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روش/ ساختار/مدل .... پیشنھادی

عنوان پروژه
نام دانشجو و استاد راھنما
دانشکده مھندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تھران

مقدمھ
در این بخش پس از بیان مقدمات و مسالھ و موضوع مورد بررسی در پروژه، تاریخچھای کوتاه از مسالھ ذکر شود و بھ تناسب 

موضوع پروژه بھ موارد زیر نیز پرداختھ شود. 
اھداف و آرمانھای کلی از انجام پروژه

سوال اصلی
فرضیھ ھا

قسمتی کوتاه  در مورد کاربردھای  ممکن برای نتایج و دستاوردھا

در این بخش بھ صورت مختصر و بھ تناسب موضوع پروژه در مورد روش/ ساختار/ مدل/ ... استفاده شده و 
ھمچنین ابزارھا/ محیط پیاده سازی/ شبیھ سازی/..... و معیار ارزیابی نتایج بدست آمده صحبت خواھید کرد

 

جمع بندی
ھمانطور کھ دیده شد، دو ایده پیشنھاد شده در افزایش کیفیت ترجمھ ناتوان بودند. در 

مورد ایده اول این موضوع میتواند بھ دلیل عدم افزایش تعداد پارامترھا در مقایسھ با 

حالت پایھ (علی رغم افزایش طول دادهھا) بوده باشد. ھمچنین در مورد ایده دوم نیزممکن 

است استفاده از مفھوم خودرمزگذار (زوجھای فارسی-فارسی و انگلیسی-انگلیسی) برای 

شبکھ در درک منطق ترجمھ مشکل ایجاد کرده باشد. مشکل دیگر میتواند این باشد کھ از 

بردار تک عضوی برای نشان دادن زبان خروجی نشان داده شده، در حالی کھ بردار 

one hot میتواند انتخاب بھتری باشد.
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مدل پیشنھادی

راهاندازی یک مترجم ماشینی مبتنی بر شبکھ عصبی
فراز یزدانی بنفشھ درق، دکتر سیامک محمدی

دانشکده مھندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تھران

نتایج

مقدمھ
 ترجمھی ماشینی مبحثی قدیمی در بحث ھوش مصنوعی و یادگیری ماشین بوده و از 

ابتدای طرح آن تاکنون راهحل ھای مختلفی برای آن داده شده است. در سال 2014، 

مقالھای از Sutskever و ھمکاران [5] با معرفی مدل رمزگذار-رمزگشا با استفاده 

از LSTM انقالبی در این حوزه بھ وجود آورد. در ھمان سال، Bahdanau و 

ھمکاران با ارائھ مکانیزم توجھ  [2] ، توانستند کیفیت ترجمھ را، بھ خصوص برای 

جملھھای بلند، افزایش بدھند تا شبکھھای عصبی عمیق بھ طور جدی بھ عنوان یک 

راهحل کاربردی و در عین حال ساده وارد حوزه ترجمھ ماشینی شود. در سال 

2016، محققان گوگل با ارائھ یک پیادهسازی عملی [6] و مقایسھ پیکربندیھای 

مختلف بر روی زبانھای متفاوت، نقش مھمی در انتقال ترجمھ ماشینی بھ وسیلھ 

شبکھھای عصبی عمیق بھ صنعت داشتند. علی رغم نتایج خیرهکنندهای کھ شبکھ ھای 

عصبی عمیق در ترجمھ ماشینی بدستآوردهاند، اما محققان این حوزه ھمچنان با 

مشکالتی مواجھ ھستند. بھ عنوان مثال، شبکھ ھای عصبی عمیق بھ منظور یادگیری 

درست قوانین موردنظر نیازمند مقدار زیادی داده ھستند.اما در بعضی زبانھا مانند 

فارسی با کمبود داده مواجھ ھستیم. در این پایان نامھ برآن شدیم تا با ارائھ چند تغییر 

روی چارچوب پیشفرض، این مشکالت را مرتفع کنیم. بھ ھمین منظور در طی دو 

فرآیند جداگانھ و مستقل سعی شد تا با انجام تغییراتی در بعد نرم افزاری (نحوه ارائھ 

داده بھ شبکھ) و سخت افزاری (تغییر مسیرھای از پیش تعیین شده و معماری کلی 

شبکھ) تاثیر این تغییرات بر روی پارامترھای مورد نظر سنجیده شود.

در ایده اول سعی بر آن شد تا با ارائھ درخت پارس خطیشده بھ ورودی شبکھ (با الھام 

از [1]) بھ بھبود کیفیت ترجمھ شبکھ کمک شود.

در ایده دوم با الھام از نحوه ترجمھ انسانھا، و ھمچنین مقاالت [3] و [4]، معماری 

شبکھ را تغییر دادیم. در چارچوب پیشنھادی ما دو مرحلھ وجود دارد:

آموزش یک تابع کھ با گرفتن یک جملھ در ھر زبان دلخواه (موجود در دادهھا)، 1.

بردار ادراک آن را تولید نماید، بھ گونھای کھ بردار جمالت مشابھ در زبانھای 

متفاوت، نزدیک بھ ھم باشد. بھ این منظور از معماری مشابھ شکل 1 استفاده 

میشود. زبان جمالت S₁ و S₂ میتواند ھرکدام از زبانھای فارسی یا انگلیسی باشد 

(4 زوج ممکن) بردار تکعضوی L زبان S₂ را مشخص میکند.

 

Loss = crossEntropy(Ss,St) + leastSquare(Rs,Rt)

شکل 1. معماری پیشنھادی برای آموزش رمزگذار

شکل 2. معماری پیشنھادی برای آموزش رمزگشا

 LSTM ایدهھای ذکر شده برروی شبکھھای دوالیھ با اندازه جاسازی 500، اندازه بردار

برار 1000 و اندازه کلمات 60ھزار تست شدن دو مقایسھ کیفیت ترجمھ ایده اول در 

مقایسھ با حالت پایھ نشان میدھد کھ پس از 20 دوره آموزش، دقت ترجمھ مدل پایھ در 

واحد BLEU برابر 37.91 و دقت ترجمھ ایده برابر 37.35 است کھ بھ این معنی است 

کھ پیشرفتی وجود نداشتھ. برای ایده دوم تنھا مرحلھ اولی پیاده سازی شد و بھ منزلھ یک 

مترجم مورد بررسی قرار گرفت. ھمچنین برای ایده دوم نیز ترجمھ خروجی مدل از 

لحاظ معنایی و نحوی بسیار از حالت پایھ فاصلھ داشت.

آموزش یک تابع برای ھر زبان مقصد، کھ با گرفتن یک بردار ادراک، جملھ 2.

مربوط بھ آن در زبان مقصد را تولید میکند. بھ این منظور پس از آموزش رمزگذار 

در مرحلھ 1، از معماری شکل 2 استفاده میکنیم. ورودی این شبکھ بردار ادراکی 

است کھ از ازائھ جمالت داده آموزش بھ رمزگذار E ایجاد میشوند. خروجی 

رمزگشای D را دوباره بھ E میدھیم و فاصلھ Rs و Rt را لحاظ میکنیم :
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