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Η δηµιουργία πολυγλωσσικής πληροφορίας είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων άρρηκτα συνδεδεµένη µε την διαδικασία µετάφρασης. Στο συγκεκριµένο 

πεδίο εφαρµογής, η µετάφραση αφορά σε πρωτογενές υλικό (κείµενα) που συνιστά 

πολιτιστικό απόθεµα, και σε υλικό τεκµηρίωσης (µετα-δεδοµένα) του πολιτιστικού 

αποθέµατος. 

Η ενότητα αυτή αφορά στην µελέτη και προσαρµογή των βέλτιστων πρακτικών 

οργάνωσης του πολυγλωσσικού υλικού – υπάρχοντος και υπό δηµιουργία µέσω 

διαδικασιών µετάφρασης – και την χρήση εργαλείων που εξυπηρετούν την κατάλληλη 

αναπαράσταση, αποθήκευση, και ανάκτηση, όποτε χρειάζεται,  πολυγλωσσικής 

πληροφορίας µε σκοπό την ταχύτητα, αλλά κυρίως την συνέπεια των µεταφράσεων, 

ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο όγκος του προς µετάφραση υλικού επιβάλλει την 

κατανοµή του σε περισσότερους του ενός ειδικούς µεταφραστές. Η υιοθέτηση τέτοιων 

πρακτικών και εργαλείων µεγιστοποιεί την δυνατότητα αναχρησιµοποίησης του 

πολυγλωσσικού υλικού µειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος µετάφρασης. Η 

διαλειτουργικότητα του πολυγλωσσικού πλέον ψηφιακού περιεχοµένου, σε συντακτικό 

επίπεδο, εξυπηρετείται από το πρότυπο ΤΜΧ, αποτέλεσµα της επιτροπής OSCAR του 

διεθνούς οργανισµού LISA.  

Εισαγωγή 

Η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) ορίζεται ως η µεταφραστική διαδικασία 

ενός κειµένου από µία γλώσσα-πηγή σε µία γλώσσα-στόχο µέσω υπολογιστικού 

συστήµατος. Το έντονο επιστηµονικό αλλά και εµπορικό ενδιαφέρον µιας τέτοιας 

διαδικασίας έχει οδηγήσει σε έντονη ερευνητική και εµπορική δραστηριότητα τα 

τελευταία 50 χρόνια.  

∆ιάφορες µεθοδολογίες και συστήµατα έχουν υλοποιηθεί, αλλά κανένα από αυτά δεν 
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επιτυγχάνει υψηλής ποιότητας µεταφράσεις. Τα συστήµατα που υλοποιούνται 

χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα µε την προσέγγιση που ακολουθούν. 

Τα πρώτα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης, και τα περισσότερα που χρησιµοποιούνται 

ακόµη και σήµερα, προσπαθούν να φτάσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα 

χρησιµοποιώντας κατάλληλη αναπαράσταση της δοµής της γλώσσας-πηγής και της 

δοµής της γλώσσας-στόχου, κατάλληλη αντιστοίχηση των δοµών των δύο γλωσσών και 

τεχνικές σύνθεσης της γλώσσας-στόχου. Η µέθοδος αυτή που βασίζεται σε κανόνες 

(rule-based machine translation) απαιτεί λεξιλογική και γραµµατική ανάλυση για τις 

γλώσσες πηγή και στόχο, δηλαδή κανόνες ανάλυσης, κανόνες µετάβασης, και τέλος 

κανόνες σύνθεσης. Κάτι τέτοιο απαιτεί βαθιά γλωσσολογική ανάλυση και αποθήκευση 

ιδιαίτερα σηµαντικής λεξιλογικής πληροφορίας. Τα συστήµατα που ακολουθούν αυτή τη 

µεθοδολογία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α)σε εκείνα που βασίζονται σε διαδικασίες 

µεταφοράς της γλώσσας-πηγής στη γλώσσα-στόχο (transfer based) και β) σε εκείνα 

που δοµούνται µε άξονα µία διαγλώσσα (interlingua based) δηλαδή γλωσσολογική 

ανάλυση της γλώσσας πηγής, ώστε να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο αφηρηµένης 

αναπαράστασης, το οποίο µπορεί να είναι κοινό για όλες τις φυσικές γλώσσες, 

αναπαράσταση, δηλαδή, σε επίπεδο διαγλώσσας. Από την κοινή αυτή αναπαράσταση 

είναι δυνατό να παραχθεί οποιαδήποτε γλώσσα στόχος χωρίς την ανάγκη ειδικών 

κανόνων αντιστοίχησης για συγκεκριµένο ζεύγος γλωσσών. Η διαδικασία σύνταξης 

κανόνων για τα παραπάνω συστήµατα πολλές φορές δεν είναι ικανή να αντιµετωπίσει 

την πολυπλοκότητα των γλωσσικών φαινοµένων. Η προσθήκη της ανάλυσης ενός νέου 

γλωσσικού φαινοµένου συχνά µπορεί να επηρεάσει τη συµπεριφορά ολόκληρου του 

συστήµατος µε µη επιθυµητά αποτελέσµατα.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του’80 και κυρίως τη δεκαετία του ’90 έγινε προσπάθεια 

για νέες προσεγγίσεις στον τοµέα της µηχανικής µετάφρασης.  

Οι νέες προσεγγίσεις στηρίζονται στην χρήση µεγάλων όγκων γλωσσικών δεδοµένων 

για τα διάφορα γλωσσικά ζεύγη ως παραδειγµάτων µετάφρασης και διακρίνονται σε δύο 

άξονες : α) σε συστήµατα πλήρως αυτόµατης µηχανικής µετάφρασης µε βάση την 

στατιστική προσέγγιση και β) σε συστήµατα υποβοήθησης της µετάφρασης, µε τη  

µορφή µεταφραστικών εργαλείων, µε βάση την στατιστική προσέγγιση. Βασικό 

χαρακτηριστικό της στατιστικής µετάφρασης (statistical machine translation) (Brown 

et al, 1993) αποτελεί η δυνατότητα µάθησης του συστήµατος από µεταφραστικά 

παραδείγµατα, αλλά και η συνεπακόλουθη εξάρτηση του από το θεµατικό τοµέα που 

πραγµατεύονται τα µεταφραστικά παραδείγµατα καθώς και από την ορθότητά τους.  

Σε συγκριτικές µελέτες επίδοσης των διαφόρων προσεγγίσεων µηχανικής µετάφρασης 

αποδεικνύεται ότι η επίδοση των συστηµάτων που βασίζονται σε γλωσσολογικούς 

κανόνες ανάλυσης είναι καλύτερη αυτής των συστηµάτων στατιστικής µετάφρασης όταν 

τα προς µετάφραση κείµενα ανήκουν στη γενική γλώσσα (π.χ. ειδήσεις), ενώ συµβαίνει 

το αντίθετο όταν τα προς µετάφραση κείµενα ανήκουν σε ειδικούς τοµείς (π.χ. 

εγχειρίδια χρήσης). Παρά την αδυναµία παραγωγής υψηλής ποιότητας µετάφρασης µε 
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αυτόµατο τρόπο, τα συστήµατα µηχανικής µετάφρασης επιτελούν ιδιαίτερα σηµαντικό 

έργο σήµερα, δίνοντας την δυνατότητα να κατανοήσει κάποιος σε αδρές γραµµές το 

θέµα που πραγµατεύεται ένα κείµενο (π.χ. µεταφραστικές µηχανές στο διαδίκτυο). 

Σηµαντικές εξελίξεις, όµως, δροµολόγησε η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια σε συστήµατα υποβοήθησης της µετάφρασης, µε τη  µορφή 

µεταφραστικών εργαλείων. Η προσέγγιση αυτή στηρίχτηκε στην παρατήρηση ότι οι 

υπάρχουσες µεταφράσεις είναι µια εξαιρετικά πολύτιµη πηγή που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µε το κατάλληλο λογισµικό για να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα 

και την ποιότητα της ανθρώπινης µετάφρασης. Στόχος των συστηµάτων υποβοήθησης 

είναι η χρήση υπαρχόντων κειµένων και των µεταφράσεών τους και η ανάκτηση από 

αυτά του κατάλληλου υλικού µε σκοπό την υποβοήθηση των µεταφράσεων. Τα 

υπάρχοντα πρωτότυπα κείµενα και οι µεταφράσεις τους συγκροτούν ένα σώµα 

κειµένων, το οποίο χαρακτηρίζεται επιπλέον ως παράλληλο σώµα κειµένων τη 

στιγµή που το ίδιο περιεχόµενο παρουσιάζεται παράλληλα σε δύο, τουλάχιστον, 

γλώσσες.   Η ιδιότητα της ανάκλησης παραδειγµάτων έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση του 

όρου µεταφραστικές µνήµες. Οι µεταφραστικές µνήµες χρησιµοποιούνται διεθνώς 

σήµερα για την αξιοποίηση του µεταφραστικού αποθέµατος, εστιάζοντας στην 

υποβοήθηση της µετάφρασης τεχνικών, µε την ευρεία έννοια του όρου, κειµένων (π.χ. 

νοµικά,  οικονοµικά, ιατρικά, επιστηµονικά κλπ). Αυτοί οι τύποι κειµένων, ορίζουν 

υποσύνολα της γενικής γλώσσας, υπογλώσσες (sublanguages), και χαρακτηρίζονται 

από το πεπερασµένο λεξιλόγιο και συντακτικο-σηµασιολογικές δοµές. Επιπλέον, από την 

τεχνική τους φύση αποτελούν κείµενα µε ιδιαίτερη ένταση στη χρήση ορολογίας, η 

συνέπεια στη χρήση της οποίας αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την επιτέλση του 

επικοινωνιακού ρόλου του κειµένου και της µετάφρασής του.  Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου αυτού θα περιγραφούν τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των 

µεταφραστικών µνηµών, τα πρότυπα που υιοθετούνται για την κωδικοποίηση των 

µεταφραστικών δεδοµένων καθώς και παραδείγµατα συστηµάτων µεταφραστικών 

µνηµών.  

Οι µεταφραστικές µνήµες 

Η διαδικασία της µετάφρασης χαρακτηρίζεται συχνά από τρεις αλληλοσυγκρουόµενες 

παραµέτρους:  

• επαναληψιµότητα,  

• ανάγκη άµεσης απόκρισης,  

• ποιότητας της µετάφρασης, µε έµφαση στη συνέπεια της ορολογίας και του ύφους  

της µετάφρασης.  

Η σύλληψη της δηµιουργίας των µεταφραστικών µνηµών βασίζεται ουσιαστικά στην 

παρατήρηση του γεγονότος ότι µεγάλα τµήµατα των προς µετάφραση κειµένων συχνά 
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επαναλαµβάνονται αυτούσια ή µε µικρές παραλλαγές. Αυτό ισχύει ειδικά στη µετάφραση 

τεχνικών κειµένων, για τα οποία η εκτίµηση επαναληψιµότητας ξεπερνά το 70%. 

Ο σκοπός των συστηµάτων µεταφραστικών µνηµών είναι να αντιµετωπίσουν το 

παραπάνω πρόβληµα και να διευκολύνουν τη διαδικασία µετάφρασης, προσφέροντας 

ένα υπολογιστικό περιβάλλον το οποίο: 

 απαλλάσσει τους µεταφραστές από τη µετάφραση των επαναλαµβανοµένων 

τµηµάτων, χρησιµοποιώντας ήδη µεταφρασµένα κείµενα 

 αυξάνει την ποιότητα και τη συνέπεια της µετάφρασης, ολοκληρώνοντας 

διαφορετικούς µεταφραστικούς µηχανισµούς και πολυεπίπεδους µεταφραστικούς 

πόρους. 

Η κατάλληλη οργάνωση και αποθήκευση ζευγών ενοτήτων δίγλωσσων παράλληλων 

κειµένων στη γλώσσα-πηγή και στη γλώσσα-στόχο ως µεταφραστικά παραδείγµατα, µε 

σκοπό την ανάκτηση τους καθώς επίσης και τη δυνατότητα διόρθωσης των 

παραδειγµάτων αυτών θα αυξήσει την παραγωγικότητα του µεταφραστή ενώ 

παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα και τη συνέπεια της µετάφρασης (Freibott 92).  

Ο µεθοδολογικός στόχος είναι να χρησιµοποιηθούν σύγχρονες µέθοδοι επεξεργασίας 

παράλληλων κειµένων ώστε να προσδιοριστεί το µεγαλύτερο δυνατό τµήµα ενός 

κειµένου στη γλώσσα-πηγή που είναι ταυτόσηµο ή παρόµοιο µε ένα κείµενο εισαγόµενο 

για µετάφραση, και να ανακτηθεί από τη µνήµη το αντίστοιχο κείµενο στη γλώσσα-

στόχο. Η τεχνολογία των µεταφραστικών µνηµών βασίζεται στην στατιστική προσέγγιση 

της µετάφρασης, προσέγγιση που έχει εναλλακτικά περιγραφεί στη βιβλιογραφία και ως 

µετάφραση βασισµένη σε παραδείγµατα (example-based machine translation). 

Bασίζεται στην ιδέα ότι η µετάφραση µπορεί να υποβοηθηθεί µε «µίµηση» 

παραδειγµάτων παρόµοιων µεταφρασµένων προτάσεων. 
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∆ίγλωσσο  
Σώµα

Κειµένων

EN EL

Μ  Α  Θ  Η  Σ  Η

Μεταφραστικά  
Παραδείγµατα

Μ   Ε  Τ  Α  Φ  Ρ  Α  Σ  Η

EN

EL

Κείµενο
προς

Μετάφραση

Μεταφρασµένο
Κείµενο

Η τεχνολογία των µεταφραστικών µνηµών βασίζεται στην στατιστική προσέγγιση της 

µετάφρασης, προσέγγιση που έχει εναλλακτικά περιγραφεί στη βιβλιογραφία και ως 

µετάφραση βασισµένη σε παραδείγµατα (example-based machine translation). 

Bασίζεται στην ιδέα ότι η µετάφραση µπορεί να υποβοηθηθεί µε «µίµηση» 

παραδειγµάτων παρόµοιων µεταφρασµένων προτάσεων. Για την ανάπτυξη και χρήση 

ενός  συστήµατος µεταφραστικής µνήµης, ένας µεγάλος αριθµός παραδειγµάτων από 

δίγλωσσες ή/και πολύγλωσσες µεταφράσεις αποθηκεύεται σε βάσεις σωµάτων κειµένων. 

Τα προς µετάφραση κείµενα, τα αρχεία εισόδου του συστήµατος αναλύονται στις 

προτάσεις που το απαρτίζουν και κάθε πρόταση «µεταφράζεται» στη γλώσσα στόχο µε 

την ανάκτηση από τη βάση δεδοµένων του παραδείγµατος εκείνου, ή των 

παραδειγµάτων, που ταιριάζει περισσότερο µε την προς µετάφραση πρόταση του 

αρχείου εισόδου. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασία κατασκευής και χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1 : Γενική Αρχιτεκτονική Συστηµάτων Μετάφρασης Βάσει Παραδειγµάτων 

 

Η προσέγγιση των µεταφραστικών µνηµών βασίζεται στους ακόλουθους τέσσερις 

βασικούς άξονες: 

 «αυτόµατη» στοίχιση παράλληλων κειµένων, δηλαδή εύρεση επιµέρους 
αντιστοιχιών µεταξύ τµηµάτων παράλληλων κειµένων, 

 οργάνωση πολύγλωσσων σωµάτων κειµένων, δηλαδή κείµενων σε διαφορετικές 
γλώσσες, που το ένα αποτελεί µετάφραση του άλλου, επιτρέποντας την 
αποτελεσµατική αποθήκευση και εξαγωγή µεταφραστικών παραδειγµάτων, όπως 
επίσης και ορολογικής πληροφορίας, 

 έξυπνες τεχνικές ταυτοποίησης προτύπων για γρήγορη ανάκτηση των 
περισσοτέρων προτύπων µετάφρασης, 

 έξυπνες τεχνικές εντοπισµού και µετάφρασης όρων. 
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ενός συστήµατος µεταφραστικής µνήµης είναι δυναµική, µε την έννοια ότι µια βάση 

µεταφραστικών παραδειγµάτων µπορεί να κατασκευαστεί και από την αρχή, χωρίς την 

χρήση υπαρχόντων παράλληλων σωµάτων κειµένων,  απλά µε ενηµέρωση της βάσης 

µεταφραστικών παραδειγµάτων µε τις προτάσεις ενός υπό µετάφραση κειµένου µια-µια 

καθώς αυτές µεταφράζονται.  
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∆ίγλωσσο 
Σώµα

Κειµένων

EN EL

Στοίχιση
+

Αποθήκευση

Ζεύγη
Αντιστοίχων Προτάσεων

TM Management System

Μηχανισµός ταιριάσµατος

Perfect Fuzzy
Matcher Matcher

EN

EL

Κείµενο
προς

Μετάφραση

Μεταφρασµένο
Κείµενο

Μεταφρασµένο
Κείµενο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2: Μετάφραση βασισµένη σε παραδείγµατα 

Τρία είναι τα βασικά στοιχεία που αφορούν στη µετάφραση που βασίζεται σε 

παραδείγµατα: 

∆ίγλωσσο 
Σώµα

Κειµένων

EN EL

Στοίχιση
+

Αποθήκευση

Ζεύγη
Αντιστοίχων Προτάσεων

TM Management System

Μηχανισµός ταιριάσµατος

Perfect Fuzzy
Matcher Matcher

EN

EL

Κείµενο
προς

Μετάφραση

• η δηµιουργία µιας αντιστοιχίας µεταξύ τµηµάτων ενός δίγλωσσου ή 

πολύγλωσσου κειµένου στο επίπεδο πρότασης, φράσης ή λέξης, δηλαδή, η 

στοίχιση παράλληλων κειµένων, 

• ένας µηχανισµός για την ανάκτηση από τη βάση δεδοµένων του/των 

παραδείγµατος/των που ταιριάζει µε την πρόταση του κειµένου εισόδου. 

• η αξιοποίηση των παραδειγµάτων µετάφρασης που ανακτώνται για την 

παραγωγή αποτελεσµατικής µετάφρασης του κειµένου εισόδου. 
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 Σχήµα 3 : ∆ιαδικασία δηµιουργίας Β∆ µεταφραστικών παραδειγµάτων 

 

Αρχιτεκτονική συστηµάτων µεταφραστικών µνηµών 

Το σχήµα 4 παρουσιάζει τη γενική αρχιτεκτονική ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

µεταφραστικής µνήµης καθώς και τα υποσυστήµατά του. Λεπτοµερής περιγραφή 

καθενός από αυτά δίνεται στις παραγράφους που ακολουθούν. 

Έ γ γ ρ α φ ο  γ ι α  
Μ ε τ ά φ ρ α σ η  

Π α ρ ά λ λ η λ α  
Κ ε ίµ ε ν α  

∆ Ι Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Α  

Β ∆   Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  
Μ Ν Η Μ Η Σ

Σ Τ Ο ΙΧ ΙΣ Τ Η Σ  
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣ Τ Η Σ  

Ο Ρ Ο Λ Ο -
Γ Ι Κ Η     

B ∆  

Λ Ε Κ Τ ΙΚ Ο Σ  Α Ν Α Λ Υ Τ Η Σ  

Τ Α ΙΡ Ι Α Σ Τ Η Σ  
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Τ Η Σ   
Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  

Σχήµα 4: Αρχιτεκτονική ενός πλήρους συστήµατος ΜΜ 
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Λεκτική ανάλυση 

Προκειµένου να µπορεί να γίνει πλήρης χρήση των σωµάτων κειµένων, τα τελευταία 

πρέπει να αποδοθούν σε µια κατάλληλη µορφή. Με βάση το σκεπτικό αυτό τα σώµατα 

κειµένων πρέπει να κανονικοποιηθούν και να αναλυθούν λεκτικά πριν τη διαδικασία της 

στοίχισης. Η κανονικοποίηση συνίσταται στην εξαγωγή από τα σώµατα κειµένων όλης 

εκείνης της πληροφορίας που δεν είναι απαραίτητη στις υπόλοιπες διαδικασίες που θα 

ακολουθήσουν (λεκτική ανάλυση, στοίχιση). 

Η λεκτική ανάλυση µπορεί να θεωρηθεί σαν τη διασύνδεση µεταξύ του κειµένου 

εισόδου και των διαφόρων υποσυστηµάτων επεξεργασίας του κειµένου. Οι κύριες 

λειτουργίες που αφορούν το λεκτικό αναλυτή περιλαµβάνουν: 

(1) ανάλυση της µορφής του κειµένου εισόδου (έντονα ή πλάγια γράµµατα κλπ) 

και κωδικοποίηση σε µια γενικά αποδεκτή µορφή αναγνωρίσιµη από την 

εφαρµογή, 

(2) αναγνώριση των µονάδων κειµένου στο επίπεδο της παραγράφου και της 

πρότασης, 

(3) αναγνώριση των ειδικών λεκτικών µονάδων, όπως ηµεροµηνίες, ακρωνύµια, 

συντοµογραφίες, αριθµηµένες λίστες, αριθµοί κλπ, 

(4) στη φάση της σύνθεσης, µετατροπή από τη µορφή που έχει το κείµενο µετά την 

ανάλυση ώστε να το καταλαβαίνει η εφαρµογή, στην αρχική µορφή εισόδου 

π.χ. πλάγια γράµµατα, στοιχισµένες φράσεις κλπ. 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν παρουσιασθεί ενδιαφέρουσες τεχνικές λεκτικής ανάλυσης 

και αναγνώρισης προτάσεων. Οι (Grefenstette & Tapanainen, 1994) εφαρµόζουν 

γραµµατικές κανονικών εκφράσεων µε λίστες συντοµογραφιών, οι (Chanod & 

Tapanainen, 1996) προτείνουν ένα πεπερασµένο αυτόµατο για απλές λεκτικές µονάδες 

και ένα λεκτικό µεταγωγέα πολυλεκτικών εκφράσεων, ενώ τέλος οι (Reynar & 

Ratnaparkhi,  1997) προτείνουν ένα µοντέλο µέγιστης εντροπίας. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, προτείνεται µια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, η οποία 

αποτελείται από ορισµούς κανονικών εκφράσεων σε συνδυασµό µε προκαθορισµένες 

λίστες συντοµογραφιών για την κάθε γλώσσα και απλές ευριστικές τεχνικές για τον 

εντοπισµό επιπλέον συντοµογραφιών. Η επεκτασιµότητα της αρχιτεκτονικής ώστε να 

µπορεί να αντιµετωπίζει νέες απαιτήσεις και παραµέτρους αποτέλεσε βασικό κριτήριο 

τόσο της φάσης σχεδίασης όσο και της φάσης υλοποίησης.  

Σε περίπτωση που η κατάλληλη γλωσσολογική πληροφορία είναι διαθέσιµη, το σώµα 

κειµένων επιδέχεται δύο ακόµα επεξεργασίες: ληµµατοποίηση και γραµµατικό 

χαρακτηρισµό (µέρη του λόγου, part-of-speech/pos). Πιθανές αµφισηµίες που 

ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

 



                          ∆ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων  10

 

προέρχονται από πολλαπλά πιθανά λήµµατα και γραµµατικά χαρακτηριστικά 

αποθηκεύονται στη µνήµη µε σκοπό µελλοντική τους επίλυση. 

 

Στοίχιση παράλληλων κειµένων 

Σηµαντικό παράγοντα στη µεθοδολογία στοίχισης παραλλήλων κειµένων αποτελεί η 

µονάδα κειµένου (πρόταση, επίπεδο µικρότερο της πρότασης, φράσεις, λέξεις). Η 

επιλογή της µονάδας κειµένου επηρεάζει κυρίως τον µηχανισµό ανάκτησης της 

πρότασης που ταιριάζει περισσότερο. Επειδή η επιλογή του επιπέδου της πρότασης 

εξασφαλίζει την άρση πιθανών µεταφραστικών σηµασιολογικών αµφισηµιών (Frege, 

1892) σαν µονάδα κειµένου στα περισσότερα περιβάλλοντα, όπως επίσης και στη 

διαδικασία της στοίχισης, επιλέγεται η πρόταση. 

∆ιάφορες προσεγγίσεις έχουν προταθεί για το πρόβληµα της στοίχισης σε διάφορα 

επίπεδα. Η τεχνική των (Catizone et al., 1989) βασίζεται στις συνεµφανίσεις λέξεων στα 

δύο παράλληλα κείµενα. Οι (Gale & Church, 1991) προτείνουν ένα απλό στατιστικό 

µοντέλο µε µήκη χαρακτήρων. Το µοντέλο βασίζεται στην παρατήρηση ότι τα µήκη 

αντίστοιχων προτάσεων µεταξύ δύο γλωσσών σχετίζονται σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Οι 

(Kay & Roescheisen, 1991) παρουσιάζουν έναν αλγόριθµο που συνδυάζει αναδροµικά 

αντιστοιχίες τόσο µεταξύ λέξεων όσο και προτάσεων, ενώ οι (Papageorgiou et al, 1994) 

προτείνουν έναν αλγόριθµο που βασίζεται στον υπολογισµού συµµετρικού 

σηµασιολογικού φορτίου στις υπό στοίχιση προτάσεις.  

Η πλειοψηφία των προτεινόµενων µεθοδολογιών συνίσταται σε µια πολυεπίπεδη 

αρχιτεκτονική µε κύριο άξονα το µηχανισµό των Gale-Church (Gale & Church 91). 

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε µε σκοπό να ενισχυθεί ο βασικός µηχανισµός δια 

µέσου ισχυρών σηµείων στοίχισης ή σηµείων αγκίστρωσης, µε βάση µόνο επισκόπηση 

της πληροφορίας που περιέχουν τα δύο κείµενα. Υποψήφιες στοιχίσεις λέξεων 

υπολογίζονται µε βάση τις συνεµφανίσεις και τις κατανοµές απλών και σύνθετων 

λεκτικών µονάδων κειµένου. Κατόπιν η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται για να 

εντοπισθούν οι πιο πιθανές στοιχίσεις προτάσεων, οι οποίες και υποδηλώνουν τα όρια 

εντός των οποίων θα εφαρµοσθεί ο βασικός αλγόριθµος. Σηµαντική βελτίωση των 

αποτελεσµάτων µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση δίγλωσσων λεξικών. 

Πέραν του επιπέδου της πρότασης ως βασικής µονάδας στοίχισης, αλγοριθµικές 

λύσεις έχουν προταθεί και για την στοίχιση σε επίπεδο λέξεων, µονολεκτικών ή 

πολυλεκτικών όρων (Piperidis et al, 1997), καθώς και φράσεων (Boutsis & Piperidis, 

1998). Οι προσεγγίσεις αυτές στοχεύουν στην δηµιουργία πολυεπίπεδων συστηµάτων 

µεταφραστικών µνηµών µε στόχο την περαιτέρω αυτοµατοποίηση της σύνθεσης 

προτάσεων στη γλώσσα-στόχο και παραµένουν σε ερευνητικό στάδιο (Piperidis et al, 

2001). 
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Αρχιτεκτονική Βάσης ∆εδοµένων Συστηµάτων 

Μεταφραστικής Μνήµης 

Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη µεταφραστική διαδικασία στα πλαίσια ενός 

τυπικού περιβάλλοντος µεταφραστικής µνήµης καθιστά αναγκαία τη βέλτιστη οργάνωση 

της πληροφορίας σε µια βάση δεδοµένων (Β∆). Η ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση 

διαφορετικών επιπέδων πληροφορίας καθώς και για άµεση απόκριση του συστήµατος, 

προϋποθέτει ένα αποδοτικό, καλά οργανωµένο και ισχυρό σχήµα της Β∆. 

Σαν µετα-δεδοµένα ορίζουµε όλες τις αυτόνοµες (διακριτές) µονάδες κειµένου που 

χειρίζεται το σύστηµα, οι οποίες προέρχονται από το αρχικό κείµενο δια µέσου της 

λεκτικής ανάλυσης και της στοίχισης παραλλήλων κειµένων όπως περιγράφηκαν 

προηγουµένως. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική εκτός από την αποθήκευση των µετα-

δεδοµένων του µονόγλωσσου σώµατος κειµένου, χρειάζεται επιπλέον να µεριµνήσει για 

την αποθήκευση των δίγλωσσων µετα-δεδοµένων ως αποτέλεσµα της διαδικασίας 

στοίχισης. 

Τα µετα-δεδοµένα που αποθηκεύονται στο προτεινόµενο σχήµα της Β∆, αποτελούνται 

από τις ακόλουθες λογικές µονάδες πληροφορίας: 

1. Λέξεις: όλες οι µορφές λέξεων όπως εµφανίζονται στα κείµενα, 

2. Λήµµατα: όλες οι µορφές ληµµάτων που προέρχονται από τις µορφές των 

λέξεων που υπάρχουν στα κείµενα, 

3. Γραµµατικά Χαρακτηριστικά: τα µέρη του λόγου (Part-Of-Speech/POS) για 

την κάθε λέξη του κειµένου, 

4. Προτάσεις: βασικές δοµικές µονάδες, 

5. Κείµενα: τα αρχεία που αποτελούν ένα σώµα κειµένου, 

6. Σώµατα Κειµένων: συλλογή από κείµενα, 

7. Μεταφραστική Μνήµη: σύνολο που σχετίζεται µε µια συγκεκριµένη θεµατική 

περιοχή και πιθανά ένα συγκεκριµένο χρήστη. Περιλαµβάνει όλες τις υπόλοιπες 

δοµές και µπορεί να θεωρηθεί η υπερδοµή του σχήµατος της Β∆.  

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρέµβει τόσο µε µαζικές όσο και µε ελεγχόµενες 

(διαλογικές) διαδικασίες για την εισαγωγή νέων µεταφραστικών παραδειγµάτων στη Β∆ 

καθώς και για τη διαχείριση της δοµής της (δηµιουργία, διαγραφή, εισαγωγή 

ενηµέρωση).  
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Μηχανισµοί ταιριάσµατος προτάσεων  

∆ύο είναι τα κυριότερα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό του 

µηχανισµού αναζήτησης και εξαγωγής του βέλτιστου ταιριάσµατος: 

(1) Το µήκος των υπό σύγκριση τµηµάτων κειµένου, ο καθορισµός, δηλαδή, του 
επιπέδου στο οποίο γίνεται η αναζήτηση και το ταίριασµα (επίπεδο µεγαλύτερο, 
ίσο ή µικρότερο από αυτό της πρότασης), 

(2) Η µετρική σύγκρισης και οµοιότητας δύο τµηµάτων κειµένου.  

 

 

Σχήµα 5: Μηχανισµός ταιριάσµατος προτάσεων 

 

Οι προτάσεις αποτελούν τη βασική µονάδα κειµένου κατά τη µεταφραστική 

διαδικασία. Αυτό γιατί, όχι µόνο τα όρια της πρότασης είναι σαφή, αλλά και γιατί η 

µετάφραση στο επίπεδο της πρότασης συνήθως ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

ανθρώπου-µεταφραστή. Βέβαια, καθώς το µήκος των προτάσεων αυξάνεται, η 

πιθανότητα να βρεθεί πλήρες ταίριασµα µειώνεται σηµαντικά.  

Εάν η µετάφραση πραγµατοποιείται σε επίπεδο µικρότερο από αυτό της πρότασης 

(φράση, λέξη), είναι πολύ πιθανό ότι το τελικό αποτέλεσµα θα είναι χαµηλής ποιότητας. 
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Τα βασικότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται σε µια τέτοια προσέγγιση είναι  

(α) η κατάλληλη επιλογή των τµηµάτων υπό µετάφραση,  

(β) η επίλυση πιθανών αµφισηµιών ιδιαίτερα στην περίπτωση µικρών τµηµάτων 

κειµένου και τέλος,  

(γ) ο κατάλληλος συνδυασµός των επιµέρους µεταφράσεων µε σκοπό την παραγωγή 

της τελικής µετάφρασης του κειµένου (Sato & Nagao,  1990), (Nirenburg et al.,  1993), 

(Kaji et al., 1992). 

Σχετικά µε τη µετρική σύγκρισης των προτάσεων οι βασικές απαιτήσεις είναι δύο: 

(1) η µετρική σύγκρισης µεταξύ δύο προτάσεων θα πρέπει να υποδηλώνει το βαθµό 

οµοιότητας αυτών, καθώς επίσης, 

(2) είναι επιθυµητό να σχετίζεται και να υποδεικνύει τις οµοιότητες και διαφορές οι 

οποίες οδήγησαν στον εν λόγω βαθµό οµοιότητας. Το τελευταίο αποτελεί 

κρίσιµο χαρακτηριστικό ενός συστήµατος µεταφραστικής µνήµης όπως επίσης 

και σηµαντική βοήθεια προς το µεταφραστή. 

Οι µετρικές που έχουν παρουσιασθεί στη βιβλιογραφία µπορούν να διαχωριστούν µε 

βάση το είδος των µονάδων κειµένου στα οποία εφαρµόζονται. Έτσι λοιπόν, οι µετρικές 

βασισµένες σε λέξεις συγκρίνουν µεµονωµένες λέξεις των υπό σύγκριση προτάσεων σε 

σχέση µε τη µορφολογία τους, µέρος του λόγου, σηµασιολογία (συνώνυµα, υπερώνυµα 

κλπ) (Nirenburg et al., 1993), (Sumita & Iida,  1991). Ο τελικός βαθµός οµοιότητας 

δύο προτάσεων υπολογίζεται συνδυάζοντας κατάλληλα τις επιµέρους οµοιότητες των 

λέξεων που τις αποτελούν.  

Οι µετρικές βασισµένες σε λέξεις είναι οι πιο διαδεδοµένες. Παρόλα αυτά και άλλες 

εξίσου σηµαντικές προσεγγίσεις έχουν παρουσιασθεί και οι οποίες βασίζονται σε άλλου 

επιπέδου πληροφορία, όπως χαρακτήρες (Sato, 1992), σύνταξη (Sumita & Tsutsumi,  

1988), καθώς επίσης και ορισµένες υβριδικές τεχνικές που συνδυάζουν πληροφορία 

διαφορετικών επιπέδων (Cranias et al, 1994), (Furuse & Iida, 1992). Οι τεχνικές που 

βασίζονται στη σύνταξη των προτάσεων, αν και δίνουν βέλτιστα αποτελέσµατα 

(ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε τεχνικές οµοιότητας βασισµένες σε λέξεις), προϋποθέτουν 

συντακτική ανάλυση του κειµένου µε σχετικά αµφίβολα αποτελέσµατα. 

Το τρίτο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπίσει ένα σύστηµα µεταφραστικής µνήµης 

είναι αυτό της κατάλληλης εκµετάλλευσης των µεταφραστικών παραδειγµάτων της 

βάσης τα οποία έχουν κριθεί σχετικά µε την πρόταση εισόδου από τον προηγούµενο 

µηχανισµό ταιριάσµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε υιοθέτηση τεχνικών δανεισµένων από 

το χώρο της µηχανικής µετάφρασης (Sumita & Iida,  1991), (Kaji et al., 1992). Απλή 

τροποποίηση της προτεινόµενης µετάφρασης βασισµένη σε αντικατάσταση λέξεων ή 
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όρων θα µπορούσε να αποτελέσει «µερική» λύση του προβλήµατος, µε την προϋπόθεση 

ότι οι µεταφράσεις αυτών των λέξεων ή όρων είναι διαθέσιµες είτε δια µέσου 

κατάλληλης στοίχισης των διαθέσιµων σωµάτων κειµένων, είτε δια µέσου των 

απαραίτητων ηλεκτρονικών λεξικών.  

Ο µηχανισµός ταιριάσµατος αποτελεί τον πυρήνα ενός συστήµατος µεταφραστικής 

µνήµης. Έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία των διαθέσιµων παραλλήλων σωµάτων 

κειµένων (λεκτική ανάλυση, αναγνώριση προτάσεων, στοίχιση), ο µηχανισµός 

ταιριάσµατος αναλαµβάνει να εντοπίσει προτάσεις που ταυτίζονται ή τουλάχιστον 

µοιάζουν µε την πρόταση εισόδου, καθώς επίσης και να εξάγει την αντίστοιχη 

µετάφραση. 

Το ταίριασµα των προτάσεων αποτελείται από δυο επιµέρους λειτουργίες, οι οποίες θα 

παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω: 

(1) το πλήρες ταίριασµα κατά το οποίο το σύστηµα εντοπίζει προτάσεις της βάσης 

δεδοµένων που ταυτίζονται µε την πρόταση εισόδου, και 

(2) το µερικό ταίριασµα, κατά το οποίο το σύστηµα εντοπίζει όλες τις προτάσεις της 

βάσης δεδοµένων οι οποίες φέρουν βαθµό οµοιότητας µε την πρόταση εισόδου 

µεγαλύτερο του κατωφλίου οµοιότητας που έχει καθορίσει ο χρήστης. 

  Μηχανισµός πλήρους ταιριάσµατος 

Η διαδικασία αυτή αφορά τον εντοπισµό των προτάσεων της Β∆ που αποτελούν 

πλήρη ταιριάσµατα της πρότασης εισόδου. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό γρήγορα και 

αποτελεσµατικά χρησιµοποιείται, ως επί το πλείστον, στατιστική πληροφορία µε σκοπό 

να εντοπισθεί ένα αρχικό µικρό σύνολο από υποψήφιες προτάσεις της Β∆ µέσα στο 

οποίο θα βρίσκονται τελικά όλα τα πλήρη ταιριάσµατα της πρότασης εισόδου, εάν 

βέβαια υπάρχουν. Επιπλέον, για να αντιµετωπιστούν µικρές διαφορές στο ταίριασµα και 

να ξεπεραστούν κατά κάποιο τρόπο προβλήµατα ευελιξίας του συστήµατος, η διαδικασία 

του τέλειου ταιριάσµατος δεν λαµβάνει υπόψη της διαφορές σε λεκτικές µονάδες 

ορισµένου τύπου (ηµεροµηνίες, αριθµοί) έτσι ώστε τα γλωσσικά τέλεια ταιριάσµατα να 

µην παραβλέπονται εξαιτίας µικρών διαφοροποιήσεων τέτοιου είδους.  

Εάν δεν βρεθεί ένα τέλειο ταίριασµα, ο µηχανισµός ταιριάσµατος ψάχνει τη Β∆ µε 

σκοπό να εντοπίσει προτάσεις παρόµοιες µε την πρόταση εισόδου (µερικό ταίριασµα).  

  Μηχανισµός µερικού ταιριάσµατος 

Η συµβολή της δεύτερης φάσης του µηχανισµού ταιριάσµατος έγκειται στην εύρεση 

µιας ή ενός συνόλου προτάσεων στη µεταφραστική µνήµη που να είναι όσο το δυνατό 

όµοιες µε το κείµενο εισόδου. Η προσέγγιση που υιοθετείται βασίζεται στον υπολογισµό 

των κοινών στοιχείων µεταξύ των προτάσεων όπως επίσης και τον υπολογισµό κοινών 

περιοχών µεταξύ τους. Οι υπολογισµοί βασίζονται είτε στις λέξεις και τις θέσεις τους 
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µέσα στις προτάσεις ή στα ζευγάρια λήµµατα-γραµµατικά χαρακτηριστικά για την κάθε 

λέξη και βέβαια τη θέση τους µέσα στις προτάσεις.  

Για λόγους αποδοτικότητας, ο µηχανισµός του µερικού ταιριάσµατος πραγµατοποιείται 

σε δύο διαδοχικά στάδια: 

(1) εξαγωγή ενός µικρού συνόλου υποψηφίων προτάσεων από τη Β∆ (µείωση του 
χώρου αναζήτησης), 

(2) διαδικασία µερικού ταιριάσµατος. 

Το πρώτο στάδιο αποβλέπει στον περιορισµό του τελικού χώρου αναζήτησης σε ένα 

µικρότερο σύνολο από υποψήφιες προτάσεις που µοιράζονται κάποια κοινά στοιχεία µε 

το κείµενο εισόδου, βελτιώνοντας έτσι τη χρονική απόκριση του συστήµατος. 

Χαρακτηριστικά όπως το µήκος της πρότασης, καθώς επίσης και κοινές λέξεις ή οµάδες 

λέξεων µεταβλητού µήκους, µεταξύ των προτάσεων λαµβάνονται υπόψη σε αυτό το 

στάδιο µε σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσµάτων.  

Η συνεισφορά της διαδικασίας του µερικού ταιριάσµατος έγκειται στην εξαγωγή του 

καλύτερου µερικού ταιριάσµατος µέσα από το προηγούµενο σύνολο υποψηφίων 

προτάσεων. Κάθε πρόταση κωδικοποιείται σε ένα διάνυσµα και βασίζεται στα στοιχεία 

που η πρόταση περιέχει. Στη συνέχεια µια τεχνική ταυτοποίησης προτύπων δυναµικού 

προγραµµατισµού υπολογίζει ένα ποσοστό οµοιότητας (ταιριάσµατος) για την κάθε 

πρόταση, βασιζόµενη στα κοινά σηµεία, τις κοινές περιοχές και το µήκος των 

προτάσεων υπό εξέταση. Τα κοινά όπως επίσης και τα διαφορετικά στοιχεία των δύο 

προτάσεων που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του ποσοστού οµοιότητας, εντοπίζονται και 

παρουσιάζονται στο χρήστη ώστε να µπορέσει να προσαρµόσει εύκολα την 

προτεινόµενη µετάφραση. Στην πιο απλή περίπτωση τα στοιχεία είναι οι λέξεις. Η 

διαδικασία µπορεί επίσης να συµπεριλάβει και µικρό βαθµό γλωσσολογική πληροφορία, 

όπου τότε τα στοιχεία είναι ζευγάρια λέξεων και ληµµάτων (ή/και γραµµατικών 

χαρακτηριστικών).  

Επιπλέον πειραµατισµοί έχουν πραγµατοποιηθεί µε σκοπό την ανάδειξη του 

καλύτερου µηχανισµού εύρεσης του ποσοστού οµοιότητας καθώς και του αλγορίθµου 

ταιριάσµατος που χρησιµοποιείται. Ενδιαφέροντα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν µε τη 

χρήση ενός βελτιωµένου αλγόριθµου "απόστασης" συµβολοσειρών. Ο αλγόριθµος 

υπολογίζει τον µικρότερο αριθµό αλλαγών (εισαγωγές, διαγραφές, αντικαταστάσεις, 

µετακινήσεις και αντιστροφές) προκειµένου να οδηγηθούµε, µε µια αναστρέψιµη 

διαδικασία, από τη µια πρόταση στην άλλη. Το τελικό ποσοστό οµοιότητας υπολογίζεται 

αντιστοιχίζοντας κάποιους βαθµούς ποινής (κόστους) σε καθεµιά από αυτές τις αλλαγές. 

Παρόλο που η συγκεκριµένη µέθοδος πετυχαίνει µια πιο ολοκληρωµένη και λεπτοµερή 

συγκριτική διαδικασία µεταξύ των δύο προτάσεων, είναι αµφίβολο το αν αποτελεί πιο 

αποδοτική λύση.  

Σε περίπτωση που βρεθούν µερικά ταιριάσµατα αποδεκτά από το χρήστη, ο χρήστης 
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καλείται να µεταφράσει στη γλώσσα στόχο, τις περιοχές της πρότασης εισόδου οι οποίες 

δεν έχουν ταίριασµα. Το νέο ζευγάρι µετάφρασης µπορεί, αν αυτό είναι επιθυµητό, να 

αποθηκευτεί στη Β∆ για µελλοντική χρήση. Σε περιπτώσεις όπου δεν έχει βρεθεί µερικό 

ταίριασµα, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης όπου µερικά ταιριάσµατα έχουν 

βρεθεί αλλά το ποσοστό οµοιότητας δεν είναι αποδεκτό µε βάση το όριο που έχει 

καθορίσει ο χρήστης, ο χρήστης καλείται να µεταφράσει εξ ολοκλήρου την προς 

µετάφραση πρόταση. Και σε αυτή την περίπτωση το νέο ζευγάρι µπορεί να αποθηκευτεί 

στη Β∆. Με αυτό τον τρόπο το σύστηµα της µεταφραστικής µνήµης µαθαίνει συνεχώς 

νέα µεταφραστικά παραδείγµατα, µε ελεγχόµενο τρόπο. 

 

Εντοπισµός και Μετάφραση Ορολογίας 

Ο εντοπισµός και η µετάφραση της ορολογίας είναι δύο λειτουργίες που έχουν 

συµπεριληφθεί στα περισσότερα συστήµατα µεταφραστικών µνηµών σαν ένα ενδιάµεσο 

βήµα πριν την τελική µετάφραση ενός εγγράφου. Τα εργαλεία εντοπίζουν υποψήφιους 

όρους και τους αντικαθιστούν µε τις µεταφράσεις τους (αν υπάρχουν) στην επιθυµητή 

γλώσσα-στόχο. Και στις δύο περιπτώσεις τα σύστηµατα µεταφραστικών µνηµών 

χρησιµοποιούν µια πολυγλωσσική ορολογική Β.∆. για να αναγνωρίσουν έναν όρο και 

στη συνέχεια να ανακτήσουν τη µετάφρασή του. Το υπάρχοντα σχήµατα Β∆ στοχεύουν 

κυρίως στην αποδοτική αποθήκευση τόσο των µονολεκτικών όσο και των πολυλεκτικών 

όρων µε άµεσο στόχο την αποτελεσµατική ανάκτηση της πληροφορίας.  

Τα εργαλεία ανάκτησης ορολογίας συµβάλλουν στο γρήγορο εντοπισµό µορφολογικών 

παραλλαγών των όρων που βρίσκονται αποθηκευµένοι στη Β∆ µε τη βοήθεια 

διαδικασιών «συσχέτισης όρων» (term conflation) (Frakes 84), αποκοπής καταλήξεων 

(stemming), ή ληµµατοποίησης, στην περίπτωση που ολοκληρώνονται τα σχετικά 

εργαλεία. Η «συσχέτιση» όρων πραγµατοποιείται κατά το χρόνο αναζήτησης, 

επιτρέποντας έτσι την αποθήκευση µόνο των βασικών µορφών των όρων στη Β.∆.. Για 

λόγους απόδοσης, η διαδικασία εντοπισµού όρων πραγµατοποιείται σε δυο διαδοχικά 

στάδια. Το πρώτο στάδιο, όπως και στο µηχανισµό µερικού ταιριάσµατος των 

προτάσεων, αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση του χώρου αναζήτησης, βελτιώνοντας έτσι 

τα εργαλεία ανάκτησης σε θέµατα απαιτήσεων µνήµης καθώς και χρόνου απόκρισης. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης το εργαλείο εξάγει ένα µικρό σύνολο από 

υποψήφιους όρους βασιζόµενο σε στατιστική πληροφορία. ∆ιαδοχικά, και κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης φάσης, µια πιο πολύπλοκη διαδικασία αναλαµβάνει να 

ταξινοµήσει µε βάση το βαθµό οµοιότητας τους όρους που έχουν εντοπισθεί 

παράγοντας έτσι µια λίστα µε όρους και ποσοστά οµοιότητας για τον κάθε πιθανό όρο 

του κειµένου εισόδου. Ο µηχανισµός βαθµολόγησης βασίζεται σε ένα περιβάλλον 

δυναµικού προγραµµατισµού ειδικά σχεδιασµένο να αναθέτει υψηλότερους βαθµούς 

οµοιότητας σε µορφολογικές διαφοροποιήσεις που έχουν την ίδια ρίζα-θέµα. Τα 

περισσότερα διαθέσιµα εργαλεία µπορούν να εντοπίσουν τόσο µονολεκτικούς όσο και 

πολυλεκτικούς όρους, αγνοώντας κατά τη διαδικασία του ταιριάσµατος ορισµένες 
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κατηγορίες λέξεων (π.χ. άρθρα, συνδέσµους κλπ), εάν αυτές είναι διαθέσιµες.  

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της διαδικασίας εντοπισµού-µετάφρασης της ορολογίας, η 

οποία βρίσκεται σε πειραµατικά στάδια, αφορά την ενσωµάτωση και εναρµόνιση της µε 

τη διαδικασία ταιριάσµατος και µετάφρασης προτάσεων, δηλαδή τη χρήση της 

πληροφορίας ύπαρξης ενός όρου τόσο κατά τη φάση του ταιριάσµατος όσο και κατά τη 

φάση παραγωγής της µετάφρασης.  

 

Συστήµατα Μεταφραστικών µνηµών 

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται, µε συντοµία, τρία από τα αρκετά πλέον, 

συστήµατα µεταφραστικών µνηµών που χρησιµοποιούνται σε µεταφραστικές υπηρεσίες 

διεθνών και ελληνικών οργανισµών µε στόχο την υποβοήθηση των µεταφραστών στην 

µετάφραση τεχνικών κειµένων. Τα συστήµατα αυτά είναι τα εξής: 

 Deja Vu 

 TRADOS TRANSLATION TOOLS 

 TrAID 

Βασικό παράγοντα για την επιλογή τους αποτέλεσε ο βαθµός διείσδυσης και χρήσης 

τους από ελληνικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις και επαγγελµατίες του χώρου της 

µετάφρασης. Για κάθε σύστηµα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ως προς: 

• την ανάλυση του κειµένου που καθένα πραγµατοποιεί (δηλ. κατά πόσο 

µπορεί να αναγνωρίσει κύρια ονόµατα, αριθµούς, ηµεροµηνίες, 

συντοµογραφίες, ακρωνύµια) 

• τη στοίχιση των προτάσεων υπαρχόντων µεταφρασµένων κειµένων (text 

alignment)  

• την αποθήκευση των παραδειγµάτων της µεταφραστικής µνήµης  

• τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται το ταίριασµα (sentence matching) και ο 

τρόπος παράστασης των αποτελεσµάτων για τα πλήρη (perfect / full) και τα 

µερικά (fuzzy) ταιριάσµατα. 

• το κατά πόσο αυτοµατοποιηµένη είναι η µετάφραση (αν υπάρχει δυνατότητα 

για συνολική µετάφραση όλων των προτάσεων ή διαλογική για καθεµία από 

αυτές, αν γίνεται αυτόµατη αντικατάσταση όταν υπάρχει πλήρες ταίριασµα ή 

ταίριασµα µε πολύ µικρή απόκλιση κλπ) 

• την ορολογία (πώς εισάγουµε βάση µε ορολογία, αν αναγνωρίζονται οι όροι 
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σε όλους τους µορφολογικούς τους τύπους, πώς ενηµερώνεται η βάση, πώς 

µπορεί να τη χρησιµοποιήσει ο χρήστης στα διάφορα στάδια της εργασίας 

του, αν παίζουν οι όροι κάποιο ρόλο στη διαδικασία του ταιριάσµατος, αν 

µπορούν να εξαχθούν, ώστε να χρησιµοποιηθούν από άλλες εφαρµογές). 

Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι πιθανόν να αποκλίνουν λόγω αναθεωρήσεων των 

υπαρχουσών εκδόσεων και έκδοσης νέων µε ελαφρά διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά. 

 

Déjà vu 
Εταιρεία/Οργανισµός κατασκευής   

Atril (www.atril.com). 

  Χαρακτηριστικά 

Αποτελεί αυτόνοµη εφαρµογή (µε την εγκατάσταση δηµιουργείται επιλογή Deja Vu 

στο φάκελο Προγράµµατα). Αποτελείται από τα παρακάτω εργαλεία και καθένα έχει δικό 

του περιβάλλον :  

α) Deja Vu Interactive για δηµιουργία και διαχείριση των µεταφραστικών εργασιών. 

β) Deja Vu Maintenance για δηµιουργία βάσεων µεταφραστικών µνηµών. Η βάση 

είναι δίγλωσση και έχει κατεύθυνση, δηλαδή π.χ. πηγή τα Αγγλικά και στόχος τα 

Ελληνικά. Εδώ µπορεί να γίνει και η στοίχιση υπαρχόντων µεταφρασµένων κειµένων 

ώστε να εισαχθούν σε κάποια µεταφραστική µνήµη. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να 

εισαχθεί στην υπάρχουσα µνήµη κάποια άλλη που έχει δηµιουργηθεί µε κάποιο άλλο 

σύστηµα ή να εξαχθεί κάποια µνήµη για να χρησιµοποιηθεί κάπου αλλού. Ακόµα 

υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ζευγών µεταφρασµένων προτάσεων χειρωνακτικά 

από το χρήστη.  

γ) Deja Vu Terminology Maintenance για δηµιουργία και διαχείριση βάσεων 

ορολογικών δεδοµένων (περιέχει ζεύγη όρων, συµπεριλαµβάνεται και γραµµατική 

πληροφορία.)  

δ) Term Watch για αναγνώριση ορολογίας από οποιαδήποτε άλλη εφαρµογή των 

windows χρησιµοποιώντας τις παραπάνω βάσεις ορολογίας. 

∆ιαχείριση κειµένου 

Η διαχείριση του κειµένου είναι απλή. Αναγνωρίζονται µόνο οι αριθµοί οπουδήποτε 

και αν συµµετέχουν (π.χ. ποσά, ηµεροµηνίες), δεν αναγνωρίζονται όµως ηµεροµηνίες 

µε άλλη µορφή εκτός από αριθµούς (π.χ. δεν αναγνωρίζονται ηµεροµηνίες της µορφής 

1 Ιανουαρίου 2005). ∆εν αναγνωρίζονται συντοµογραφίες, αλλά υπάρχει δυνατότητα 
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αναγνώρισης τύπων ακρωνύµιων.  

∆ιαχωρισµός προτάσεων 

Υπάρχουν κανόνες για το χωρισµό προτάσεων, αλλά δίνεται η δυνατότητα στο 

χρήστη να γράψει και τους δικούς του κανόνες ή να προσδιορίσει κάποιες εξαιρέσεις 

στους ήδη υπάρχοντες (Tools, Options, Sentence delimiters).  

Στοίχιση 

Ο χρήστης µπορεί να διορθώνει τις µη σωστές αντιστοιχήσεις αλλά αν αλλάξει κανόνες 
διαχωρισµού προτάσεων δε γίνεται αυτόµατα νέα αντιστοίχηση. 

Συντήρηση βάσης 

Τα αρχεία των βάσεων αποθηκεύονται σε access (.mdb) και παρουσιάζονται σαν 

πίνακες δύο στηλών (οι µεταφραστικές µνήµες υλοποιούνται ανά ζεύγος γλωσσών). 

Υπάρχει επιλογή για αντιστροφή της βάσης, δηλαδή να γίνει η γλώσσα πηγή στόχος και 

αντίστροφα. Επίσης µπορούν να προστεθούν ζεύγη χειρωνακτικά και µε εισαγωγή 

αρχείων. Η βάση µπορεί εξαχθεί (export) στις µορφές text, access και excel, καθώς και 

µπορούµε να εισάγουµε βάσεις (import) από µορφές text, access, excel. 

Ταίριασµα προτάσεων 

Για τον εντοπισµό του κατάλληλου ταιριάσµατος ο χρήστης έχει τρεις ρυθµίσεις τις 

οποίες µπορεί να µεταβάλλει α) την ακρίβεια β) τον ελάχιστο αριθµό των λέξεων σε µία 

πρόταση γ) ελάχιστο αριθµό χαρακτήρων σε µία λέξη για να αποφεύγονται να 

προσµετρούνται στον υπολογισµό του ταιριάσµατος λειτουργικές λέξεις (π.χ. να, και, 

ότι). 

Για το ταίριασµα υπολογίζεται το µήκος των προτάσεων σε χαρακτήρες, καθώς και η 

οµοιότητα των λέξεων στην πρόταση. Αν δεν βρεθεί ταίριασµα, τότε µπορεί να 

αντιγραφεί η πρόταση-πηγή στην πρόταση-στόχο και να αντικατασταθούν οι όροι που 

βρίσκονται στην ορολογική (terminological) βάση δεδοµένων. 

Μετάφραση 

Μπορεί η µετάφραση να γίνει είτε οµαδικά (>Tools >Pretranslate) είτε ανά πρόταση 

(>Tools >Scan). Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν δύο δυνατότητες, είτε να δίνονται 

στο χρήστη µόνο τα πλήρη ταιριάσµατα (perfect matches) που βρίσκονται στη βάση είτε 

να βρει ταιριάσµατα που διαφέρουν σε αριθµούς και ακρωνύµια και να τα 

αντικαταστήσει (Assemble from portions). 

Μετά από κάθε οµαδική µετάφραση δίνεται µία ανάλυση των αποτελεσµάτων, δηλαδή 

πόσες από τις προτάσεις που ανακλήθηκαν ήταν πλήρες ή µερικό ταίριασµα. 
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Ορολογία 

Η ορολογική βάση αποθηκεύεται σε αρχείο MS-Access. Οι όροι αποτελούν ζεύγος 

λέξεων σε πίνακα µε δύο στήλες. Υπάρχει περιβάλλον που διαχειρίζεται την ορολογία, 

το Deja Vu Terminology Maintenance, στο οποίο δηµιουργούνται τα ζεύγη των όρων, 

µπορούν να εισαχθούν αρχεία όρων, να εξαχθούν αυτά που έχουν δηµιουργηθεί και 

τέλος να τροποποιηθούν. 

  Αρχεία εισόδου  

Τα αρχεία εισόδου µπορεί να είναι απλό κείµενο,Word, RTF, PowerPoint, 

FrameMaker, PageMaker, QuarkXpess, HTML, SGML. Όταν η µετάφραση γίνεται σε 

αρχείο που δεν είναι απλώς text, τότε χρησιµοποιούνται κωδικοί (embedded codes) για 

τις λέξεις µε ειδική διαµόρφωση π.χ. αν µια λέξη είναι γραµµένη µε έντονα γράµµατα . 

Η ανάκληση από τη βάση τροποποιεί αυτούς τους κωδικούς, ώστε η µετάφραση των 

λέξεων να έχει τη διαµόρφωση του κειµένου-πηγή και όχι τη διαµόρφωση µε την οποία 

είναι αποθηκευµένη στη βάση.  

  ∆ιαχείριση ροής 

Η διαδικασία µπορεί να ξεκινήσει µε τη δηµιουργία µιας µεταφραστικής µνήµης 

(memory database) και χρησιµοποιώντας το κουµπί ALIGN µπορούν να εισαχθούν στη 

βάση δεδοµένων στοιχίσεις από ήδη υπάρχουσες µεταφράσεις (παράλληλα κείµενα). 

Στη συνέχεια µπορεί να εισαχθεί έτοιµη ορολογία σε κάποια ορολογική βάση. Πρέπει τα 

αρχεία που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν να τοποθετηθούν σε κατάλληλο φάκελο και 

τέλος να δηµιουργηθεί κάποιο project µε το Deja Vu Interactive µε την εισαγωγή των 

αρχείων-πηγή. Χρησιµοποιώντας τις βάσεις που έχουν δηµιουργηθεί γίνεται η 

µετάφραση.  

 

TRADOS Translator’s Workbench  

  Εταιρεία/Οργανισµός κατασκευής 

TRADOS (www.trados.com). 

  Χαρακτηριστικά 

Oι βασικές λειτουργίες ενσωµατώνονται στον επεξεργαστή κειµένου που χρησιµοποιεί 

κάθε χρήστης. Με την εγκατάσταση του προγράµµατος δηµιουργούνται µέσα στον 

φάκελο προγράµµατα τα παρακάτω εργαλεία:  

α) Translator’s Workbench στο οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταφραστικές εργασίες 

βρίσκοντας αυτόµατα αντίστοιχα κοµµάτια µεταφρασµένου κειµένου από προηγούµενες 
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µεταφράσεις. 

β) TRADOS TagEditor για µεταφράσεις όλων των ειδών των κειµένων µε ετικέτες 

όπως HTML, SGML, FrameMaker, PageMaker, Ventura κ.α.  

γ) TRADOS WinAlign που στοιχίζει υπάρχοντα µεταφρασµένα κείµενα και δηµιουργεί 

µεταφραστικές µνήµες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το Translator’s 

Workbench.  

δ) MultiTerm που διαχειρίζεται τους όρους για διάφορες γλώσσες. 

∆ιαχείριση κειµένου 

Η ανάλυση του κειµένου δεν αναγνωρίζει µόνο κανονικές λέξεις, σηµεία στίξης, 

γραφικά αλλά και διάφορα άλλα είδη που ονοµάζονται variable elements. Τέτοια 

στοιχεία είναι αριθµοί, ακρωνύµια, ηµεροµηνίες, ώρα, µετρήσεις κλπ. Ο χρήστης µπορεί 

να καθορίσει αν θα γίνει αυτόµατα η αντικατάσταση αυτών και το αν θα λαµβάνονται 

υπόψη στο ποσοστό οµοιότητας που υπολογίζεται στον µηχανισµό ταιριάσµατος.  

∆ιαχωρισµός προτάσεων 

Υπάρχουν κανόνες για το χωρισµό προτάσεων, αλλά υπάρχει δυνατότητα να 

προσδιοριστούν και άλλοι ή εξαιρέσεις στους ήδη υπάρχοντες(Setup Segmentation 

Rules). 

Στοίχιση 

Αποτελεί ξεχωριστή εφαρµογή (TRADOS WinAlign). Υπάρχει δυνατότητα στοίχισης 

περισσότερων από ένα ζεύγος αρχείων ταυτόχρονα. Έχει προχωρηµένες δυνατότητες 

αναγνώρισης δοµής κειµένου, δηλαδή µπορεί να δηµιουργήσει ένα δέντρο δοµής για τα 

κείµενα πηγή και στόχο (χρησιµοποιώντας την µορφή των επικεφαλίδων και των 

παραγράφων) και να αντιστοιχήσει τις δοµές. Ο χρήστης µπορεί να δώσει λίστα 

ορολογίας, ώστε να διευκολύνει την στοίχιση. Τα τελικά αποτελέσµατα ο χρήστης 

µπορεί να τα τροποποιήσει ενώνοντας ή χωρίζοντας κάποιες αντιστοιχήσεις. 

Συντήρηση βάσης 

Η µεταφραστική µνήµη αποτελείται από ζεύγη προτάσεων που ονοµάζονται 

µεταφραστικές µονάδες (translation units). Αυτές συνοδεύονται από πληροφορίες π.χ. 

το είδος του αρχείου από το οποίο προέρχονται, την ηµεροµηνία εισαγωγής κ.λ.π. Η 

εισαγωγή των µεταφραστικών µονάδων γίνεται είτε από εισαγωγή παράλληλων 

κειµένων είτε µια–µια καθώς γίνεται η µετάφραση. Από την επιλογή Translation 

memory maintenance µπορεί να διαγραφεί κάποια πρόταση από την µεταφραστική 

µνήµη ή να τροποποιηθεί (>Tools >Concordance) 
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Ταίριασµα προτάσεων 

Ο αλγόριθµος του ταιριάσµατος ακολουθεί ένα µικτό υπολογισµό που βασίζεται στις 

αλλαγές των κοµµατιών µιας πρότασης, καθώς επίσης και στην αλλαγή των λέξεων. Οι 

αλλαγές στα µέρη µπορεί να είναι διαγραφή τους, εισαγωγή ή µετακίνηση. Επίσης 

ελέγχεται αν οι αλλαγές έχουν γίνει σε µεταβλητά στοιχεία (π.χ. αριθµούς, ακρωνύµια) 

ή σε ορολογία. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε ποσοστό επιτυχίας από το καλύτερο 

προς το χειρότερο.  

Μετάφραση 

Όταν βρεθεί πλήρες ταίριασµα (perfect / full match) γίνεται αµέσως η αντικατάσταση. 

Τα µερικά ταιριάσµατα (fuzzy matches) φαίνονται στο παράθυρο του Translator’s 

Workbench όπου διαφοροποιούνται χρωµατικά οι λέξεις που έχουν αντικατασταθεί σε 

κάποιο σηµείο της πρότασης, οι λέξεις που έχουν διαγραφεί ή προστεθεί στην πρόταση-

πηγή. Επίσης υπάρχει δυνατότητα για αναζήτηση στη µεταφραστική µνήµη µέρους µόνο 

της πρότασης (bilingual concordance).  

Ορολογία 

Η εφαρµογή MultiTerm ελέγχει αν υπάρχουν γνωστοί όροι στην πρόταση-εισόδου και 

παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να τους µεταφέρει στη µετάφραση του. 

  Αρχεία εισόδου 

Υποστηρίζονται τα εξής formats:  

Word, WordPerfect, Rich Text Format, FrameMaker, FrameMaker +SGML, 

FrameBuilder, Interleaf, Ventura, Bookmaster, SGML, HTML, RC, Troff και οποιαδήποτε 

µορφή µπορεί να ανοιχτεί από τους επεξεργαστές κειµένου και να µετατραπεί σε µορφή 

αυτών. 

  ∆ιαχείριση Ροής 

Η διαδικασία µπορεί να ξεκινήσει µε τη δηµιουργία µιας µεταφραστικής µνήµης 

στοιχίζοντας παράλληλα κείµενα προηγούµενων µεταφράσεων µε το WinAlign. Στη 

συνέχεια εκκινούν οι εφαρµογές Translator’s Workbench και MultiTerm. Ακολούθως 

ανοίγει ο επεξεργαστής κειµένου το προς µετάφραση κείµενο. Από το µενού File του 

Workbench µπορεί να ανοίξει η µεταφραστική µνήµη. Αν από το µενού ζητηθεί να 

βρεθεί κάποιο παράδειγµα από τη βάση, η πρόταση-εισόδου µεταφέρεται στο 

Workbench και ελέγχεται αν υπάρχει κατάλληλο παράδειγµα ή κάποιος όρος για τη 

συγκεκριµένη πρόταση.  
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Tr•AID 

  Εταιρεία/Οργανισµός κατασκευής 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (www.ilsp.gr) 

  Χαρακτηριστικά 

Το Tr•AID  είναι πλήρως ενσωµατωµένο στο Word. 

∆ιαχείριση κειµένου 

H ανάλυση του κειµένου ξεκινά µε το χωρισµό του κειµένου σε προτάσεις, την 

αναγνώριση και σηµείωση των τµηµάτων του κειµένου µε ειδική σηµασία όπως αριθµοί, 

ηµεροµηνίες (πχ 3-12-1997, December 3, 1997), συντοµογραφίες και ακρωνύµια. 

∆ιαχωρισµός προτάσεων 

Ο χωρισµός του κειµένου σε προτάσεις λαµβάνει υπόψη την παραπάνω ανάλυση του 

κειµένου και δίνεται δυνατότητα στο χρήστη για καθορισµό δικών του κανόνων για το 

χωρισµό των προτάσεων ανάλογα µε το κείµενο και τις γλώσσες. 

Στοίχιση 

H στοίχιση των προτάσεων γίνεται αυτόµατα, ενώ δίνεται στο χρήστη δυνατότητα 

(µέσα από γραφικό περιβάλλον) διόρθωσης λαθών, πρώτον στο χωρισµό προτάσεων µε 

συγχώνευση προτάσεων (merge) ή χωρισµό προτάσεων(split) και δεύτερον στην 

αντιστοίχηση των προτάσεων επιτρέποντας και στοιχίσεις πέραν των 1:1 (πχ 2:1, 1:2, 

0:1, 1:0). Η στοίχιση προτάσεων χρησιµοποιεί κάποια σταθερά σηµεία (anchor points) 

για τα σηµεία µε τη µεγαλύτερη πιθανότητα στοίχισης (π.χ. η πρώτη πρόταση του 

κειµένου πηγή µε την πρώτη πρότασης του κειµένου στόχου). ∆ιόρθωση της στοίχισης 

αντιστοιχεί σε καθορισµό σταθερού σηµείου. 

∆ιαχείριση βάσης 

Η διαχείριση των µεταφραστικών µνηµών γίνεται από ειδική επιλογή στην εφαρµογή 

(TM ORGANIZER) από την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί νέα µεταφραστική µνήµη ή άλλη 

βάση στην ίδια µνήµη, να τροποποιηθεί µια ήδη υπάρχουσα, να εισαχθούν νέες 

παράλληλες προτάσεις ή να διαγραφεί κάποια από αυτές. Τα αρχεία των βάσεων 

αποθηκεύονται σε access (.mdb). Οι µεταφραστικές µνήµες υλοποιούνται µε δύο 

προτάσεις ανά ζεύγος γλωσσών η πρώτη είναι στη γλώσσα-πηγή και η δεύτερη στη 

γλώσσα στόχο. Η βάση µπορεί να γίνει import/export σε µορφή unicode text. 
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Ταίριασµα προτάσεων 

Για τον εντοπισµό του κατάλληλου ταιριάσµατος το σύστηµα αναζητεί στη βάση 

δεδοµένων και αν βρει πλήρες ταίριασµα (perfect / full match) το αντικαθιστά. Πλήρες 

ταίριασµα θεωρείται και η πρόταση που διαφέρει µόνο σε αριθµούς, ηµεροµηνίες κλπ τα 

οποία αντικαθιστά κατάλληλα. Αν βρει µερικό ταίριασµα (fuzzy match), ανοίγει παράθυρο 

µε το συγκεκριµένο παράδειγµα και σηµειώνονται οι διαφορές. Εκεί υπολογίζεται και ο 

βαθµός οµοιότητας της πρότασης-πηγής µε τα ανακαλούµενα παραδείγµατα. Στην 

περίπτωση ύπαρξης όρων στις υπό εξέταση προτάσεις υπάρχει δυνατότητα  πρόσβασης 

στην ορολογική µνήµη µέσα από το ίδιο περιβάλλον 

Μετάφραση 

Υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης της µετάφρασης ανά πρόταση (Translate Sentence), 

καθώς επίσης και όλου του εγγράφου αυτόµατα (Translate Document). Υπάρχει 

δυνατότητα επίδειξης εναλλακτικά και άλλων µερικών ταιριασµάτων, αν βρεθούν στη 

µεταφραστική µνήµη. 

Ορολογία 

Μπορούν να δηµιουργηθούν βάσεις µε όρους(Terms >Terms Organizer). Μπορούν να 

εισαχθούν/εξαχθούν από αρχεία Unicode που φτιάχνει ο χρήστης από το Word. H 

διαχείριση των βάσεων αυτών είναι ίδια µε αυτή των µεταφραστικών µνηµών. 

  Αρχεία εισόδου 

Αρχεία από το Word for Windows και όποια µορφή κειµένου µπορεί να εισαχθεί από 

αυτό. 

  ∆ιαχείριση ροής 

Η διαδικασία της µετάφρασης αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα : 

- ∆ηµιουργία µεταφραστικής µνήµης (ΤΜ Administrator >TMs Organizer >New TM) 

- Εισαγωγή παράλληλων προτάσεων στη µεταφραστική µνήµη (ΤΜ Administrator 

>TMs Organizer >Load TM). Σε αυτή τη φάση γίνεται και η στοίχιση των προτάσεων. 

- Μπορεί σε αυτό το βήµα να γίνει η προετοιµασία του συστήµατος µε τις κατάλληλες 

επιλογές (Tr•AID  Settings). Επίσης σε αυτό το στάδιο µπορεί να γίνει η εισαγωγή των 

όρων. 

- Ακολουθεί το στάδιο της µετάφρασης στο οποίο µέσα από το MS-Word ανοίγει το 

προς µετάφραση κείµενο. Στη συνέχεια υπάρχει η επιλογή να γίνει η µετάφραση ανά 

πρόταση ή για όλο το κείµενο.  
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Το πρότυπο ΤΜΧ 
Εισαγωγή 

Η χρήση διαφορετικών συστηµάτων µεταφραστικών µνηµών, µερικά των οποίων 

αναφέρθηκαν στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, ωθεί στη δηµιουργία µεγάλων όγκων 

µεταφραστικών πόρων, οι οποίοι αναπαριστώνται µε διαφορετικά σχήµατα 

αναπαράστασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εργαλείων και των βάσεων δεδοµένων 

του κάθε συστήµατος. Η ολοένα αυξανόµενη χρήση µεταφραστικών µνηµών έχει θέσει το 

θέµα της δυνατότητας επικοινωνίας και ανταλλαγής των διαφορετικών πόρων µεταξύ 

τους.  

Το υποκεφάλαιο1,2 αυτό ορίζει το πρότυπο ανταλλαγής µεταφραστικών µνηµών ΤΜΧ. Ο 

σκοπός του προτύπου ΤΜΧ είναι να αποτελέσει µια τυποποιηµένη µέθοδο για την 

περιγραφή των δεδοµένων των µεταφραστικών µνηµών που ανταλλάσσονται µεταξύ 

εργαλείων και/ή µεταφραστών µε την ελάχιστη δυνατή απώλεια σηµαντικών δεδοµένων 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανταλλαγής. 

Η πρώτη αναφορά για την εφαρµογή ενός διεθνούς προτύπου ανταλλαγής 

µεταφραστικών µνηµών έγινε στα 1997 στο εργαστήριο για την Ενοποίηση Εξελιγµένων 

Τεχνολογιών Μετάφρασης στην Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. Σκοπός ήταν η αποθήκευση των 

δεδοµένων των συστηµάτων µεταφραστικών µνηµών µε τρόπο τέτοιο που να επιτρέπει 

την ανταλλαγή των µεταφραστικών µονάδων από το ένα σύστηµα στο άλλο υπό την 

προϋπόθεση ότι και τα δύο συµµορφώνονται προς το πρότυπο.  

Από τα 1997 και µετά, υπήρξε ραγδαία πρόοδος. Το 1999, η τεχνολογία των 

µεταφραστικών µνηµών γίνεται ευρύτερα γνωστή και στις µέρες µας µπορούµε να πούµε 

ότι υπάρχουν οργανισµοί ή φορείς που διαθέτουν τις δεξαµενές των µεταφραστικών 

µονάδων που απαιτούνται. 

Από το 2000 και µετά, η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός προτύπου ανταλλαγής 

µεταφραστικών µνηµών είναι πλέον σαφής. Ο κύκλος της µετάφρασης έχει ήδη αλλάξει. 

Οι εµπλεκόµενοι στη µετάφραση φορείς (πελάτης – µεταφραστικό γραφείο – 

µεταφραστής) πρέπει να µιλήσουν την ίδια γλώσσα, χρησιµοποιώντας ο καθένας το 

 

1 Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί απόδοση στα Ελληνικά και προσαρµογή του TMX1.4b 
Specification, OSCAR Recommendation, 20 April 2004, LISA SIG, 
http://www.lisa.org/tmx/tmx14-20040420.htm, Copyright © The Localisation Industry Standards 
Association [LISA] 1997-2004. All Rights Reserved. 

2 Η απόδοση στα Ελληνικά έγινε σε συνεργασία µε την κ. Μ. Αλεξοπούλου. 
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εργαλείο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του. Μια πρόσφατη µελέτη του LISA 

αναφορικά µε τη χρήση µεταφρφαστικών µνηµών έδειξε ότι θα πρέπει να περιµένουµε 

έκρηξη στη χρήση τους στο άµεσο µέλλον από διαφορετικούς τύπους χρηστών. 

Το ΤΜΧ ορίζεται διµερώς: 

 Καθορισµός της µορφής του περιέκτη (στοιχεία υψηλότερου επιπέδου που 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το αρχείο ως σύνολο και για κάθε εγγραφή 
ξεχωριστά). Στο ΤΜΧ, µια εγγραφή που αποτελείται από στοιχισµένα τµήµατα 
κειµένου σε δύο ή περισσότερες γλώσσες καλείται µεταφραστική µονάδα 
(στοιχείο <tu>). 

 Καθορισµός της χαµηλού επιπέδου µορφοποίησης µε στοιχεία µεταδεδοµένων 
για το περιεχόµενο ενός τµήµατος του κειµένου της µεταφραστικής µνήµης. Στο 
ΤΜΧ, το κάθε τµήµα του κειµένου της µεταφραστικής µνήµης σε µια 
συγκεκριµένη γλώσσα δηλώνεται µε το στοιχείο <seg>. Βλέπε ενότητα 
Επισηµείωση Περιεχοµένου για περισσότερες πληροφορίες. 

Το ΤΜΧ προσφέρει δύο επίπεδα εφαρµογής: 

 Επίπεδο 1 (Απλό κείµενο) – Υποστήριξη µόνο για τον περιέκτη. Τα δεδοµένα 
σε κάθε στοιχείο <seg> είναι απλό κείµενο, χωρίς επισηµείωση περιεχοµένου. 
Το επίπεδο αυτό αρκεί όταν τα δεδοµένα δεν έχουν εσωτερικούς κώδικες, όπως 
για παράδειγµα τα µηνύµατα λογισµικού. ∆εν επαρκεί για µορφές τύπου 
εγγράφου. 

 Επίπεδο 2 (Επισηµείωση περιεχοµένου) - Υποστήριξη τόσο για περιέκτη όσο 
και για περιεχόµενο. Η εφαρµογή χρησιµοποιεί την επισηµείωση περιεχοµένου 
ΤΜΧ για να επιτρέψει σε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο υποστηρίζει το Επίπεδο 2 
ΤΜΧ να αναδηµιουργήσει τη µεταφρασµένη έκδοση του αρχικού εγγράφου 
χρησιµοποιώντας µόνο το έγγραφο ΤΜΧ. 

Οι πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο κατάτµησης των µεταφραστικών µονάδων 

αποθηκεύονται σε ξεχωριστό έγγραφο: ένα αρχείο ανταλλαγής κανόνων κατάτµησης 

(SRX). 

Βλέπε ενότητα Εφαρµογή Επιπέδου 2 για περισσότερες πληροφορίες. 

 

  Συµµόρφωση προς την XML 
Το ΤΜΧ συµµορφώνεται προς την XML. Χρησιµοποιεί, επίσης, διάφορα πρότυπα ISO 

για την ηµεροµηνία/ώρα, τους κωδικούς των γλωσσών και τους κωδικούς των χωρών. 

Βλέπε ενότητα Παραποµπές για περισσότερες πληροφορίες. 

Τα αρχεία ΤΜΧ έχουν σχεδιαστεί για να δηµιουργούνται αυτόµατα από ρουτίνες 

εξαγωγής και να εκτελούνται αυτόµατα από ρουτίνες εισαγωγής. Τα αρχεία ΤΜΧ είναι 

«καλά-σχηµατισµένα» έγγραφα XML, τα οποία µπορούν να εκτελεστούν χωρίς 

εξειδικευµένη αναφορά στο DTD του TMX. Παρόλα αυτά, ένα «έγκυρο» αρχείο ΤΜΧ 

πρέπει να συµµορφώνεται προς το DTD του TMX και κάθε ύποπτο αρχείο ΤΜΧ θα πρέπει 

να επαληθεύεται προς το DTD του TMX µε τη χρήση ενός αναλυτή για την XML. 
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Από τη στιγµή που η σύνταξη της XML διακρίνει µεταξύ πεζών και κεφαλαίων 

γραµµάτων, η κάθε εφαρµογή XML πρέπει να ορίζει τις συµβάσεις που υιοθετεί όσον 

αφορά τους πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες. Όλα τα ονόµατα στοιχείων και 

ιδιοτήτων του ΤΜΧ ορίζονται µε πεζούς χαρακτήρες. 

Ο χώρος ονόµατος του TMX ορίζεται ως "http://www.lisa.org/tmx14". Για 

παράδειγµα, αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε TMX σε άλλο έγγραφο XML, το έγγραφό σας 

θα έχει την ακόλουθη µορφή: 

<?xml version="1.0"?> 

<myformat> 

 <data> 

 <tmx xmlns="http://www.lisa.org/tmx14" 

    version="1.4"> 

  ... TMX data ... 

 </tmx> 

 </data> 

</myformat> 

  Κωδικοποίηση χαρακτήρων 
Τα αρχεία TMX είναι κωδικοποιηµένα πάντοτε σε Unicode. Μπορούν να 

χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε από τις τρεις µεθόδους κωδικοποίησης: UTF-16 (αρχεία 

16-bit), UTF-8 (αρχεία 8-bit) ή ISO-646 [a.k.a. US-ASCII] (αρχεία 7-bit). 

Σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση µε την HTML, επιτρέπονται µόνο οι ακόλουθες πέντε 

δηλώσεις οντοτήτων χαρακτήρων: &amp; (&), &lt; (<), &gt; (>), &apos; ('), και 

&quot; ("). Για τα αρχεία 7-bit, οι εκτεταµένοι χαρακτήρες (µη-ASCII) αναπαριστώνται 

πάντοτε µε δηλώσεις αριθµητικών χαρακτήρων. Για παράδειγµα: &#x0396; ή &#918; 

για το GREEK CAPITAL LETTER DELTA. 

Από τη στιγµή που οι επεξεργαστές XML πρέπει να δέχονται τις κωδικοποιήσεις UTF-8 

και UTF-16 και από τη στιγµή που ο US-ASCII αποτελεί υποσύνολο του UTF-8, ένα 

έγγραφο TMX µπορεί να παραλείψει τη δήλωση κωδικοποίησης στη δήλωση XML. 

Σηµειώστε ότι τα αρχεία UTF-16 αρχίζουν πάντα µε την Unicode τιµή byte-order-

mark (BOM): U+FEFF. 

 

Γενική δοµή 

Ένα έγγραφο ΤΜΧ περιέχεται σε ένα στοιχείο ρίζας <tmx>. Το στοιχείο <tmx> 

περιλαµβάνει δύο στοιχεία: τα <header> και <body>. 
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  Header (Κεφαλίδα) 
Το <header> περιέχει µεταδεδοµένα που αφορούν το έγγραφο. Πέρα από τις 

ιδιότητές του, το <header> µπορεί επίσης να αποθηκεύσει πληροφορίες σε επίπεδο 

εγγράφου στα στοιχεία <note> και <prop>. Επίσης, σε αυτό το στοιχείο, µε τη χρήση 

των στοιχείων <ude>, µπορούν να καταγραφούν όλοι οι χαρακτήρες που ορίζονται από 

το χρήστη. 

  Body (Σώµα) 
Το <body> περιέχει τη συλλογή των µεταφραστικών µονάδων (τα στοιχεία <tu>). Η 

συλλογή δεν βρίσκεται σε συγκεκριµένη σειρά. 

Κάθε στοιχείο <tu> περιέχει τουλάχιστον µια παραλλαγή της µεταφραστικής 

µονάδας, το στοιχείο <tuv>. Κάθε <tuv> περιέχει το τµήµα κειµένου και τις 

πληροφορίες που αφορούν σε αυτό το τµήµα για µια συγκεκριµένη γλώσσα. 

Το κείµενο από µόνο του είναι αποθηκευµένο στο στοιχείο <seg>, ενώ τα στοιχεία 

<note> και <prop> σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε πληροφορίες σε κάθε <tuv> 

συγκεκριµένα. 

Ένα τµήµα κειµένου µπορεί να περιέχει στοιχεία επισηµείωσης περιεχοµένου: Τα 

στοιχεία <bpt>, <ept>, <it>, και <ph> σας επιτρέπουν να ενσωµατώνετε 

πρωτότυπους γνήσιους εσωτερικούς κώδικες. Το στοιχείο <hi> σας επιτρέπει να 

προσθέτετε επιπλέον επισηµείωση, η οποία δεν σχετίζεται µε τους υπάρχοντες 

εσωτερικούς κώδικες. Και το στοιχείο <sub>, αν χρησιµοποιηθεί µέσα σε 

ενσωµατωµένο εσωτερικό κώδικα, σας επιτρέπει να οριοθετήσετε το ενσωµατωµένο 

κείµενο. 

Βλέπε ενότητα ∆είγµα εγγράφου για ένα παράδειγµα εγγράφου TMX. 

 

Λεπτοµερείς Προδιαγραφές 

  Στοιχεία 
Τα στοιχεία TMX χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα δοµικά στοιχεία 

(περιέκτης), και τα εσωτερικά στοιχεία (επισηµείωση περιεχοµένου). 

∆οµικά στοιχεία 

<body>, <header>, <map/>, <note>, <prop>, <seg>, <tmx>, <tu>, <tuv>, 

<ude> 

Εσωτερικά στοιχεία 

<bpt>, <ept>, <hi>, <it>, <ph>, <sub>, <ut> 
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∆οµικά στοιχεία 

Τα δοµικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 

<body> 

Σώµα – Το στοιχείο <body> περιλαµβάνει τα κύρια δεδοµένα, δηλ. το σύνολο 

των στοιχείων <tu> που περιλαµβάνονται µέσα στο αρχείο. 

Απαιτούµενες ιδιότητες Καµία 

Προαιρετικές ιδιότητες Καµία 

Περιεχόµενα Κανένα, ένα ή περισσότερα στοιχεία <tu> 

<header> 

Κεφαλίδα εγγράφου – Το στοιχείο <header> περιέχει πληροφορίες που 

αφορούν σε όλο το έγγραφο. 

Απαιτούµενες ιδιότητες creationtool, creationtoolversion, segtype, o-

tmf, adminlang, srclang, datatype 

Προαιρετικές ιδιότητες o-encoding, creationdate, creationid, 

changedate, changeid 

Περιεχόµενα Κανένα, ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία 

<note>, <ude> ή <prop> σε οποιαδήποτε σειρά 

<map/> 

Χαρτογράφηση - Το στοιχείο <map/> χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει έναν 

χαρακτήρα που καθορίζεται από το χρήστη και κάποιες από τις ιδιότητές του. 

Απαιτούµενες ιδιότητες unicode 

Προαιρετικές ιδιότητες code, ent και subst. Θα πρέπει να έχει 

προσδιοριστεί τουλάχιστον µία από αυτές τις 

ιδιότητες. Αν έχει προσδιοριστεί η ιδιότητα 

κωδικού, το στοιχείο-γονέας <ude> πρέπει να 

ορίσει µια ιδιότητα-βάση. 

Περιεχόµενα Άδειο 

<note> 

Σηµείωση – Το στοιχείο <note> χρησιµοποιείται για σχολιασµό. 

Απαιτούµενες ιδιότητες Καµία 

Προαιρετικές ιδιότητες xml:lang, o-encoding 

Περιεχόµενα Κείµενο 
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<prop> 

Ιδιότητα – Το στοιχείο <prop> χρησιµοποιείται για να καθορίσει τις διάφορες 

ιδιότητες του στοιχείου-γονέα (ή του εγγράφου όταν το στοιχείο <prop> 

χρησιµοποιείται µέσα στο στοιχείο <header>). Αυτές οι ιδιότητες δεν καθορίζονται 

από το πρότυπο. 

Από τη στιγµή που το εργαλείο που χρησιµοποιείτε ευθύνεται για τη διαχείριση 

του περιεχοµένου του στοιχείου <prop>, µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε µε όποιο 

τρόπο επιθυµείτε. Για παράδειγµα, το περιεχόµενο µπορεί να είναι ένας κατάλογος 

οδηγιών τις οποίες µπορεί να αναλύσει το εργαλείο σας, και όχι απλό κείµενο και 

µόνο. 

<prop type="user-defined">name:domain value:Computer science</prop> 

<prop type="x-domain">Computer science</prop> 

Ο κατασκευαστής του κάθε εργαλείου ευθύνεται για τη δηµοσίευση των τύπων 

και των τιµών των ιδιοτήτων που χρησιµοποιεί. Αν το εργαλείο εξάγει µη 

δηµοσιευµένους τύπους ιδιοτήτων, οι τιµές τους θα πρέπει να ξεκινούν µε το 

πρόθεµα "x-". 

Απαιτούµενες ιδιότητες type 

Προαιρετικές ιδιότητες xml:lang, o-encoding 

Περιεχόµενα Εξειδικευµένα δεδοµένα για κάθε εργαλείο ή 

κείµενο 

<seg> 

Τµήµα κειµένου – Το στοιχείο <seg> περιέχει το κείµενο του δοσµένου 

τµήµατος. ∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς το µήκος του περιεχοµένου του 

στοιχείου <seg>. Κάθε χαρακτήρας διαστήµατος και αλλαγής γραµµής είναι 

σηµαντικός στο στοιχείο <seg>. 

Απαιτούµενες ιδιότητες Καµία 

Προαιρετικές ιδιότητες Καµία 

Περιεχόµενα ∆εδοµένα κειµένου (χωρίς κενό χώρο πριν ή 

µετά), 

Κανένα, ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία 

που ακολουθούν: <bpt>, <ept>, <it>, <ph>, 

και <hi>. 

Τα παραπάνω στοιχεία ,πορεί να βρίσκονται σε 

τυχαία σειρά, µε εξαίρεση το στοιχείο <bpt> για 

το οποίο ισχύει ότι κάθε στοιχείο <bpt> πρέπει 

να ακολουθείται από ένα αντίστοιχο στοιχείο 
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<ept>. 

<tmx> 

Έγγραφο TMX – Το στοιχείο <tmx> περιλαµβάνει όλα τα άλλα στοιχεία του 

εγγράφου. 

Απαιτούµενες ιδιότητες version 

Προαιρετικές ιδιότητες  

Περιεχόµενα Ένα στοιχείο <header> ακολουθείται από ένα 

στοιχείο <body>. 

<tu> 

Μεταφραστική µονάδα – Το στοιχείο <tu> περιλαµβάνει τα δεδοµένα για µια 

δοσµένη µεταφραστική µονάδα. 

Απαιτούµενες ιδιότητες Καµία 

Προαιρετικές ιδιότητες tuid, o-encoding, datatype, usagecount, 

lastusagedate, creationtool, creationtoolversion, 

creationdate, creationid, changedate, segtype, 

changeid, o-tmf, srclang 

Περιεχόµενα Κανένα, ένα, ή περισσότερα από τα στοιχεία 

<note> ή <prop> σε οποιαδήποτε σειρά, 

ακολουθούµενα από ένα ή περισσότερα στοιχεία 

<tuv>. 

Λογικά, µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων 

µεταφραστικής µνήµης θα περιέχει τουλάχιστον 

δύο στοιχεία <tuv> σε κάθε µεταφραστική 

µονάδα. 

<tuv> 

Παραλλαγή της µεταφραστικής µονάδας – Το στοιχείο <tuv> προσδιορίζει το 

κείµενο σε µία δοσµένη γλώσσα. 

Απαιτούµενες ιδιότητες xml:lang 

Προαιρετικές ιδιότητες o-encoding, datatype, usagecount, 

lastusagedate, creationtool, creationtoolversion, 

creationdate, creationid, changedate, changeid, 

o-tmf 

Περιεχόµενα Κανένα, ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία 

<note> ή <prop> σε οποιαδήποτε σειρά, 

ακολουθούµενα από ένα στοιχείο <seg>. 
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<ude> 

Κωδικοποίηση που καθορίζεται από το χρήστη – Το στοιχείο <ude> 

χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει ένα σύνολο από χαρακτήρες που καθορίζονται 

από το χρήστη και/ή εναλλακτικά την απεικόνισή τους από Unicode στην 

κωδικοποίηση που καθορίζει ο χρήστης. 

Απαιτούµενες ιδιότητες name 

Προαιρετικές ιδιότητες base (απαιτείται αν ένα ή περισσότερα από τα 

στοιχεία <map/> περιέχει ιδιότητα κώδικα) 

Περιεχόµενα Ένα ή περισσότερα στοιχεία <map/> 

 

Εσωτερικά στοιχεία 

Τα εσωτερικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που µπορεί να εµφανιστούν µέσα σε ένα 

τµήµα κειµένου. Εκτός από τα στοιχεία <hi> και <sub>, όλα τα άλλα εσωκλείουν ή 

αντικαθιστούν οποιοδήποτε είδος κώδικα µορφοποίησης ή ελέγχου δεν είναι κείµενο 

αλλά βρίσκεται εντός του τµήµατος κειµένου. Βλέπε επίσης την ενότητα Επισηµείωση 

Περιεχοµένου για περισσότερες πληροφορίες. 

Τα εσωτερικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 

<bpt> 

Αρχή αλληλοσυµπληρούµενων ετικετών – Το στοιχείο <bpt> χρησιµοποιείται για 

να οριοθετήσει την αρχή µιας αλληλοσυµπληρούµενης ακολουθίας γνήσιων 

κωδίκων. Κάθε στοιχείο <bpt> έχει ένα αντίστοιχο στοιχείο <ept> εντός του 

τµήµατος του κειµένου. 

Απαιτούµενες ιδιότητες x, i 

Προαιρετικές ιδιότητες type 

Περιεχόµενα ∆εδοµένα κώδικα, κανένα, ένα ή περισσότερα 

στοιχεία <sub> 

<ept> 

Τέλος αλληλοσυµπληρούµενων ετικετών – Το στοιχείο <ept> χρησιµοποιείται 

για να οριοθετήσει το τέλος µιας αλληλοσυµπληρούµενης ακολουθίας γνήσιων 

κωδίκων. Κάθε στοιχείο <ept> έχει ένα αντίστοιχο στοιχείο <bpt> εντός του 

τµήµατος του κειµένου. 

Απαιτούµενες ιδιότητες i 

Προαιρετικές ιδιότητες Καµία 

Περιεχόµενα ∆εδοµένα κώδικα, κανένα, ένα ή περισσότερα 
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στοιχεία <sub> 

<hi> 

Επισήµανση – Το στοιχείο <hi> οριοθετεί ένα τµήµα του κειµένου µε ιδιαίτερη 

σηµασία, όπως είναι µια µονάδα ορολογίας, ένα κύριο όνοµα, ένα αντικείµενο που 

δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί, κ.λπ. Το στοιχείο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σε διάφορες εργασίες επεξεργασίας. Για παράδειγµα, για να υποδείξετε σε ένα 

εργαλείο µηχανικής µετάφρασης τα κύρια ονόµατα που δεν θα πρέπει να 

µεταφραστούν, για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της ορολογίας, για τον εντοπισµό 

των ύποπτων εκφράσεων µετά από το γραµµατικό έλεγχο. 

Απαιτούµενες ιδιότητες Καµία 

Προαιρετικές ιδιότητες x, type 

Περιεχόµενα ∆εδοµένα κειµένου, κανένα, ένα ή 

περισσότερα από τα στοιχεία που ακολουθούν: 

<bpt>, <ept>, <it>, <ph>, και <hi>. 

Τα παραπάνω µπορεί να βρίσκονται σε τυχαία 

σειρά, µε εξαίρεση το στοιχείο <bpt> για το 

οποίο ισχύει ότι κάθε στοιχείο <bpt> πρέπει να 

ακολουθείται από ένα αντίστοιχο στοιχείο <ept>. 

<it> 

Αποµονωµένη ετικέτα – Το στοιχείο <it> χρησιµοποιείται για να οριοθετήσει την 

ακολουθία αρχής/τέλους γνήσιων κωδίκων που δεν έχουν αντίστοιχη αρχή/τέλος 

µέσα στο τµήµα κειµένου. 

Απαιτούµενες ιδιότητες pos 

Προαιρετικές ιδιότητες x, type 

Περιεχόµενα ∆εδοµένα κώδικα, κανένα, ένα ή περισσότερα 

στοιχεία <sub> 

<ph> 

Κράτηση θέσης – Το στοιχείο <ph> χρησιµοποιείται για να οριοθετήσει µια 

ακολουθία γνήσιων αυτόνοµων κωδίκων στο τµήµα κειµένου. 

Απαιτούµενες ιδιότητες Καµία 

Προαιρετικές ιδιότητες x, type, assoc 

Περιεχόµενα ∆εδοµένα κώδικα, κανένα, ένα ή περισσότερα 

στοιχεία <sub> 
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<sub> 

∆ευτερεύουσα ροή – Το στοιχείο <sub> χρησιµοποιείται για να οριοθετήσει 
κείµενο δευτερεύουσας ροής µέσα σε µια ακολουθία γνήσιου κώδικα, για 
παράδειγµα: ο ορισµός µιας υποσηµείωσης ή του κειµένου του τίτλου στο στοιχείο 
του σηµείου πρόσβασης της HTML. 

Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα (το κείµενο προς µετάφραση έχει 
υπογραµµιστεί, το κείµενο δευτερεύουσας ροής είναι µε έντονα γράµµατα): 

Υποσηµείωση σε RTF: 

Αρχικό RTF: 

Elephants{\cs16\super \chftn {\footnote \pard\plain 

\s15\widctlpar \f4\fs20 

{\cs16\super \chftn } An elephant is a very

large animal.}} are big. 

TMX µε επισηµείωση περιεχοµένου: 

Elephants<ph type="fnote">{\cs16\super \chftn {\footnote \pard\plain 

\s15\widctlpar \f4\fs20 

{\cs16\super \chftn } <sub>An elephant is a very

large animal.</sub>}}</ph> are big. 

∆είκτης περιεχοµένου σε RTF: 

Αρχικό RTF: 

Elephants{\pard\plain \widctlpar 

\v\f4\fs20 {\xe {Big animal\bxe }}} are big. 

TMX µε επισηµείωση περιεχοµένου: 

Elephants<ph type="index">{\pard\plain \widctlpar 

\v\f4\fs20 {\xe {<sub>Big animal</sub>\bxe }}}</ph> are big. 

Κείµενο ιδιότητας σε στοιχείο HTML: 

Αρχικό HTML: 

See the <A TITLE="Go to Notes" 

HREF="notes.htm">Notes</A> for more details. 

TMX µε επισηµείωση περιεχοµένου: 

See the <bpt i="1" type="link">&lt;A TITLE="<sub>Go to Notes</sub>" 

HREF="notes.htm"></bpt>Notes<ept i="1">&lt;/A></ept> for more details. 

Σηµειώστε ότι το sub-flow σχετίζεται µε την κατάτµηση και ότι µπορεί να 
προκαλέσει προβλήµατα διαλειτουργικότητας όταν το ένα εργαλείο χρησιµοποιεί το 
sub-flow στο κύριο τµήµα κειµένου του, ενώ ένα άλλο εξάγει το κείµενο sub-flow 
ως ανεξάρτητο τµήµα κειµένου. 

Απαιτούµενες ιδιότητες  

Καµία 

Προαιρετικές ιδιότητες datatype, type 
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Περιεχόµενα ∆εδοµένα κειµένου, κανένα, ένα ή 

περισσότερα από τα στοιχεία που ακολουθούν: 

<bpt>, <ept>, <it>, <ph>, και <hi>. 

Τα παραπάνω µπορεί να βρίσκονται σε τυχαία 

σειρά, µε εξαίρεση το στοιχείο <bpt> για το 

οποίο ισχύει ότι κάθε στοιχείο <bpt> πρέπει να 

ακολουθείται από ένα αντίστοιχο στοιχείο <ept>. 

<ut> 

Άγνωστη ετικέτα – Το στοιχείο <ut> χρησιµοποιείται για να οριοθετήσει µια 

ακολουθία γνήσιων άγνωστων κωδίκων µέσα στο τµήµα κειµένου. 

Το στοιχείο αυτό δεν υιοθετείται πλέον. Χρησιµοποιήστε τις οδηγίες που δίνονται 

στην ενότητα Κανόνες για τα εσωτερικά στοιχεία για να επιλέξετε το εσωτερικό 

στοιχείο που θα χρησιµοποιήσετε αντί του <ut>. 

Απαιτούµενες ιδιότητες Καµία 

Προαιρετικές ιδιότητες x 

Περιεχόµενα ∆εδοµένα κώδικα, κανένα, ένα ή περισσότερα 

στοιχεία <sub> 

   Ιδιότητες 
Η ενότητα αυτή αναφέρει τις διάφορες ιδιότητες που χρησιµοποιούνται στα στοιχεία 

TMX. 

Ιδιότητες TMX 

adminlang, assoc, base, changedate, changeid, code, creationdate, creationid, 

creationtool, creationtoolversion, datatype, ent, i, lastusagedate, name, o-encoding, o-

tmf, pos, segtype, srclang, subst, tuid, type, unicode, usagecount, version, x. 

Ιδιότητες χώρου ονόµατος XML 

xml:lang. 

Ιδιότητες TMX 

adminlang 

Γλώσσα διαχείρισης – Καθορίζει την προεπιλεγµένη γλώσσα για τα στοιχεία 

διαχείρισης και πληροφοριών <note> και <prop>. 

Περιγραφή τιµής Κωδικός γλώσσας όπως περιγράφεται στο [RFC 

3066]. Με αντίθεση µε τις υπόλοιπες ιδιότητες του 

TMX, οι τιµές για το adminlang δεν κάνουν 

διάκριση µεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων. 
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Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header> 

assoc 

Συσχέτιση – Υποδεικνύει τη συσχέτιση του <ph> µε το κείµενο που βρίσκεται 

πριν ή µετά απ' αυτό. 

Περιγραφή τιµής "p" (το στοιχείο συσχετίζεται µε το κείµενο που 

προηγείται του στοιχείου), "f" (το στοιχείο 

συσχετίζεται µε το κείµενο που έπεται του 

στοιχείου), ή "b" (το στοιχείο συσχετίζεται µε το 

κείµενο που είτε προηγείται είτε έπεται του 

στοιχείου) 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <ph> 

base 

Βασική κωδικοποίηση – Ορίζει την κωδικοποίηση πάνω στην οποία στηρίζεται η 

επαναχαρτογράφηση του στοιχείου <ude>. 

Περιγραφή τιµής Ένας από τους αναγνωριστές σετ χαρακτήρων 

που προτείνεται από το IANA, αν είναι δυνατό. 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <ude> 

changedate 

Ηµεροµηνία αλλαγής – Ορίζει την ηµεροµηνία της τελευταίας τροποποίησης του 

στοιχείου. 

Περιγραφή τιµής Ηµεροµηνία σε µορφή ISO 8601. Το 

συνιστώµενο σχήµα είναι: ΕΕΕΕΜΜΗΗΩωω:λλ:δδZ 

Όπου: ΕΕΕΕ είναι το έτος (4 ψηφία), ΜΜ είναι ο 

µήνας (2 ψηφία), ΗΗ είναι η µέρα (2 ψηφία), ωω 

είναι οι ώρες (2 ψηφία), λλ είναι τα λεπτά (2 

ψηφία), δδ είναι τα δευτερόλεπτα (2 ψηφία), και 

το z υποδεικνύει την ώρα σε ώρα UTC. Για 

παράδειγµα: 

date="20020125T21:06:00Z" 

είναι 25 Ιανουαρίου 2002 στις 9:06πµ GMT 

είναι 25 Ιανουαρίου 2002 στις 2:06πµ ώρα 

Η.Π.Α. 
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είναι 26 Ιανουαρίου 2006 στις 6:06πµ ώρα 

Ιαπωνίας 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu>, <tuv> 

changeid 

Αναγνωριστικό τροποποίησης – Ορίζει το αναγνωριστικό του χρήστη που 

τροποποίησε τελευταίος το στοιχείο. 

Περιγραφή τιµής Κείµενο 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu>, <tuv> 

code 

Κωδικός - Ορίζει, στην κωδικοποίηση που ορίζεται από το χρήστη, την τιµή του 

κωδικού που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα unicode ενός δοσµένου στοιχείου 

<map/>. 

Περιγραφή τιµής ∆εκαεξαδική τιµή της οποίας προηγείται το "#x". 

Για παράδειγµα: code="#x9F" 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <map/> 

creationdate 

Ηµεροµηνία δηµιουργίας – Ορίζει την ηµεροµηνία δηµιουργίας του στοιχείου. 

Περιγραφή τιµής Ηµεροµηνία σε µορφή ISO 8601. Το 

συνιστώµενο σχήµα είναι: ΕΕΕΕΜΜΗΗΩωω:λλ:δδZ 

Όπου: ΕΕΕΕ είναι το έτος (4 ψηφία), ΜΜ είναι ο 

µήνας (2 ψηφία), ΗΗ είναι η µέρα (2 ψηφία), ωω 

είναι οι ώρες (2 ψηφία), λλ είναι τα λεπτά (2 

ψηφία), δδ είναι τα δευτερόλεπτα (2 ψηφία), και 

το z υποδεικνύει την ώρα σε ώρα UTC. Για 

παράδειγµα: 

date="20020125T21:06:00Z" 

είναι 25 Ιανουαρίου 2002 στις 9:06πµ GMT 

είναι 25 Ιανουαρίου 2002 στις 2:06πµ ώρα 

Η.Π.Α. 

είναι 26 Ιανουαρίου 2006 στις 6:06πµ ώρα 

Ιαπωνίας 
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Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu>, <tuv> 

creationid 

Αναγνωριστικό δηµιουργίας – Ορίζει το αναγνωριστικό του χρήστη που 

δηµιούργησε το στοιχείο. 

Περιγραφή τιµής Κείµενο 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu>, <tuv> 

creationtool 

Εργαλείο δηµιουργίας – Ορίζει το εργαλείο που δηµιούργησε το έγγραφο TMX. 

Οι πιθανές τιµές του δεν ορίζονται από το πρότυπο αλλά ο κατασκευαστής του 

κάθε εργαλείου θα πρέπει να δηµοσιεύει το αναγνωριστικό σειράς που 

χρησιµοποιεί. 

Περιγραφή τιµής Κείµενο 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu>, <tuv> 

creationtoolversion 

Έκδοση του εργαλείου δηµιουργίας – Ορίζει την έκδοση του εργαλείου που 

δηµιούργησε το έγγραφο TMX. Οι πιθανές τιµές του δεν ορίζονται από το πρότυπο 

αλλά ο κατασκευαστής του κάθε εργαλείου θα πρέπει να δηµοσιεύει το 

αναγνωριστικό σειράς που χρησιµοποιεί. 

Περιγραφή τιµής Κείµενο 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu>, <tuv> 

datatype 

Τύπος δεδοµένων – Ορίζει τον τύπο των δεδοµένων που περιέχεται στο στοιχείο. 

Ανάλογα µε τον τύπο, µπορείτε να επεξεργαστείτε µε διαφορετικούς τρόπους τα 

δεδοµένα. 

Περιγραφή τιµής Κείµενο. Οι συνιστώµενες τιµές για την ιδιότητα 

datatype έχουν ως εξής (ο κατάλογος δεν είναι 

εξαντλητικός): 

"unknown" = µη προσδιορισµένο 

(προεπιλεγµένο) 
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"alptext" = δεδοµένα WinJoust 

"cdf" = Μορφή ορισµού καναλιών 

"cmx" = Μορφή Corel CMX 

"cpp" = Κείµενο τύπου C και C++ 

"hptag" = Ετικέτα HP 

"html" = HTML, DHTML, κ.λπ. 

"interleaf" = έγγραφα Interleaf 

"ipf" = IPF/BookMaster 

"java" = Java, πηγαία έγγραφα και έγγραφα 

ιδιοτήτων 

"javascript" = JavaScript, ECMAScript scripts 

"lisp" = Lisp 

"mif" = Framemaker MIF, MML, κ.λπ. 

"opentag" = ∆εδοµένα OpenTag 

"pascal" = Κείµενο τύπου Pascal, Delphi 

"plaintext" = Απλό κείµενο 

"pm" = PageMaker 

"rtf" = Μορφή εµπλουτισµένου κειµένου 

"sgml" = SGML 

"stf-f" = S-Tagger για FrameMaker 

"stf-i" = S-Tagger για Interleaf 

"transit" = ∆εδοµένα Transit 

"vbscript" = Visual Basic scripts 

"winres" = Windows resources από RC, DLL, 

EXE 

"xml" = XML 

"xptag" = Ετικέτα Quark XPress 

Προεπιλεγµένη τιµή "unknown" 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu>, <tuv>, <sub> 
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ent 

Οντότητα – Ορίζει το όνοµα της οντότητας του χαρακτήρα που ορίζεται από ένα 

δοσµένο στοιχείο <map/>. 

Περιγραφή τιµής Κείµενο σε ASCII. Για παράδειγµα: ent="copy" 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <map/> 

i 

Εσωτερική συµφωνία – Η ιδιότητα i χρησιµοποιείται για να συµφωνήσει τα 

στοιχεία <bpt> µε τα στοιχεία <ept>. Ο µηχανισµός αυτός παρέχει στο ΤΜΧ 

υποστήριξη για την επισηµείωση πιθανώς αλληλοκαλυπτόµενου εύρους κωδίκων. 

Τέτοιου είδους κατασκευές δεν χρησιµοποιούνται συχνά, παρόλα αυτά διάφορες 

µορφές επιτρέπουν την κατασκευή τους. Για παράδειγµα, το ακόλουθο τµήµα 

HTML, αν και δεν είναι πλήρως νοµότυπο, γίνεται αποδεκτό από κάποιους 

επεξεργαστές HTML και συνήθως µεταφράζεται σωστά από τα προγράµµατα 

περιήγησης. 

Για παράδειγµα: 

[----------------------------] 

<B>Bold <I>Bold and Italic</B> Italics</I> 

    [--------------------------------] 

Με την επισηµείωση περιεχοµένου του ΤΜΧ, από τη στιγµή που το στοιχείο 

<ept> δεν έχει τύπο, µπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποια ακολουθία 

κωδίκων κλείνει, όπως φαίνεται στο τµήµα που ακολουθεί: 

TMX (µε ελλειπή επισηµείωση περιεχοµένου): 

<bpt>&lt;B></bpt>Bold, 

<bpt>&lt;I></bpt>Bold+Italic<ept>&lt;/B></ept>, 

Italic<ept>&lt;/I></ept> 

Η ιδιότητα i χρησιµοποιείται για να ορίσει ποιο στοιχείο <ept> κλείνει ποιο 

στοιχείο <bpt>: 

TMX (µε σωστή επισηµείωση περιεχοµένου): 

<bpt i="1" x="1">&lt;B></bpt>Bold, 

<bpt i="2" x="1">&lt;I></bpt>Bold+Italic<ept i="1">&lt;/B></ept>, 

Italic<ept i="2">&lt;/I></ept> 

Περιγραφή τιµής Αριθµός. Πρέπει να είναι µοναδικός για κάθε 

στοιχείο <bpt> µέσα σε ένα δοσµένο στοιχείο 
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<seg>. 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <bpt>, <ept> 

lastusagedate 

Ηµεροµηνία τελευταίας χρήσης – Ορίζει πότε χρησιµοποιήθηκε για τελευταία 

φορά το περιεχόµενο του στοιχείου <tu> ή <tuv> στο περιβάλλον της αρχικής 

µεταφραστικής µνήµης. 

Περιγραφή τιµής Ηµεροµηνία σε µορφή ISO 8601. Το 

συνιστώµενο σχήµα είναι: ΕΕΕΕΜΜΗΗΩωω:λλ:δδZ 

Όπου: ΕΕΕΕ είναι το έτος (4 ψηφία), ΜΜ είναι ο 

µήνας (2 ψηφία), ΗΗ είναι η µέρα (2 ψηφία), ωω 

είναι οι ώρες (2 ψηφία), λλ είναι τα λεπτά (2 

ψηφία), δδ είναι τα δευτερόλεπτα (2 ψηφία), και 

το z υποδεικνύει την ώρα σε ώρα UTC. Για 

παράδειγµα: 

date="20020125T21:06:00Z" 

είναι 25 Ιανουαρίου 2002 στις 9:06πµ GMT 

είναι 25 Ιανουαρίου 2002 στις 2:06πµ ώρα 

Η.Π.Α. 

είναι 26 Ιανουαρίου 2006 στις 6:06πµ ώρα 

Ιαπωνίας 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <tu>, <tuv> 

name 

Όνοµα– Ορίζει το όνοµα ενός στοιχείου <ude>. Η τιµή του δεν καθορίζεται από 

το πρότυπο, αλλά οι κατασκευαστές των εργαλείων θα πρέπει να δηµοσιεύουν τις 

τιµές που χρησιµοποιούν. 

Περιγραφή τιµής Κείµενο 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <ude> 
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o-encoding 

Αρχική κωδικοποίηση – Όπως ειπώθηκε στην ενότητα Κωδικοποίηση, όλα τα 

έγγραφα ΤΜΧ είναι σε Unicode. Παρόλα αυτά, είναι µερικές φορές χρήσιµο να 

γνωρίζετε ποιο σύνολο κώδικα χρησιµοποιήθηκε για την κωδικοποίηση του 

κειµένου που στη συνέχεια µετατράπηκε σε Unicode για σκοπούς ανταλλαγής. Η 

ιδιότητα o-encoding ορίζει το αρχικό ή προτιµητέο σύνολο κώδικα των δεδοµένων 

του στοιχείου για την περίπτωση που χρειαστεί να επανακωδικοποιηθεί σε σύνολο 

κώδικα µη-Unicode. 

Περιγραφή τιµής Ένας από τους αναγνωριστές σετ χαρακτήρων 

που προτείνεται από το IANA, αν είναι δυνατό. 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu>, <tuv>, <note>, <prop> 

o-tmf 

Αρχική µορφή της µεταφραστικής µνήµης – Ορίζει τη µορφή του αρχείου της 

µεταφραστικής µνήµης από το οποίο δηµιουργήθηκε το έγγραφο ή το τµήµα 

κειµένου του εγγράφου ΤΜΧ. 

Περιγραφή τιµής Κείµενο 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu>, <tuv> 

pos 

Θέση – Υποδεικνύει αν µια αποµονωµένη ετικέτα <it> είναι ετικέτα αρχής ή 

τέλους. 

Περιγραφή τιµής "begin" ή "end" 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <it> 
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segtype 

Τύπος τµήµατος κειµένου – Ορίζει το είδος της κατάτµησης που χρησιµοποιείται 

στο στοιχείο <tu>. Αν το στοιχείο <tu> δεν έχει προσδιορισµένη ιδιότητα για το 

segtype, χρησιµοποιεί αυτή που ορίζεται στο στοιχείο <header>. 

Η τιµή "block" χρησιµοποιείται όταν το τµήµα δεν αντιστοιχεί σε µία από τις 

άλλες τιµές, για παράδειγµα όταν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα κεφάλαιο µε πολλές 

παραγράφους σε µία και µόνη <tu>. 

<tu segtype="block"> 

 <prop type="x-sentbreak">$#$</prop> 

 <tuv xml:lang="en"><seg>This is the first paragraph of a big section.$#$ 

This is the second paragraph.$#$This is the third.</seg></tuv> 

Στο παραπάνω παράδειγµα η ιδιότητα "x-sentbreak" ορίζει το τεµάχιο που 

χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει το διαχωρισµό µεταξύ των προτάσεων στο 

µπλοκ κειµένου. Μπορείτε εποµένως εύκολα να σπάσετε το τµήµα κειµένου σε 

µικρότερες µονάδες αν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να σκεφτείτε και άλλους 

τρόπους χρήσης αυτού του µηχανισµού. 

Ένα αρχείο ΤΜΧ µπορεί να περιλαµβάνει κατάτµηση σε επίπεδο πρότασης για 

µέγιστη µεταφερσιµότητα. Εποµένως, συνιστάται η χρήση κατάτµησης τέτοιου 

είδους σε σχέση µε µια εξειδικευµένη µέθοδο όπως η παραπάνω. 

Οι κανόνες σχετικά µε τον τρόπο κατάτµησης του κειµένου µπορούν να 

αποθηκευτούν στο έγγραφο ανταλλαγής κανόνων κατάτµησης (SRX). 

Περιγραφή τιµής "block", "paragraph", "sentence" ή "phrase". 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu> 

srclang 

Γλώσσα-πηγή – Ορίζει τη γλώσσα του κειµένου-πηγή. Με άλλα λόγια, το <tuv> 

που αφορά στο τµήµα-πηγή θα φέρει την ίδια τιµή για την ιδιότητα xml:lang µε 

την τιµή της srclang (εκτός αν η ιδιότητα srclang φέρει την τιµή "*all*"). Αν το 

στοιχείο <tu> δεν έχει προσδιορισµένη ιδιότητα για το srclang, χρησιµοποιεί αυτή 

που ορίστηκε στο στοιχείο <header>. 

Περιγραφή τιµής Ένας κωδικός γλώσσας όπως περιγράφεται στο 

RFC 3066 ή η τιµή "*all*" αν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε γλώσσα ως γλώσσα-

πηγή. Με αντίθεση µε τις υπόλοιπες ιδιότητες του 

TMX, οι τιµές για την ιδιότητα srclang δεν κάνουν 

διάκριση µεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων. 
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Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <header>, <tu> 

subst 

Κείµενο υποκατάστασης – Ορίζει µια εναλλακτική ακολουθία κειµένου για το 

χαρακτήρα που ορίζεται στο δοσµένο στοιχείο <map/>. 

Περιγραφή τιµής Κείµενο σε ASCII. Για παράδειγµα: subst="(c)" 

για το σύµβολο πνευµατικών δικαιωµάτων. 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <map/> 

tuid 

Αναγνωριστικό µεταφραστικής µονάδας – Ορίζει ένα αναγνωριστικό για το 

στοιχείο <tu>. Η τιµή του δεν καθορίζεται από το πρότυπο (θα µπορούσε να είναι 

µοναδική ή όχι, αριθµητική ή αλφαριθµητική κ.λπ.). 

Περιγραφή τιµής Κείµενο χωρίς κενούς χαρακτήρες 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <tu> 

type 

Τύπος – Ορίζει το είδος των δεδοµένων που αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο 

<prop>, <bpt>, <ph>, <hi>, <sub> ή <it>.  

"index" = ∆είκτης περιεχοµένου, "date" = Ηµεροµηνία, "time" = Ώρα, "fnote" = 

Υποσηµείωση, "enote" = Σηµείωση τέλους, "alt" = Εναλλακτικό κείµενο, "image" 

= Εικόνα, "pb" = Αλλαγή σελίδας, "lb" = Αλλαγή γραµµής, "cb" = Αλλαγή στήλης, 

"inset" = Ένθεµα 

Περιγραφή τιµής Κείµενο. Εξαρτάται από το στοιχείο όπου 

χρησιµοποιείται η ιδιότητα. 

Οι συνιστώµενες τιµές για την ιδιότητα type, 

όταν χρησιµοποιείται στα <bpt> και <it> έχουν ως 

εξής (αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός): 

"bold" = Έντονο 

"color" = Αλλαγή χρώµατος 

"dulined" = ∆ιπλή υπογράµµιση 

"font" = Αλλαγή γραµµατοσειράς 

"italic" = Πλάγια 
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"link" = Κείµενο υπερσύνδεσης 

"scap" = Μικρά κεφαλαία 

"struct" = ∆οµή XML/SGML  

"ulined" = Υπογράµµιση 

Οι συνιστώµενες τιµές για την ιδιότητα type, 

όταν χρησιµοποιείται στο <ph> έχουν ως εξής 

(αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός): 

"index" = ∆είκτης περιεχοµένου 

"date" = Ηµεροµηνία 

"time" = Ώρα 

"fnote" = Υποσηµείωση 

"enote" = Σηµείωση τέλους 

"alt" = Εναλλακτικό κείµενο 

"image" = Εικόνα 

"pb" = Αλλαγή σελίδας 

"lb" = Αλλαγή γραµµής 

"cb" = Αλλαγή στήλης 

"inset" = Ένθεµα 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <prop>, <bpt>, <ph>, <hi>, <sub>, <it> 

unicode 

Unicode code-point – Ορίζει την τιµή του χαρακτήρα Unicode ενός στοιχείου 

<map/>. Η τιµή πρέπει να είναι: 

Περιγραφή τιµής Έγκυρη τιµή Unicode (συµπεριλαµβανοµένων 

τιµών στις περιοχές Ιδιωτικής Χρήσης) σε 

δεκαεξαδική µορφή. Για παράδειγµα: 

unicode="#xF8FF". 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <map/> 
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usagecount 

Μετρητής χρήσης – Ορίζει πόσες φορές χρησιµοποιήθηκε το στοιχείο <tu> ή το 

περιεχόµενο του στοιχείου <tuv> στο αρχικό περιβάλλον της µεταφραστικής 

µνήµης. 

Περιγραφή τιµής Αριθµός 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <tu>, <tuv> 

version 

Έκδοση TMX – Η ιδιότητα version (έκδοση) υποδεικνύει την έκδοση του 

προτύπου ΤΜΧ µε την οποία συµµορφώνεται το έγγραφο. 

Περιγραφή τιµής Τυποποιηµένο κείµενο: ο κύριος αριθµός 

έκδοσης, η περίοδος και ο δευτερεύων αριθµός 

έκδοσης. Για παράδειγµα: έκδοση="1.4". 

Προεπιλεγµένη τιµή "1.4" 

Χρησιµοποιείται σε <tmx> 

x 

Εξωτερική συµφωνία – Η ιδιότητα x χρησιµοποιείται για να συµφωνήσουν τα 

εσωτερικά στοιχεία <bpt>, <it>, <ph> και <hi> µεταξύ κάθε στοιχείου <tuv> 

ενός δοσµένου στοιχείου <tu>. Ο µηχανισµός αυτός διευκολύνει το ταίριασµα 

σύµφωνων κωδίκων στο κείµενο-πηγή και το κείµενο-στόχος, ακόµα και αν 

διαφέρει η σειρά εµφάνισης του κώδικα µεταξύ των δύο εξαιτίας της σύνταξης της 

µετάφρασης. Σηµειώστε ότι το στοιχείο <ept> συµφωνεί µε βάση την ιδιότητα x 

του αντίστοιχου στοιχείου <bpt>. 

Για παράδειγµα:  

<seg>The <bpt i="1" x="1">{\b </bpt>black<ept i="1">}</ept> 

 <bpt i="2" x="2">{\i </bpt>cat<ept i="2">}</ept> eats.</seg> 

<seg>Le <bpt i="1" x="2">{\i </bpt>chat<ept i="1">}</ept> 

 <bpt i="2" x="1">{\b </bpt>noir<ept i="2">}</ept> mange.</seg>  

Περιγραφή τιµής Αριθµός 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <bpt>, <it>, <ph>, <hi> 
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Ιδιότητες χώρου ονόµατος XML 

xml:lang 

Γλώσσα – Η ιδιότητα xml:lang ορίζει τις τοπικές ρυθµίσεις του κειµένου ενός 

δοσµένου στοιχείου. 

Περιγραφή τιµής Κωδικός γλώσσας όπως περιγράφεται στο [RFC 

3066]. Αυτή η δηλωµένη τιµή θεωρείται ότι ισχύει 

σε όλα τα στοιχεία εντός του περιεχοµένου του 

στοιχείου όπου ορίζεται, εκτός αν υπερσκελισθεί 

από άλλη εµφάνιση της ιδιότητας xml:lang. Με 

αντίθεση µε τις υπόλοιπες ιδιότητες TMX, οι τιµές 

για το xml:lang δεν είναι ευαίσθητες στη διάκριση 

πεζών και κεφαλαίων. Για περισσότερες 

πληροφορίες βλέπε την ενότητα σχετικά µε το 

xml:lang στις προδιαγραφές XML και το παρόραµα 

E11 (που αντικαθιστά το RFC 1766 µε το RFC 

3066). 

Προεπιλεγµένη τιµή Μη προσδιορισµένη 

Χρησιµοποιείται σε <tuv>, <note>, <prop> 

 

Επισηµείωση περιεχοµένου 

Επισκόπηση 

Κάθε σύστηµα µεταφραστικής µνήµης χρησιµοποιεί διαφορετική µέθοδο επισηµείωσης 

της µορφοποίησης. Οι τρόποι µορφοποίησης συνεχώς εξελίσσονται και νέοι τρόποι 

δηµιουργούνται καθηµερινά. ∆εν είναι δυνατό να προσπαθεί κανείς να συλλέξει, να 

µεταφράσει, να διαδώσει και να τηρήσει λεπτοµερείς περιγραφές κάθε ετικέτας 

µορφοποίησης σε οποιαδήποτε δοσµένη στιγµή από οποιοδήποτε από τα συστήµατα 

µεταφραστικής µνήµης. 

Ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης αυτών των γνήσιων κωδίκων είναι η οριοθέτησή 

τους µέσω ενός συγκεκριµένου συνόλου στοιχείων που περιέχει πληροφορίες για το 

από πού ξεκινούν και που τελειώνουν, και πιθανώς επιπλέον πληροφορίες για το τι 

είδους είναι (έντονα γράµµατα, πλάγια, υποσηµείωση κ.λπ.). 

Οι γνήσιοι κώδικες µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Κώδικες που είτε ανοίγουν είτε κλείνουν µια οδηγία και των οποίων οι λειτουργίες 
αρχής και τέλους εµφανίζονται σε ένα και µόνο τµήµα. Για παράδειγµα, µια οδηγία 

για αρχή µορφοποίησης µε έντονα γράµµατα µιας σειράς λέξεων που ακολουθείται 

στο ίδιο τµήµα κειµένου από οδηγίες για το τέλος της µορφοποίησης µε έντονα 
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γράµµατα. 

2. Κώδικες που είτε ανοίγουν είτε κλείνουν µια οδηγία, αλλά των οποίων οι λειτουργίες 
αρχής και τέλους δεν εµφανίζονται και οι δύο σε ένα και µόνο τµήµα κειµένου. Για 

παράδειγµα, µια οδηγία για τη µορφοποίηση κειµένου µε έντονα γράµµατα µπορεί 

να ισχύει για τις τρεις πρώτες προτάσεις σε µία παράγραφο, αλλά η οδηγία για την 

απενεργοποίηση των έντονων γραµµάτων µπορεί να εµφανιστεί µόνο στο τέλος της 

τρίτης πρότασης. Η οδηγία αρχής της µορφοποίησης υπάρχει στο πρώτο τµήµα, αν 

και η ετικέτα τέλους υπάρχει στο τρίτο τµήµα. 

3. Κώδικες που αντιπροσωπεύουν αυτόνοµες λειτουργίες που δεν απαιτούν 

συγκεκριµένες οδηγίες τέλους. Μια εικόνα ή παραποµπή αποτελούν παραδείγµατα 

αυτόνοµων κωδίκων ή κωδίκων µε άγνωστη συµπεριφορά. 

Αντίστοιχα, το λεξιλόγιο ΤΜΧ παρέχει στοιχεία για την επισηµείωση κάθε κατηγορίας 

ακολουθιών γνήσιου κώδικα: 

1. Τα στοιχεία <bpt> και <ept> προσδιορίζουν στοιχισµένες ακολουθίες γνήσιου 

κώδικα, ο οποίος αρχίζει και τελειώνει στο ίδιο στοιχείο <seg>. 

2. Το στοιχείο <it> προσδιορίζει στοιχισµένο γνήσιο κώδικα που έχει αποµονωθεί από 

τον αντίστοιχό του, πιθανώς εξαιτίας κατάτµησης. 

3. Το στοιχείο <ph> προσδιορίζει ένα µεµονωµένο γνήσιο κώδικα ή ένα γνήσιο κώδικα 

που δεν µπορεί να αναγνωριστεί. 

Ένα επιπλέον στοιχείο, το <sub>, παρέχεται για να οριοθετήσει το κείµενο sub-flow 

εντός µιας ακολουθίας γνήσιων κωδίκων. Για παράδειγµα, αν το περιεχόµενο του 

κειµένου µιας υποσηµείωσης ορίζεται εντός του κώδικα δείκτη της υποσηµείωσης, 

µπορεί να προσδιοριστεί µε το στοιχείο <sub>. 

Το στοιχείο <ut> δεν χρησιµοποιείται πλέον. 

Παραδείγµατα: 

Χωρίς ετικέτες επισηµείωσης περιεχοµένου: 

Text in {\i italics}. 

Με ετικέτες επισηµείωσης περιεχοµένου (επισηµείωση περιεχοµένου σε κόκκινα 

έντονα γράµµατα): 

Text in <bpt i="1" x="1" type="italic">{\i </bpt>italics<ept i="1">}</ept>. 

Ένας τέτοιος µηχανισµός επιτρέπει στα εργαλεία να εκτελούν στοιχίσεις σε διάφορα 

επίπεδα: 

1. Αγνοώντας τους κώδικες. Από τη στιγµή που τα τµήµατα κώδικα των δεδοµένων 
που έχουν αποθηκευτεί στο τµήµα κειµένου είναι καλά οριοθετηµένα µε τα στοιχεία 
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TMX, τα εργαλεία µπορούν απλώς να τα αγνοήσουν. Αυτό αντιστοιχεί µε το 

δουλεύει κανείς σε επίπεδο απλού κειµένου. Η λύση αυτή µπορεί να είναι η λιγότερο 

αποτελεσµατική, αλλά όντως επιτρέπει καλύτερα αποτελέσµατα συµφωνίας µεταξύ 

των µονάδων σε σύγκριση µε τη συµφωνία µε τη χρήση κωδίκων. 

2. Συµφωνία των ετικετών επισηµείωσης περιεχοµένου. Ένας δεύτερος και 

περισσότερο αποδοτικός τρόπος για να προχωρήσει κανείς είναι να αναγνωρίσει τα 

στοιχεία επισηµείωσης περιεχοµένου ΤΜΧ και να τα χρησιµοποιήσει ως µέρος των 

κριτηρίων συµφωνίας. Αυτό το επιπλέον βήµα δίνει καλύτερη ακρίβεια, και 

φυσιολογικά δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει κανείς ποιοι είναι οι πραγµατικοί γνήσιοι 

κώδικες (το περιεχόµενο των στοιχείων <bpt>, <ept>, <it> και <ph>). 

Για παράδειγµα, εδώ δίνονται τέσσερα τµήµατα που διαφέρουν µεταξύ τους µόνο 

στους κώδικες µορφοποίησης: 

Απλό κείµενο: Ειδικό κείµενο 

  RTF v1: {\b Special} text 

  RTF v2: {\cf7 Special} text 

   HTML: <B>Special</B> text 

Τα ίδια δείγµατα µε ετικέτες επισηµείωσης περιεχοµένου TMX: 

Απλό κείµενο: Ειδικό κείµενο 

  RTF v1: <bpt i="1" x="1">{\b </bpt>Special<ept i="1">}</ept> text 

  RTF v2: <bpt i="1" x="1">{\cf7 </bpt>Special<ept i="1">}</ept> text 

   HTML: <bpt i="1" x="1">&lt;B></bpt>Special<ept i="1">&lt;/B> </ept> 

text 

 Οι γνήσιοι κώδικες (RTF, HTML κ.λπ.) δεν χρειάζεται να αναλυθούν πριν από τη 

χρήση των τµηµάτων κειµένου. Τα στοιχεία ΤΜΧ σας επιτρέπουν να 

προχωρήσετε στο διαχωρισµό µεταξύ κώδικα και κειµένου. 

 Μπορούν να πραγµατοποιηθούν συγκρίσεις µεταξύ διαφορετικών µορφών 

αρχείων. Επιτυγχάνεται επίσης µεταφορά του γνήσιου κώδικα-πηγή σε αυτόν 

του στόχου. Ετσι, δεν διατηρείται και µεταφέρεται µόνο το µεταφρασµένο 

κείµενο αλλά και η σωστή µορφοποίηση, ακόµα και αν ήταν αρχικά σε 

διαφορετική µορφή αρχείου-πηγής. 

  Κανόνες για τα εσωτερικά στοιχεία 
Οι κανόνες για τη χρήση των στοιχείων <bpt>, <ept>, <it> και <ph> είναι οι 

ακόλουθοι:  

1. Χρησιµοποιήστε το στοιχείο <bpt> για να ανοίξετε τον κάθε κώδικα που έχει έναν 
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αντίστοιχο κώδικα τέλους στο ίδιο τµήµα. 

2. Χρησιµοποιήστε το στοιχείο <ept> για να κλείσετε τον κάθε κώδικα που έχει έναν 

αντίστοιχο κώδικα αρχής στο ίδιο τµήµα. 

3. Χρησιµοποιήστε το στοιχείο <it> για να ανοίξετε ή να κλείσετε τον κάθε κώδικα που 

δεν έχει αντίστοιχο κώδικα αρχής ή τέλους στο ίδιο τµήµα.  

4. Σε ορισµένες περιπτώσεις, εξαιτίας της κατάτµησης, µπορεί να έχετε κώδικες αρχής 
και τέλους, οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχους κώδικες αρχής ή τέλους εντός του 

ίδιου τµήµατος. Σε ορισµένες περιπτώσεις, εξαιτίας της κατάτµησης, µπορεί να έχετε 

κώδικες αρχής και τέλους, οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχους κώδικες αρχής ή τέλους 

εντός του ίδιου τµήµατος. Χρησιµοποιήστε το στοιχείο <it> για να ενσωµατώσετε 

αυτούς τους κώδικες. <it> has a mandatory attribute pos that should be set to 

"begin" or "end" depending on whether the isolated code is an opening or a closing 

code. Use <ph> for standalone codes. 

Οι αυτόνοµοι κώδικες είναι κώδικες που δεν ανοίγουν ή κλείνουν ένα στοιχισµένο 

ζευγάρι, όπως για παράδειγµα τα άδεια στοιχεία στην XML. 

Παραδείγµατα: 

The <bpt i="1" x="1">&lt;i></bpt><bpt i="2" x="2">&lt;b></bpt> 

big<ept i="2">&lt;/b></ept> black<ept i="1">&lt;/i></ept> cat. 

  Εφαρµογή του Επιπέδου 2 
Το Επίπεδο 2 του ΤΜΧ ορίζεται ως εξής: 

 Έστω ότι: 

• Η κατάτµηση είναι σαφής. (Για παράδειγµα, κάθε παράγραφος είναι 

πρόταση.) 

• Τα µεταφρασµένα τµήµατα δεν έχουν περισσότερες ή λιγότερες ετικέτες από 

τα τµήµατα-πηγή. (∆εν προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν επιπλέον ετικέτες.) 

• Οι ετικέτες <hi> και <sub> αφαιρούνται από όλα τα τµήµατα. 

 Με δεδοµένο ότι: 

• Ένα πρωτότυπο έγγραφο µε εσωτερικούς κώδικες (για παράδειγµα ένα αρχείο 

HTML) έχει µεταφραστεί µε το εργαλείο ΧΥΖ. 

•  Η µεταφραστική µνήµη αυτού του εγγράφου έχει σωθεί σε Επίπεδο 2 ΤΜΧ, 

µε τη χρήση των στοιχείων <bpt>, <ept>, <it> και <ph> όπου είναι 

απαραίτητο. Η χρήση του στοιχείου <ut> δεν επιτρέπεται στα σύµφωνα 

έγγραφα. 
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Το εργαλείο ΧΥΖ υποστηρίζει την εξαγωγή σε Επίπεδο 2 ΤΜΧ, αν ένα εργαλείο που 

συµµορφώνεται µε την εισαγωγή σε Επίπεδο 2 ΤΜΧ είναι σε θέση να φορτώσει ένα 

έγγραφο ΤΜΧ που δηµιουργήθηκε από το εργαλείο ΧΥΖ και να επαναδηµιουργήσει το 

µεταφρασµένο έγγραφο χωρίς απώλεια του κειµένου ή των εσωτερικών κωδίκων. 

Το εργαλείο ΧΥΖ υποστηρίζει την εισαγωγή σε Επίπεδο 2 ΤΜΧ, αν οποιοδήποτε 

έγγραφο Επιπέδου 2 ΤΜΧ που έχει δηµιουργηθεί µε ένα εργαλείο που συµµορφώνεται 

µε την εξαγωγή σε Επίπεδο 2 ΤΜΧ µπορεί να εισαχθεί στο εργαλείο ΧΥΖ και επιτρέπει 

την αναδηµιουργία του µεταφρασµένου εγγράφου χωρίς απώλεια του κειµένου ή των 

εσωτερικών κωδίκων. 

Ένα εργαλείο που προσφέρει τόσο λειτουργίες εισαγωγής όσο και εξαγωγής πρέπει να 

υποστηρίζει τόσο εισαγωγή σε Επίπεδο 2 ΤΜΧ όσο και εξαγωγή σε Επίπεδο 2 ΤΜΧ για να 

θεωρηθεί ότι συµµορφώνεται µε το Επίπεδο 2 ΤΜΧ. 

Η πιστοποίηση της συµµόρφωσης µπορεί να γίνει µε τη χρήση ενός συνόλου 

πρωτότυπων εγγράφων και των αντίστοιχων αρχείων Επιπέδου 2 ΤΜΧ, και την 

εκτέλεση των παρακάτω βηµάτων για κάθε αρχείο ελέγχου: 

Εισαγωγή: 

1. Εισάγετε στο εργαλείο το µοντέλο αρχείου TMX (ImportTestN.tmx) που αντιστοιχεί 

στο πρωτότυπο αρχικό αρχείο (ImportTestN.ext). 

2. Μεταφράστε το αρχικό έγγραφο (ImportTestN.ext) χρησιµοποιώντας τη 

µεταφραστική µνήµη που εισάγαγατε. 

3. Συγκρίνετε το αρχείο που µεταφράστηκε από το εργαλείο µε το µοντέλο του 

µεταφρασµένου αρχείου (ImportTestN_LANG.ext). 

Εξαγωγή: 

1. Μεταφράστε το αρχικό αρχείο (ExportTestN.ext) µε το εργαλείο. 

2. Εξάγετε το αντίστοιχο έγγραφο Επιπέδου 2 σε ΤΜΧ (π.χ. ExportTestNTool.tmx). 

3. Χρησιµοποιήστε το TMXCheck για να επιβεβαιώσετε το έγγραφο ΤΜΧ του εργαλείου 

(ExportTestNTool.tmx) και να το συγκρίνετε µε το µοντέλο αρχείου ΤΜΧ που του 

αντιστοιχεί (ExportTestN.tmx). 

Η σύγκριση αυτή γίνεται µέσω: 

1. Επιβεβαίωσης ότι για κάθε τµήµα-πηγή στο µοντέλο-έγγραφο ΤΜΧ υπάρχει ένα 

ακριβές αντίστοιχο τµήµα-πηγή στο έγγραφο ΤΜΧ του εργαλείου. 

∆ύο τµήµατα Επιπέδου 2 ΤΜΧ είναι όµοια αν: 

 Έχουν όµοια σύνολα ακολουθιών χαρακτήρων, στην ίδια σειρά. 
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 Έχουν τον ίδιο αριθµό εσωτερικών στοιχείων, στην ίδια σειρά και του ίδιου 

είδους (<bpt>, <ept> κ.λπ.). 

2. Επιβεβαίωση ότι για κάθε τµήµα-πηγή που συµφωνεί µε τη µεταφραστική µνήµη του 
εργαλείου υπάρχει ένα τµήµα-στόχος όπου µεταφέρονται σωστά οι 
εσωτερικοί κώδικες. 

Οι εσωτερικοί κώδικες µεταφέρονται σωστά αν: 

 Στο τµήµα-πηγή, κάθε στοιχείο µε µία δοσµένη ιδιότητα x (ή η ιδιότητα x του 
αντίστοιχου στοιχείου <bpt> στην περίπτωση του στοιχείου <ept>) έχει ένα 
στοιχείο που συµφωνεί µε το τµήµα-στόχος. 

Παρέχεται ένα σύνολο εργαλείων συµµόρφωσης, το οποίο περιέχει το TMXCheck, µια 

σειρά αρχείων προς εξέταση και λεπτοµερές έγγραφο επεξεργασίας, ώστε να µπορούν 

όλοι να επιβεβαιώσουν τη συµµόρφωση ενός δοσµένου εργαλείου. 

 

∆ιάφορα 

  Οµαδοποίηση στοιχείων <tu> 
Αν θέλετε να υποδείξετε ότι αρκετά στοιχεία <tu> ανήκουν σε µία λογική οµάδα, 

µπορείτε να προσδιορίσετε ένα στοιχείο <prop> για κάθε <tu> που συµµορφώνεται µε 

τα χαρακτηριστικά της οµάδας. 

<tu> 

 <prop type="group">1</prop> 

 <tuv xml:lang="en"><seg>First segment</seg><tuv> 

 <tuv xml:lang="fr"><seg>Premier segment</seg><tuv> 

</tu> 

<tu> 

 <prop type="group">1</prop> 

 <tuv xml:lang="en"><seg>Second segment</seg><tuv> 

 <tuv xml:lang="fr"><seg>Second segment</seg><tuv> 

</tu> 

Το ΤΜΧ δεν εφαρµόζει σειρά διαδοχής. Αν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η σειρά των 

στοιχείων <tu>, µπορεί να θέλετε να χρησιµοποιήσετε την ιδιότητα tuid ή το στοιχείο 

<prop> για να το δηλώσετε. Για παράδειγµα: 

<tu> 

 <!-- Group 1, first item --> 

 <prop type="group">1-1</prop> 
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 <tuv xml:lang="en"><seg>First segment</seg><tuv> 

 <tuv xml:lang="fr"><seg>Premier segment</seg><tuv> 

</tu> 

<tu> 

 <!-- Group 1, second item --> 

 <prop type="group">1-2</prop> 

 <tuv xml:lang="en"><seg>Second segment</seg><tuv> 

 <tuv xml:lang="fr"><seg>Second segment</seg><tuv> 

</tu> 

Ο αρχικός σχεδιασµός του ΤΜΧ δεν περιλαµβάνει την οργάνωση του τρόπου 

οµαδοποίησης των στοιχείων <tu> ή <tuv>. 

 

∆είγµα εγγράφου 

Περιορισµοί επισήµανσης: Οι περιορισµοί στον αριθµό των εµφανίσεων του κάθε 

στοιχείου και του αν η ιδιότητα είναι υποχρεωτική εντός του στοιχείου δηλώνεται µε:  

 ΕΝΤΟΝΑ γράµµατα για τα αντικείµενα που είναι υποχρεωτικά.  

 ΠΛΑΓΙΑ γράµµατα για τα αντικείµενα που µπορεί να προσδιοριστούν καµία ή µία 

φορές.  

 ΚΑΝΟΝΙΚΑ γράµµατα για τα αντικείµενα που µπορεί να προσδιοριστούν καµία, 

µία ή περισσότερες φορές.  

Σε αυτό το παράδειγµα εγγράφου ΤΜΧ οι ενδείξεις έχουν χρησιµοποιηθεί µόνο για να  

διευκολύνουν στην ανάγνωση, και οι διαφορετικοί τύποι επισηµείωσης έχουν 

χρησιµοποιηθεί από κοινού για να δείξουν τις διάφορες πιθανότητες. 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- Example of TMX document --> 

<tmx version="1.4"> 

 <header 

 creationtool="XYZTool" 

 creationtoolversion="1.01-023" 

 datatype="PlainText" 

 segtype="sentence" 
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 adminlang="en-us" 

 srclang="EN" 

 o-tmf="ABCTransMem" 

 creationdate="20020101T163812Z" 

 creationid="ThomasJ" 

 changedate="20020413T023401Z" 

 changeid="Amity" 

 o-encoding="iso-8859-1" 

 > 

 <note>This is a note at document level.</note> 

 <prop type="RTFPreamble">{\rtf1\ansi\tag etc...{\fonttbl}</prop> 

 <ude name="MacRoman" base="Macintosh"> 

  <map unicode="#xF8FF" code="#xF0" ent="Apple_logo" subst="[Apple]"/> 

 </ude> 

 </header> 

 <body> 

 <tu 

  tuid="0001" 

  datatype="Text" 

  usagecount="2" 

  lastusagedate="19970314T023401Z" 

 > 

  <note>Text of a note at the TU level.</note> 

  <prop type="x-Domain">Computing</prop> 

  <prop type="x-Project">P&#x00E6;gasus</prop> 

  <tuv 

  xml:lang="EN" 

  creationdate="19970212T153400Z" 

  creationid="BobW" 

  > 

  <seg>data (with a non-standard character: &#xF8FF;).</seg> 
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  </tuv> 

  <tuv 

  xml:lang="FR-CA" 

  creationdate="19970309T021145Z" 

  creationid="BobW" 

  changedate="19970314T023401Z" 

  changeid="ManonD" 

  > 

  <prop type="Origin">MT</prop> 

  <seg>donn&#xE9;es (avec un caract&#xE8;re non standard: &#xF8FF;).</seg> 

  </tuv> 

 </tu> 

 <tu 

  tuid="0002" 

  srclang="*all*" 

 > 

  <prop type="Domain">Cooking</prop> 

  <tuv xml:lang="EN"> 

  <seg>menu</seg> 

  </tuv> 

  <tuv xml:lang="FR-CA"> 

  <seg>menu</seg> 

  </tuv> 

  <tuv xml:lang="FR-FR"> 

  <seg>menu</seg> 

  </tuv> 

 </tu> 

 </body> 

</tmx> 
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Ορισµός τύπου εγγράφου για ΤΜΧ 

<!-- TMX (Translation Memory eXchange) 

Γνωστό ως "-//LISA OSCAR:1998//DTD for Translation Memory eXchange//EN" 

Χρήση στο TMX: <!DOCTYPE tmx SYSTEM "tmx14.dtd"> 

Μια εφαρµογή SGML που συµµορφώνεται µε: 

το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 8879 Standard Generalized Markup Language,  

την XML (Extensible Markup Language), Σύσταση του W3C 

Όλα τα ονόµατα στοιχείων και ιδιοτήτων του TMX πρέπει να γράφονται µε πεζά 

γράµµατα. 

--> 

<!-- version 1.4-- > 

<!ENTITY  lt   "&#38;#60;" > 

<!ENTITY  amp  "&#38;#38;" > 

<!ENTITY  gt   "&#62;" > 

<!ENTITY  apos "&#39;" > 

<!ENTITY  quot "&#34;" > 

<!ENTITY % segtypes    "block|paragraph|sentence|phrase" > 

<!-- ELEM   CONTENT     --> 

<!-- ATTR        

 NAME   TYPE   DEFAULT --> 

<!-- Base Document Element --> 

   <!ELEMENT tmx             (header, body) >  

   <!ATTLIST tmx 

         version             CDATA          #FIXED "1.4" > 

 

<!-- Header --> 

   <!ELEMENT header          (note|prop|ude)* > 

   <!ATTLIST header 

 creationtool   CDATA  #REQUIRED 

 creationtoolversion  CDATA  #REQUIRED 

 segtype   (%segtypes;)  #REQUIRED 
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 o-tmf    CDATA  #REQUIRED 

 adminlang   CDATA  #REQUIRED 

 srclang  CDATA  #REQUIRED 

 datatype   CDATA  #REQUIRED 

 o-encoding   CDATA  #IMPLIED 

 creationdate   CDATA  #IMPLIED 

 creationid   CDATA  #IMPLIED 

 changedate   CDATA  #IMPLIED 

 changeid   CDATA  #IMPLIED > 

 

<!-- Body --> 

   <!ELEMENT body            (tu*) > 

   <!-- No attributes            --> 

 

<!-- Note --> 

   <!ELEMENT note            (#PCDATA) > 

   <!ATTLIST note 

 o-encoding   CDATA  #IMPLIED  

 xml:lang   CDATA  #IMPLIED 

 lang    CDATA  #IMPLIED > 

 <!-- lang is deprecated: use xml:lang --> 

 

<!-- User-defined Encoding --> 

   <!ELEMENT ude             (map+) > 

   <!ATTLIST ude 

 name    CDATA  #REQUIRED 

  base    CDATA  #IMPLIED > 

<!-- Note: the base attribute is required if one or more <map> 

     elements in the <ude> contain a code attribute. --> 

 

<!-- Character mapping --> 
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   <!ELEMENT map             EMPTY > 

   <!ATTLIST map 

 Unicode   CDATA  #REQUIRED 

 code    CDATA  #IMPLIED 

 ent    CDATA  #IMPLIED 

 subst    CDATA  #IMPLIED > 

 

<!-- Property --> 

   <!ELEMENT prop            (#PCDATA) > 

   <!ATTLIST prop 

 type    CDATA  #REQUIRED  

 xml:lang   CDATA  #IMPLIED 

 o-encoding   CDATA  #IMPLIED     

 lang    CDATA  #IMPLIED > 

 <!-- lang is deprecated: use xml:lang --> 

 

<!-- Translation Unit --> 

   <!ELEMENT tu              ((note|prop)*, tuv+) > 

   <!ATTLIST tu 

 tuid    CDATA  #IMPLIED 

 o-encoding   CDATA  #IMPLIED 

 datatype   CDATA  #IMPLIED 

 usagecount   CDATA  #IMPLIED 

 lastusagedate  CDATA  #IMPLIED 

 creationtoo   CDATA  #IMPLIED 

 creationtoolversion  CDATA  #IMPLIED 

 creationdate   CDATA  #IMPLIED 

 creationid   CDATA  #IMPLIED 

 changedate   CDATA  #IMPLIED 

 segtype   (%segtypes;)  #IMPLIED 

 changeid   CDATA  #IMPLIED 
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 o-tmf    CDATA  #IMPLIED 

 srclang  CDATA  #IMPLIED > 

 

<!-- Translation Unit Variant --> 

   <!ELEMENT tuv             ((note|prop)*, seg) > 

   <!ATTLIST tuv 

 xml:lang   CDATA  #REQUIRED 

 o-encoding   CDATA  #IMPLIED 

 datatype   CDATA  #IMPLIED 

 usagecount   CDATA  #IMPLIED 

 lastusagedate  CDATA  #IMPLIED 

 creationtoo   CDATA  #IMPLIED 

 creationtoolversion  CDATA  #IMPLIED 

 creationdate   CDATA  #IMPLIED 

 creationid   CDATA  #IMPLIED 

 changedate   CDATA  #IMPLIED 

 o-tmf    CDATA  #IMPLIED 

 changeid   CDATA  #IMPLIED 

 lang    CDATA  #IMPLIED > 

 <!-- lang is deprecated: use xml:lang --> 

 

<!-- Text --> 

   <!ELEMENT seg             (#PCDATA|bpt|ept|ph|it|hi|ut)* > 

<!-- Content Markup ============================== --> 

 

   <!ELEMENT bpt             (#PCDATA|sub)* > 

   <!ATTLIST bpt 

 i    CDATA  #REQUIRED 

 x    CDATA  #IMPLIED 

 type    CDATA  #IMPLIED > 

 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                               ∆ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων 5

   <!ELEMENT ept             (#PCDATA|sub)* > 

   <!ATTLIST ept 

 i    CDATA  #REQUIRED > 

 

   <!ELEMENT sub             (#PCDATA|bpt|ept|it|ph|hi|ut)* > 

   <!ATTLIST sub 

 datatype   CDATA  #IMPLIED 

 type    CDATA  #IMPLIED > 

 

   <!ELEMENT it              (#PCDATA|sub)* > 

   <!ATTLIST it 

 pos    (begin|end)  #REQUIRED 

 x    CDATA  #IMPLIED 

 type    CDATA  #IMPLIED > 

 

   <!ELEMENT ph              (#PCDATA|sub)* > 

   <!ATTLIST ph 

 x    CDATA  #IMPLIED 

 assoc    CDATA  #IMPLIED 

 type    CDATA  #IMPLIED > 

 

   <!ELEMENT hi              (#PCDATA|bpt|ept|it|ph|hi|ut)* > 

   <!ATTLIST hi 

 x    CDATA  #IMPLIED 

 type    CDATA  #IMPLIED > 

 

   <!-- The <ut> element is deprecated --> 

 

   <!ELEMENT ut              (#PCDATA|sub)* > 

   <!ATTLIST ut 

 x    CDATA  #IMPLIED > 
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<!-- End --> 

 

Συµπερασµατικά Σχόλια 
Η πραγµατική προσφορά ενός συστήµατος µετάφρασης είναι η δυνατότητα που 

παρέχει στο χρήστη να αυξάνει την αποδοτικότητα της µεταφραστικής διαδικασίας 

ελαττώνοντας το κόστος και το χρόνο, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και τη 

συνέπεια της µετάφρασης. Πλήρως αυτοµατοποιηµένη µεταφραστική διαδικασία από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν είναι ακόµα εφικτή. Η υιοθέτηση συστηµάτων 

µεταφραστικών µνηµών τα οποία συνδυάζουν διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας και 

πληροφορίας, και η ενσωµάτωσή τους στη µεταφραστική διαδικασία αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα αποδοτική µε δυνατότητες εύκολης και γρήγορης προσαρµογής σε 

διαφορετικές φυσικές γλώσσες και διαφορετικές θεµατικές περιοχές, συνεισφέροντας 

ταυτόχρονα στη δηµιουργία παράγωγου γλωσσικού πολιτιστικού αποθέµατος, άµεσα 

αξιοποιήσιµου σε πληθώρα εφαρµογών.  
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