσσα B είναι η
µετάφραση του κειµένου της γλώσσας A. Η στοίχιση των προτάσεων
είναι συχνά ο προποµπός για τον εντοπισµό αντιστοιχιών µεταξύ των
λέξεων µιας γλώσσας A και µιας B».
Oakes & McEnery (2000: 2):
Η στοίχιση, γενικότερα, «προϋποθέτει τη δηµιουργία συνδετικών δεσµών
µεταξύ δύο ή περισσότερων κειµένων» (Bowker & Pearson 2002: 95). Θα µπορούσε
κάποιος να πει ότι στοίχιση είναι η διαδικασία όπου τα τµήµατα του κειµένου πηγή
στοιχίζονται µε τα αντίστοιχα τους τµήµατα στο κείµενο στόχος. Ιδιαίτερα, η
διαδικασία στοίχισης προϋποθέτει τη σύγκριση και χρήση κειµένων τα οποία
συνήθως αποτελούν αµοιβαίες µεταφράσεις. Η στοίχιση αποτελεί τη διάκριση των
δύο κειµένων στα µέρη από τα οποία αποτελείται. Η διάκριση αυτή µπορεί να έχει
πολλά επίπεδα. Τα κείµενα µπορούν να στοιχηθούν σε επίπεδα κειµένων,
παραγράφων, προτάσεων, ακόµη και σε επίπεδο λέξεων ή χαρακτήρων. Ωστόσο,
υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις της στοίχισης από υπολογιστική άποψη: α) η
γλωσσολογική τεχνική που στηρίζεται σε πληροφορίες σχετικές µε τις εµπλεκόµενες
γλώσσες και β) η στατιστική τεχνική που χρησιµοποιεί ποσοτικά κριτήρια. Η
τελευταία χρησιµοποιήθηκε για την εξακρίβωση της υπόθεσης ότι η εφαρµογή των
κανόνων ελεγχόµενης γλώσσας βελτιώνει εκτός από το αποτέλεσµα της µηχανικής
µετάφρασης και το αποτέλεσµα της στοίχισης.
7.1 Ανάλυση των αποτελεσµάτων στοίχισης µετά την εφαρµογή ελεγχόµενης
γλώσσας
Μετά τη στοίχιση των µεταφράσεων των εγχειριδίων µε τη βοήθεια µηχανικής
µετάφρασης στα οποία δεν είχαν εφαρµοστεί οι κανόνες της ελεγχόµενης γλώσσας,
παρατηρήθηκες πως σε ένα σύνολο περίπου 1000 προτάσεων 101 από αυτές
εµφάνισαν πρόβληµα στη στοίχιση. Οι προτάσεις αυτές οδήγησαν στη σύσταση ενός
corpus 101 προτάσεων στις οποίες στη συνέχεια εφαρµόστηκαν οι κανόνες
ελεγχόµενης γλώσσας µε σκοπό τη βελτίωση του µεταφραστικού αποτελέσµατος.
Ωστόσο, σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως το µέγεθος του
δείγµατος είναι περιορισµένο και πως ενδεχοµένως ένα µεγαλύτερο δείγµα να
µπορούσε να εγγυηθεί πιο ασφαλή αποτελέσµατα.
Σε ένα σύνολο 101 προτάσεων, όπου τα πρώτα αποτελέσµατα στοίχισης
αποδείχθηκαν προβληµατικά, 77 δηλαδή, 76.2 % µετά την εφαρµογή των κανόνων
της ελεγχόµενης γλώσσας στοιχήθηκαν σωστά. Ωστόσο, 25 προτάσεις δηλαδή,
24.5% παρουσίασαν προβλήµατα στη στοίχισή τους τα οποία κατά ένα µεγάλο
ποσοστό οφείλονται στην κακή στίξη. Σχετικά µε τη στοίχιση κειµένων (text
alignment), παρατηρήθηκε η κατά 76,2% µείωση του ποσοστού λάθους σε επίπεδο
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στοίχισης µε την εφαρµογή κανόνων ελεγχόµενης γλώσσας σε κείµενα
µεταφρασµένα µε Μηχανική Μετάφραση. Όπως γίνεται κατανοητό οι ελεγχόµενες
γλώσσες σε συνδυασµό µε τη µηχανική µετάφραση έχουν επιπλέον εφαρµογές πέραν
των αµιγώς γλωσσολογικών. Επιδίωξη αυτής της προσπάθειας ήταν να ερευνηθεί η
πιθανότητα ότι ένα υχηλότερης ποιότητας µεταφραστικό αποτέλεσµα δύναται να
επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα και µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σε επίπεδο
στοίχισης.

8. Συνοψίζοντας
Η χρήση της µηχανικής µετάφρασης ακόµη αµφισβητείται και ο λόγος είναι πως
συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήµατα ως προς το αποτέλεσµά της σε επίπεδο
γραµµατικό, συντακτικό και λεξιλογικό. Σε καµία περίπτωση όµως δεν µπορεί
κάποιος να πει πως οι προβληµατικές συντακικογραµµατικές δοµές που
παρατηρούνται στα κείµενα που µεταφράζονται µε τη βοήθεια συστηµάτων
µηχανικής µετάφρασης καθιστούν τη µηχανική µετάφραση άχρηστη ή τα
αποτελέσµατά της δεν επιδέχονται βελτίωσης.
Η βελτίωση του µεταφραστικού αποτελέσµατος που προήλθε από τη χρήση
συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης επήλθε µε τη χρήση και εφαρµογή των
ελεγχόµενων γλωσσών, οι οποίες καλυτερεύουν αισθητά τα αποτελέσµατα της
µετάφρασης. Σαφώς, παραµένει αναγκαία η φάση του pre-editing – της οποίας
αναπόσπαστο µέρος είναι η εφαρµογή των κανόνων µιας ελεγχόµενης γλώσσας – και
του post-editing, µε σκοπό τον εντοπισµό τυχόν προβληµατικών δοµών µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της µετάφρασης. Με τη µηχανική µετάφραση και τις
ελεγχόµενες γλώσσες έχουµε εξοικονόµηση χρόνου, εξοικονόµηση χρήµατος και
µεγαλύτερη παραγωγή και όγκο µετάφρασης. Ο συνδυασµός της µηχανικής
µετάφρασης και της ελεγχόµενης γλώσσας προκύπτει έπειτα από σχετική έρευνα πως
εκτός από βελτίωση στο µεταφραστικό αποτέλεσµα συµβάλλει και στη βελτίωση των
αποτελεσµάτων της στοίχισης των κειµένων και στη δηµιουργία παράλληλων
σωµάτων κειµένων (parallel corpora).
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Configuration of Sony Ericsson T230 to Access MTNL on GPRS
Configuration of Sony Ericsson P900 to Access MTNL on GPRS
Configuration of Sony Ericsson S700i to Access MTNL on GPRS
Configuration of Sony Ericsson S700i to Access MTNL on GPRS
Configuration of Sony Ericsson P910i to Access MTNL on GPRS
http://www.google.com/search?hs=ce7&hl=el&client=firefoxa&rls=org.mozilla%3Ael%3Aofficial_s&q=wap_gprs+Configuration&btnG=%C
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E%B7&lr
Configuration of Siemens S45/ ME45
Configuration of Samsung S500 / E700 / E100
Configuration of Nokia 3510 / 3300
Configuration of Sony Ericsson T610 / T630 / Z200 / Z600
Configuration of Ericsson T65/ T200 to Access GPRS
Configuration of Sony Ericsson K700i & K500i to Access GPRS
Configuration of Sony Ericsson S700i to Access wap over GPRS
Configuration of Samsung S300 / V200 / S200 / C100 / S300M /X430 / P400
Configuration of Nokia 8310/ 6510/ 8910/ 7210/ 6610/ 6100/ 3530 / 7250i / 6108
/ 3100 / 3120 / 3200 / 3108 to Access GPRS
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