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Strumpor eller översättningssystem?

Attribut System 1 System 2
Attribut 1 Värde 1.1 Värde 2.1
Attribut 2 Värde 1.2 Värde 2.2
Attribut 3 Värde 1.3 Värde 2.3



Standardiseringsinitiativ

• ISO:s programvarukvalitet
– EAGLES ramverk

• skrivhjälpmedel
• dialogsystem
• ISLE:s taxonomi för maskinöversättning (FEMTI)

• LISA
– kvalitetsgranskningsmodell
– TMX, TBX, XLIFF, SRX, GIST
– (branschöversikter)

• SAE
– J2450



ISO:s kvalitetsattribut

• ISO 8402: 
– “The totality of features and characteristics 

of a product or service that bears on its 
ability to satisfy stated or implied needs”

• ISO/IEC:s 9126-serie: Produktkvalitet
• ISO/IEC:s 14598-serie: Utvärdering av 

programvaruprodukter
– funktionalitet
– pålitlighet
– användbarhet
– effektivitet
– underhållbarhet
– portabilitet



Utvärderingskontexter

• För vem?
• Varför?
• Vad?
• Av vem?
• Hur?



För vem?

• Konsument-
organisation

• Projektledare
• Utvecklare
• Avancerad 

användare
• Konsument
• ...

Olika användare har olika behov. 
Kvalitetsattributen bör väljas och viktas därefter.



Varför?

Typ Syfte

Genomförbarhet

Diagnostik Spåra fel.

Progression

Adekvans

Prestanda Jämföra olika system.

Se om produkten behövs/är värd 
att utveckla.

Se ändringar mellan olika 
versioner.

Se om produkten är adekvat för 
en viss uppgift.

Syftet med utvärderingen beror på typ av 
användare och produktens mognad. Exempel:



Vad?

[funktionalitet:

  [lämplighet:sant

   korrekthet:60%

   interoperab.:hög

   säkerhet:hög

   följer std: sant] 
 pålitlighet:7

 användbarhet:bra

 effektivitet:std

 underhållbarhet:god

 portabilitet:Linux]

Typ av användare 
och syfte bör 
bestämma på vilken 
detaljnivå attribut 
ska väljas. Viktade 
värden för vissa 
attribut kan 
kombineras till ett 
attribut på högre 
nivå.



Av vem?

• Utvärderingsorgan
• Affärschef
• Utvecklare
• Domänexpert
• Avancerad 

användare
• Tvåspråkig 

användare
• Konsument
• ...

Olika typer av 
utvärderingar 
kräver utvärderare 
med olika bakgrund. 
Vissa utvärderingar 
kan utföras 
automatiskt; andra 
inte.



Hur?

1.Definition av kvalitetskraven
• kravanalys
• utvärderingsmodellering

2.Förberedelse av utvärderingen
• val av kvalitetsmått
• definition av graderingsnivåer
• definition av bedömningskriterier

3.Utförande av utvärderingen
• mätning
• gradering
• bedömning



FEMTI - användarbehov

1. Specifying user needs
• The purpose of evaluation 
• The object of evaluation 
• Characteristics of the translation task 

• Assimilation 
• Dissemination 
• Communication 

• User characteristics
• Machine translation user
• Translation consumer
• Organisational user

• Input characteristics (author and text) 



FEMTI - systemegenskaper
1. System characteristics to be evaluated 

– System internal characteristics 
• MT system-specific characteristics
• Model of translation process
• Linguistic resources and utilities
• Characteristics of the intended mode of use 

– System external characteristics
• Functionality
• Reliability
• Usability
• Efficiency
• Maintainability
• Portability
• Cost 



Svarta lådan-utvärdering



Glaslådeutvärdering



Utvärdering av översättningskvalitet

• Jämförelse med källtext (tvåspråkig 
utvärderare/automatiskt)

• Jämförelse med referensöversättning (enspråkig 
utvärderare/automatiskt)

• Trogenhet (hur nära)
• Korrekthet (hur korrekt)
• Adekvans (hur adekvat)
• Informationsinnehåll (hur informativ)
• Förståelighet (hur förståelig)
• Flyt (hur flytande)



Manuell utvärdering

• Gradering
• Lucktest
• Läsförståelsetest
• Uppgiftsbaserat test
• Lästid
• Inskrivningstid
• Efterredigering



Gradering - trogenhet

• 5 = All betydelse från källfragmentet finns kvar i 
det översatta fragmentet .

• 4 = Det mesta av betydelsen från källfragmentet 
finns kvar i det översatta fragmentet.

• 3 = Mycket av betydelsen från källfragmentet finns 
kvar i det översatta fragmentet.

• 2 = Lite av betydelsen från källfragmentet i 
källfragmentet finns kvar i det översatta 
fragmentet.

• 1 = Ingen betydelse från källfragmentet finns kvar i 
det översatta fragmentet. 



Resultat - trogenhet

http://stp.lingfil.uu.se/~evafo/lrec_eval/



Manuell utvärdering - problem

The cat is fat.

The hat is fat.

The hat is fat.



Halvautomatisk utvärdering

• Manuell uppmärkning
• Automatisk jämförelse och beräkning

• Namngivna enheter
• Syntaktisk korrekthet
• Översättning av domänspecifik terminologi
• Översättning av informationsenheter
• Skapande av testsviter



SAE J2450

Wrong term (WT) 5 2
Syntactic error (SE) 4 2
Omission (OM) 4 2
Word structure or agreement error (SA) 4 2
Misspelling (SP) 3 1
Punctuation (PE) 2 1
Miscellaneous error (ME) 3 1

Category c serious 
w
c,s

minor 
w
c,m



SAE J2450 – statistiskt system

Vi anser också att det i detta 
sammanhang bör fastläggas i 
gemenskapens regelverk att det 
godkännande som den nationella 
myndigheten årligen senast den 
15 december skall meddela 
beträffande en 
producentorganisations 
verksamhetsprogram för 
nästkommande år skall vara 
bindande för den nationella 
myndigheten och inte senare 
kunna ändras om det kan 
klarläggas att samtliga de 
omständigheter som avser en 
åtgärd är redovisade vid detta 
tillfälle .

We also believes that it in this 
context should fastläggas in the 
Community rules that the 
approval of the national 
department annually later 15 
December must Parliament´s 
rejected a 
producentorganisations 
vegetables for the next year 
shall be bindande for the 
national department and no 
later be changed if there may 
klarläggas all those 
circumstances which pay an 
action is drafts at this occasion .

WTs SEs OMs SAs SPs PEs MEs                WTm SEm OMm SAm SPm PEm MEm



SAE J2450 – regelbaserat system

Vi anser också att det i detta 
sammanhang bör fastläggas i 
gemenskapens regelverk att det 
godkännande som den nationella 
myndigheten årligen senast den 
15 december skall meddela 
beträffande en 
producentorganisations 
verksamhetsprogram för 
nästkommande år skall vara 
bindande för den nationella 
myndigheten och inte senare 
kunna ändras om det kan 
klarläggas att samtliga de 
omständigheter som avser en 
åtgärd är redovisade vid detta 
tillfälle .

We consider also to it in this 
context shall fastläggas in the 
community's legislation to the 
approval as the national 
authority annually late the 15 
December will announce 
concerning a producer 
organisation's operational 
programmes for the following 
years will product bindande for 
the national authority and not 
late can change if it can 
klarläggas that all the 
circumstances that intend a 
measure are presented at this 
occasion.

WTs SEs OMs SAs SPs PEs MEs                WTm SEm OMm SAm SPm PEm MEm



SAE J2450 – resultat



Automatisk utvärdering

• Ungefärlig strängmatchning
• Automatisk uppmärkning och beräkning

• Redigeringsavstånd
• N-gramsamförekomst
• Antal oöversatta ord
• Namngivna enheter

• Syntaktisk korrekthet

• Översättning av domänspecifik terminologi

• Översättning av informationsenheter

• Skapande av testsviter och utvärdering med dem



Redigeringsavstånd - ordnoggrannhet



WA vs. WAFT för segment



Fördelar och nackdelar

• Möjligt att länka 
operationer
– clip/clamp
– tensioner/tensioners
– in/into

– the/
– � � � � � � � � � � �

• Känslig för 
ordföljdsändringar



N-gramsamförekomst

Kandidat: <It is a guide to action> <which> <ensures that 
the military> <always> obeys <the> <commands> <of the 
party .>

Referens1: <It is a guide to action> that <ensures that the 
military> will forever heed Party <commands> .

Referens2: It is the guiding principle <which> guarantees 
the military forces <always> being under <the> command 
of the Party .

Referens3: It is the practical guide for the army always to 
heed the directions <of the party .>



BLEU (Bi-Lingual Evaluator Understudy)



BLEU – problem ( NEVA)



BLEU vs NEVA för segment



Fördelar och nackdelar

• Alltid >0 om något 
är rätt

• Möjligt att få listor 
på saknade n-gram

• Känslig för ordfel 
(särskilt i mitten)



Antal referensöversättningar

• Rankning är i princip densamma.
• Poängen ökar med antalet 

referensöversättningar.



Kvalitet på referensöversättning

• Kvaliteten har betydelse för poängnivån.
• Kvaliteten har mindre betydelse för rankning.



Supermodell via kloning

1) Trouble 
shooting

2) The fluid is 
cleaned by 
passing 
through a 
filter.

3) Failure to 
follow this 
instruction 
can...

1) Trouble 
shooting

2) The fluid is 
cleaned via
a filter.

3) Failure to 
follow this 
instruction 
can...

1) Troubleshooting

2) The oil is cleaned 
via a filter.

3) Failure to follow 
this instruction 
can...

1) Troubleshooting

2) The oil is cleaned 
via a filter.

3) It can...
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