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 الم ل خ ص

نا شنا في  ذه المقالة الترجمة اآللية تار خا  وموضوعا  وأنواعا ، مع مقارنات 
وتوضيحات. وشرحنا أ مية  ذه الترجمة في عصر ان  ار المعلومات، والحاجة 
الماسة إل  التواصل السر ع ب ن الدول والشعوب والثقافات، وبخاصة مع كثر  اللغات 

 . ا، اللغة العربية إحدا ا، في األمم المتحد  لغات رسميةال شر ة، واعتماد س  من

و د دلنا تار خ الترجمة اآللية عل  الت ور السر ع في طرق الترجمة، وعال ة 
ذلي بالذكاء االص ناعي وعلم اللغو ات. ومع أي الترجمات اآللية ال تزال في حاجة 

أي المستوى الم لوب  و إل  الت ور والتقدم، فألي ذلي يشكل حافزا  وتحديا . وبما 
ترجمة آلية عل  مستوى الترجمة ال شر ة، فألي م داي السرق م توح. والدول المتقدمة 

وه  نا بما  ام  به شركتا جوجل سخية باإلن اق، وكذلي الشركات الكررى. ونن
 .يكروسوف ماو 

وعرجنا في  ذه المقالة عل  الترجمة من العربية وإل  ا. ووجدنا أي ال حو  
رق في  ذا الم داي كث ر ؛ وبخاصة أي بنية اللغة العربية تختلف اختالفات كث ر  وال 

في بن ت ا عن اللغات األوربية. لكن المسا مات الرسمية في  ذا الم داي  ل لة، وكذلي 
التمو ل الرسمي ضعيف، عل  عك  ما في الدول المتقدمة. وال نعرف مع دا  أو 

ة رسمية. وت ق  ال حو  ال امعية فردية م عثر  مؤسسة رسمية تابعة لدولة أو جامع
 دوي خيا َّنظم ا.
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 :مقامةال

خرى أ، بشكل عام،  ي نقل نص من لغة لتسم  لغة المصدر  إل  لغة الترجمة
لتسم  لغة ال دف . و ي بذاك  ديمة  دم وجود لغت ن مختل ت ن، وحاجة المتكلم ن 

ف ي علم َّ تم بمعال ة اللغة  للغة المعالجة اآلليةأما  ف  ما إل  التواصل الل ظي.
بوساطة الحاسوب، ب رق علمية سدا ا خوارزميات. ولذلي، ف ي تزاوج ب ن علمي 
اللغة والحوس ة. و نتمي  ذا العلم إل  م موعة العلوم اإلدراكية، بتداخله مع الذكاء 

م  ي فر  من فرو  المعال ة اآللية للغة، ت ت الترجمة اآلليةاالص ناعي. كما أي 
 بترجمة لغة إل  لغة أخرى، باستعمال الحاسوب. 

و تم ذلي باالنتقال من شكل لغة المصدر إل  شكل لغة ال دف، عرر الرنية 
الداللية. وتحتاج الترجمة الرن و ة في أبن ت ا وترك  ات ا ودالالت ا المع مية إل  شكل 

 ا المع مية التي  د لغة ال دف، بخصوصيات ا الرن و ة في أبن ت ا وترك  ات ا ودالالت
بعد َّوم،  تقترب أو ترتعد من لغة المصدر. والحاجة إل  الترجمة تتضاعف َّوما  

بسرب كثر  اللغات، وما يعرر ف  ا، وس ولة التواصل العالمي ب ن الدول واأل وام 
ات عالمية سوالم تمعات المختل ة. إضافة إل  ما  و موجود أو ما  د َّوجد من مؤس

 .  5لحت  في الرلد الواحد الذي فيه تسود أكثر من لغة أو إ ليمية، أو

 و مكن أي ندرك ذاك أكثر إذا علمنا:

لغة  1000 ز اء. عل  أي من ا 6100عدد اللغات المستعملة في العالم َّت اوز  *
 شخص. 50000عدد الناطق ن ب ا أ ل من 
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ر من لغة، انقرا من ا أكث 2100* عدد اللغات الم دد  باالنقراا َّنوف عل  
 لغة في يضوي األجيال الثال(ة األخ ر . 200

لغة،  400يستعملوي  %20لغات، و 1من سكاي المعمور  يستعملوي  71%* 
 . 2للغة 6000يستعملوي  %1و

 :و ظ ر ال دول التالي أ م اللغات وترت ر ا

 عدد المستعمل ن اللغة الترت ب
 5016 جميع الل  ات -الص نية 5
 651 اإلن ل ز ة 2
 417 األوردو ال ندي/ 1
 422 العربية 4
 176 س انيةاإل 1
 271 الروسية 6
 214 ندونيسيةاإل 7
 251 ال رنسية 1
 207 الرنغالية 5

 201 الررتغالية 50
 527 اليابانية 55
 55 األلمانية 52
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 : 2056، فألنه ما يأتي لعاد المستخامين للغات على الشابكةوبالنس ة إل  

 النس ة العالمية مستعمل نعدد ال اللغة
 %26.1 541.6 اإلن ل ز ة
 %20.1 715.5 الص نية
 %7.7 277.5 اإلس انية
 %4.7 561.4 العربية

 

في  العربية ال توجافألي  لعاد المقاالت المنشورة في موسوعة ويكيبياياوبالنس ة 
لعربية ليس  من ، فألي انشاط الترجمة العالميةوبالنس ة إل  .  1ل ائمة العشر ن األوائل

، (م األلمانية %55، وبعد ا ال رنسية بنس ة %45أعال ا. إذ تستأ(ر اإلن ل ز ة بنس ة 
 لكل اللغات األخرى. %22لكل من ما. وال ا ي  %5والروسية بنس ة 

و ر ن ال دول التالي عدد المداخل في ستة معاجم عربية أحادية اللغة، من 
ن ل ز  ن ش  ر ن، إ؛ إضافة إل  مع م ن   الح مالمعاجم متوس ة الح م وكر ر 

 :ومع م ن (نائ ي اللغة

 عدد المداخل باأللوف المع م
 21 المع م العربي األساسي

 10 المع م الوسيا
 12 مع م اللغة العربية المعاصر 

 40 مع م الصحاح
 60 القاموس المحيا
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 10 لساي العرب
Oxford 10 

Longman 11 
 200 المغني األكرر

  4ل210 لمورد األكررا
 

 :أما بالنس ة إل  عدد الم ردات في عدد من اللغات ف و

؛  الروسية 510.000؛   ال رنسية 600.000؛   اإلن ل ز ة 52.102.552العربية 
510.000 . 

، وف  ا يعمد المترجم إل  نقل الترجمة الحرفيةونذكر (ال(ة أنوا  من الترجمة: 
ة ال دف، كلمة كلمة، دوي اال تمام إل  االختالف الكلمات من لغة المصدر إل  لغ

، وف  ا يعمد المترجم إل  ف م نص المصدر، والترجمة المعنويةالداللي ب ن اللغت ن. 
(م َّنقله إل  لغة ال دف بالمعن  الذي ف مه. ون د مثل ذلي في ترجمة القرآي الكر م. 

ا. ول ذا ن د اختالفات فألي مترجميه َّدعوي أن م َّترجموي معاني اآليات كما ف مو 
عل  ما ف مه المترجم. والنو  الثالن  و  في ترجمة النص، كر ر  أو صغ ر  اعتمادا  

، وف  ا َّتعرف المترجم إل   دف المؤلف، فيعرر عنه بأسلوب الترجمة االتصالية
 .  1لمما(ل في لغة ال دف

، و ي التي بشريةترجمة وبالنس ة إل  القائم عل  الترجمة، فالترجمة (ال(ة أنوا : 
، باستخدام الحاسوب، عن طر ق برامت وترجمة آليةيقوم ب ا شخص أو أكثر. 
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ف  ا برامت حاسوبية وتدخل  طرق هجينةحاسوبية خاصة، أو أج ز  معد  لذلي، أو 
 بشري م م.

، وفيه يقوم المترجم ال شري عل  تحرير سابقإل   وتحتاج الترجمة اآللية أحيانا  
للترجمة الحاسوبية، وبخاصة عندما  ردات وتراك ب محدد  تم  دا  إعداد النص من م 

، تحرير الحقال يست يع برنامت الترجمة أي يم ز ب ن أنوا  الكلمات. و د يحتاج إل  
إذ يقرأ المترجم ال شري النص المترجم من الحاسوب، و حرره من األخ اء إي وجدت 

، و عني ذلي أي ي ل  ر تفاعليتحريفي الم ردات أو التراك ب أو الرنية. و وجد 
المترجم إل  الحاسوب، و ت ادل معه الخيارات ليصل إل  أفضل صيغة مترجمة. ومن 

 . 6لناحية اختصار ال  د والو  ، فألي التحر ر الالحق  و األنسب

فقدر   ؛أي فوائد الترجمة اآللية واضحة، وأ م ا توف ر ال  د والمال وال شي في
عمل المتواصل محدود ، ال تقاري بقدر  الحاسوب الذي ال المترجم ال شري عل  ال

مقارنة بتكل ة الترجمة  يعرف الكلل أو الملل. كما أي تكل ة الترجمة اآللية صغ ر  جدا  
ال شر ة. إضافة إل  أي المترجم اآللي حيادي، ال يعرف المحسوبية أو االنحياز مع 

، والحاجة الماسة للترجمة ب ن ال وى. ومن الر هن أننا في عصر االن  ار المعرفي
 اللغات، ال نست يع أي نستغني عن الترجمة اآللية.

 كما يمكن تقسيم الترجمة اآللية من ح ن األ داف إل :

: وف  ا يكت ي القارئ بالوصول إل  معلومات مكتوبة بلغة الترجمة اآللية للراصا -5
  اشر .أجنرية، وبمراجعة بسي ة يحصل عل  ترجمة متواضعة أو س حية م



 

 
  087 

 

: وت دف إل  إنتاج ترجمة آلية، يقوم ف  ا المترجم المحترف الترجمة اآللية للمنقِ ح -2
 .بمراجعة النص وتنئيحه. و ذه الترجمة تعتمد إحدى طرق التحر ر المذكور  آن ا  

: و ذه تت لع إل  مساعد  المترجم لتزو ده بالقوامي  الترجمة اآللية للمترجم -1
رجمة للع ارات االص الحية. و نا ال يقوم الررنامت والموسوعات وذاكر  الت

 بالترجمة ال علية، بل بمساعد  المترجم إل  الوصول إل  ترجمة ج د .

وتمكن  ذه المؤلف أحادي اللغة الحصول عل  نصوص  الترجمة اآللية للمؤل ف: -4
ى مرٍا دوي مراجعة. و تم ف  ا محاور  المؤلف خرى، بمستو  أمترجمة من لغة 

غته األم لمعرفة  صده من ع ار  أو ترك ب ما، إل  أي يظ ر النص في اللغة بل
 األخرى.

 حول أهااف الترجمة وصعوباتها

ال ت دف أكثر الترجمات اآللية في العالم إل  ترجمة نصوص أدبية راقية أو ذات 
ي أكثر ترجمات المحترف ن مسخر  لتلرية ال لب الشدَّد إى (قافي رفيع. إذ مستو  
امي لنصوص علمية، وو(ائق تقنية، وتعامالت ت ار ة، وكتب تعليمات، وكتب المتن

ى زراعي أو طري، وبراءات اخترا  صناعية، وم و ات عامة، تدر سية ذات محتو  
كث ر من  اوتقار ر إعالمية، وما إل  ذلي. والترجمة في عدد من  ذه الميادَّن ف  

وتعب، وإي ظل الم لوب ترجمة  من الترجمات ف  ا تكرار عل  أي كث را   التحدي.
دقيقة متسقة. و زداد ال لب عل   ذه الميادَّن بما َّت اوز  درات الترجمة المحترفة. 

ب ود  المخرج  ول ذا ال بد من االستعانة بالحواس ب. وتقاس فائد  أي ترجمة آلية
ي ذاك يعتمد عل  الظروف إف  ا. و ذا م  وم فيه يموا و صعب تحدَّده بد ة؛ إذ 
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مقصود بالترجمة. وت ق  معاَّ ر الصدق والد ة والم  ومية واألسلوب المناسب وال
وما َّ م بالنس ة إل  الترجمة اآللية  و كم نحتاج  معاَّ ر ي ر موضوعية بشكل عام.

لدى القارئ ال شري. و ذا ي را  ليكوي مقروال   إل  تعدَّالت عل  النص المترجم آليا  
ترجمة اآللية أي ي محوا للوصول إل  ترجمات عل  ال احث ن والم ور ن لررامت ال

م  د  في ظرف مع ن. و  ق  المعيار ال شري  و المعيار األعل  لئياس د ة أي 
 ترجمة آلية.

إي الترجمة اآللية جزء من م داي أوسع في ال حن المح  المختص بمعال ة 
الذي َّ تم  "؛اللغويات الحاسوبية والذلاء االصطناعيحوسرية للغات ال ريعية، و و "

باكتشاف اآلليات األساسية للغة والت ك ر، باستعمال النمذجة والمحاكا  في الررامت 
من  ذه ال  ود، باختيار وت ر ق للمناحي  الحاسوبية. وتقترب الترجمة اآللية كث را  

لمشكالت  النظر ة والتقنيات العملياتية لمراحل الترجمة؛ مما َّوفر نظرات عميقة وحلوال  
إضافة إل  أي الترجمة اآللية  د توفر فرشة اخت ار عل  مدى واسع لكث ر من مع نة. 

النظر ات والتقنيات الم ور  من ت ارب ذات مدى ض ق في اللغو ات الحاسوبية 
 والذكاء االص ناعي.

عل  أي أ م الصعوبات والمعيقات في الترجمة اآللية لم تكن حاسوبية بل لغو ة. 
النحو ة، واختالف األل اظ ب ن  المع مي، والتعق دات و ي صعوبات تتعلق بالغموا

اللغات، والتعاب ر المقعر  أو ي ر المعتاد ، أو استخالص "معاني" ع ارات ونصوص 
نات ة من تحل ل إشارات، وأو وضع ا في شكل رمزي من لغة ال دف. ولذلي، تعتمد 

تلي التي تظ ر  ، عل  التقدم في ال حو  اللغو ة، وبخاصةالترجمة اآللية كث را  
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، وت ق  كذلي. لكن الترجمة  formalizationلدرجات عالية من التعامل الرسمي 
اآللية ال يمكن ا ت ر ق النظر ات اللغو ة م اشر ، ألي  ذه م تمة بت س ر اآلليات 
األساسية إلنتاج اللغة واالستيعاب. وتركز عل  المالمح الحاسمة، وال تحاول ت س ر 

 ى واسعا  ي المقابل، تتعامل مع نصوص وا عية. وب ذا، تواجه مد  كل شيء. ب نما، ف
من الظا ر اللغو ة، وتعق دات المص لح، وأخ اء الت  ئة الخاطئة، والمستحد(ات 

(neologisms) ومناحي من اإلن از، التي  د ال تكوي في صميم اال تمامات ،
 اللغو ات النظر ة الم رد . 

في ال حن المح . ف ي تستمد  مستقال   يس  حقال  و ذا يعني أي الترجمة اآللية ل
من اللغو ات وعلم الحاسوب والذكاء االص ناعي ونظر ات الترجمة كل ما يمكن 

طرق وتقنيات لت و ر أنظمت ا وتحس ن ا. ف ي، حئيقة، بحن  االست اد  منه من
أخرى من تقنيات وم اهيم يمكن ت ريق ا في ميادَّن  م ما   ت ريقي، لكن ا بن  هيكال  

 . 1لتتعلق بعمليات لغة الحاسوب

 تعريفات

 نقدم تعر  ات لمص لحات تتعلق بالترجمة اآللية وما َّتعلق ب ا.

األنظمة  كما ذكرنا تعني (Machine Translation): الترجمة اآللية
الحاسوبية التي تنتت ترجمات من لغة إل  أخرى، بعوي بشري، أو بدونه. وال يعني 

لتي أساس ا حاسوبي، الداعمة للمترجم ن مثل المعاجم، و واعد  ذا أدوات الترجمة ا
و رول ا، أو  الريانات المتعلقة بالمص لحات، ميسرا نقل نصوص  ابلة للقراء  آليا  

تت اعل مع معال ة الكلمات، أو تحر ر النصوص، أو عد  ال  اعة. عل  أن ا تشمل 
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حاسوب للئيام بالترجمات، بما فيه األنظمة التي ب ا يساعد المترجموي أو المتعاملوي ال
والمراجعات التالية للمخرجات. وال   onlineلإعداد النصوص، والت اعل الم اشر 

و"الترجمة ال شر ة المعانة  " MAHTل تتضح الحدود ب ن "الترجمة اآللية المعانة بشر ا  
مكن ي  "CATل . كذلي، فألي المص لح "الترجمة المعانة حاسوبيا   "HAMTل حاسوبيا  

 شمل كل  ما. لكن لب الترجمة اآللية  و األتمتة التامة لعمليات الترجمة.يأي 

وبما أنه، في أيلب األحياي تكوي الترجمة المثل   ي الم لوبة، فألنه ال بد من 
التحر ر الالحق. وحت  الترجمة ال شر ة،  د تحتاج إل  تحر ر الحق. عل  أي أخ اء 

الترجمة ال شر ة. و د نرض  بالترجمة اآللية باعت ار الترجمة اآللية تختلف عن أخ اء 
أن ا ترجمة خام يقصد ب ا المختصوي في موضو  النص المترجم. كما أي باإلمكاي 
تحس ن الترجمة اآللية عن طر ق تحس ن طر  ا، وكذلي ب را بع  الق ود عل  

،  Sublanguageل" لغة جز يةالمدخالت. و د يصمم نظام الترجمة ل تعامل مع "
معنية بالم ردات والقواعد، لم داي ما لمثل موضو  كيميائي أو براء  اخترا  . و مكن 

و ي ،  Controlled Languageل لغة مضبوطةأي تترجم بع  النصوص إل  
التي تز ل ما في النص من يموا، وترتعد عن تعق دات التراك ب. و ذا َّت ع ما 

 ي ي رق حالة الت اعل ب ن اإلنساي واآللة.سم ناه التحر ر السابق. كما يمكن للنظام أ

 ثنا ية اللغةو مكن تصميم أنظمة الترجمة لتتعامل مع لغت ن أو أكثر، وتسم  
؛ و د يكوي  Multilingualل متعادة اللغات، أو أكثر من ذلي، وتسم   Bilingualل

،  Bi-directionalل ثنا ية االتجاه، أو  Uni-directional) االتجاه -أحادي ذلي
ح ن تكوي فيه الترجمة في كال االت ا  ن. كما أنه يمكن تصنيف نظم الترجمة في 
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؛ وتكوي ، و و األ دم تار خيا   Direct Translationل الترجمة المباشرة(ال(ة: 
 الترجمة فيه من لغة إل  أخرى دوي أي وسائا، أي من لغة المصدر إل  لغة ال دف.

 اللغة الوسيطة. والنو  الثاني ما يسم  و  ري تحل ل بسيا لنصوص لغة المصدر
، و نا َّتم ترجمة المعاني. وتكوي الترجمة عل  مرحلت ن: من لغة  Interlinguaل

المصدر إل  اللغة الوسي ة، (م من اللغة الوسي ة إل  لغة ال دف. وتكوي برامت 
والنو   ب ن ما ارت اط في حال تعدد اللغات. التحل ل مستقلة عن برامت التول د، ولكن  

؛ وتتم فيه الترجمة عل  (ال  مراحل: في  Transferل أسلوب تحويليالثالن ذو 
األول ، يص ر تحو ل النصوص إل  صيغ متوس ة، تكوي خالية من الغموا في 
لغة المصدر. وفي المرحلة الثانية، تحول الصيغ المتوس ة إل  صيغ تمث لية في لغة 

و ل  ذه الصيغ المتوس ة إل  نصوص في ال دف. وفي المرحلة الثالثة، ي ري تح
لغة ال دف. وتكوي برامت التحل ل والتول د خاصة ب ات ن اللغت ن. وتعالت اختالفات 

 الم ردات والتراك ب في المرحلة المتوس ة.

وفي مراحل التحل ل والتول د، تظ ر أكثر أنظمة الترجمة اآللية، أسال ب من صلة 
  morphologicalلللوصف اللغوي: الشكلي للتعامل مع المستو ات المختل ة 

. و مكن تقسيم كل من ال زء التحل لي  semanticsلوالداللي   syntacticلوالنحوي 
 . 5لوالتول دي إل   ذه المستو ات الثال 
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 موجز تاريخ الترجمة اآللية

َّرجع بع  ال احث ن تار خ الترجمة اآللية إل  القري السابع عشر، عندما فكر 
 Caveلت والَّرنتز بعمل معاجم تعتمد كودات ر مية. و د نشر كيف بي ديكار 

Beck   وأ(اناس وس ك رشرthanasius Kircher  و و اي بكرJohann 
Becher)    أمثلة في منتصف ذلي القري. وكاي المرتغ  لغة عالمية مؤسسة عل

. و د ا  ال شر جميع ا واعد من ئية ورموز أيقونية، خالية من الغموا، َّتواصل ب 
منظومة يمكن أي تعد الخ و  األول  في  5665طور بكر، و و كيميائي، سنة 

الترجمة اآللية، سما ا "األشكال لكتابة لغة عامية"، وف  ا  دم "اخترا  لغوي سري ي ر 
ليشرح و   م لغات مختل ة، بل وكل اللغات، بعد َّوم  معروف الذي يع ن كل واحد

لغات م الخاصة". و و توجه مرني عل  معاجم َّرت ا واحد من التوجيه بالقراء  في 
نشر سنة   John Wilkinsلبعض ا ب ع  بكودات عددية. كما أي جوي ولكنز 

فلس ي". و د ا ترح   يفكرته بمقال عنوانه "مقالة نحو لغة ذات شكل حئيق 5661
 فيما بعد لتكوي لغة عالمية، ولم يكتب ل ا الن اح.  اسررنتوللغة 

واحد  في فرنسا وضع ا  :براءتا اخترا  بشكل مستقل 5511ة و د س ل  سن
الذي صمم ج از خزي من شر ا ور ي،   George Artrsrouniلجورج أرتسروني 

نع نموذج له  و مكن استعماله إلي اد الكلمة المقابلة لكلمة ما في لغة أخرى. و د ص 
 Peterل يترو انسك-. والرراء  الثانية  ي للروسي ب رس سك رنوف5517سنة 

Smirnov-Troyanskii   الذي تصور (ال  مراحل للترجمة اآللية: األول ، و ي
األ م، ف  ا يقوم محرر ال يعرف إال لغة المصدر بالتحل ل المن قي للكلمات إل  
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صيغ ا األساسية، ووظائ  ا النحو ة. وفي المرحلة الثانية، تقوم اآللة بتحو ل  ذه 
 ا من صيغ ووظائف في لغة ال دف. وفي المرحلة الصيغ والوظائف إل  ما يعادل

الثالثة، يقوم محرر ال يعرف إال لغة ال دف، بتحو ل  ذه الصيغ والوظائف األخ ر  
لزمانه. إذ  إل  صيغ مقرولة في لغة ال دف. ومن الواضح، أي ترو انسكي كاي سابقا  

ة عل  َّد واري نه بعد ذلي بسنوات  الل، ظ رت إمكانية استعمال الحواس ب للترجمإ
 ، Andrew Boothلمن مؤسسة روك لر وأندرو بوذ   Warren Weaverلو  ر 
بر  اني مختص بالرلورات. كما تعترر الرسائل المت ادلة ب ن ما تار خ والد  و و 

  :5511الترجمة اآللية. و د كتب و  ر لروذ ل

تب باللغة الص نية  و، ب أي كتابا   "]...[ إنه من المغري جدا    ساطة، مكتوب ك 
، ألي  بكود ص ني. وإذا كنا نمتلي حلول كل المسائل المش ر  تقر  ا   باإلن ل ز ة مرمزا  

 أنه بالتأو ل المناسب يمكن إي اد طرق م  د  للترجمة". 

لمن جامعة   Richard Richensلوفي لندي، تعاوي بوذ مع ر شارد ر شنز 
ج ترجمة كلمة بكلمة في الملخصات كامرردج  الذي استعمل ال  ا ات المثئ ة إلنتا

التي أش رت فكر  الترجمة اآللية  5545العلمية. كما كان  مذكر  من و  ر في تموز 
استعمل  في الحرب العالمية الثانية مثل في التعميات والتحل ل  للعامة، وا ترح  طر ا  

للغة. للمعلومات، واستكشاف المن ق والمالمح العالمية  اإلحصائي، ونظر ة شانوي 
، من  رل آالي تورنت  ENIGMAلكما يعترر في رموز الشي ر  األلمانية "إني ما" 

وفر قه باستعمال وسائل إحصائية، استخدم  ف  ا اآلالت الحاس ة،   Alan Turingل
التم  د األول في القري العشر ن ألس  الترجمة اآللية. وفي يضوي سنوات، بدأت 
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في عد  مراكز في الواليات المتحد  األمر كية. وأول ال حو  في الترجمة اآللية ت رى 
، Yehoshua Bar-Hillel لل -في  ذا الموضو  كاي َّ وشوا بار من ع ن باحثا  

. وبعد سنة، عقد  ذا ال احن 5515في مع د ماساتشوت  التكنولوجي لم م ت  سنة 
ح  الخ وط العامة لل حن المستقرل ي. ووضع  أول مؤتمر للترجمة اآللية؛ وفيه و ضه

ا تراحات للتعامل مع النحو، وأي تكتب النصوص بلغات مضروطة، مع نقاشات حول 
ترك ب نظم للغات جزئية، والحاجة إل  تدخل بشري لتحر ر سابق والحق ، من أجل 
الوصول إل  ترجمة آلية تامة. وأ(ار ال ع  مشكلة ال دوى التقنية. وبعد ا،  ام ل وي 

جامعة جورجتاوي بالتشارك مع شركة آي بي أم  من  Leon Dostertلدوست رت 
باالنخراط في مشرو ، أنتت أول عرا عام للترجمة اآللية في كانوي الثاني   IBMل

. وفيه تم  الترجمة لكلمات مختار  من الروسية إل  اإلن ل ز ة، باستخدام 5514سنة 
ي ر م مة، كان   كلمة وس   واعد نحو ة. ومع أي قيمة ذلي علميا   210 اعد  من 

بالموضو  أدى إل  تمو ل وافر لل حو  في الواليات المتحد ، وأي  ولد ا تماما   هإال أن
 َّل م آخر ن ل ردأوا ال حو  في الترجمة اآللية، وبخاصة في االتحاد السوف تي.

وعل  مدى العقد التالي نش   م موعات عدَّد : بعض ا عمل ب ر قة الت ربة 
ال حو  النظر ة، بما ف  ا األساسيات اللغو ة، من أجل  والخ أ؛ وآخروي ات عوا ن ت

حلول بع د  المدى. وانخرط  في  ذا الم ال مؤسسات مختل ة في  الوصول إل 
الواليات المتحد  األمر كية وكندا واالتحاد السوف تي وبر  انيا وفرنسا وإي اليا. وكاي 

لترجمة ب ن اإلن ل ز ة يعد ال وم نظام ا ل التيأكرر ا م موعة جامعة جورجتاوي، 
وكاي لكث ر من  والروسية النموذج األفضل لل  ل األول في بحو  الترجمة اآللية.

 ذه ال حو  أ(ر ا الدائم في الترجمة اآللية، بل وفي اللغو ات الحاسوبية والذكاء 
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س امات إلكترونية، وإل  تحل الت صرفية، وإل  إاالص ناعي، ما أدى إل  معاجم 
، إال أي ما نتت من أنظمة  ادر  ظر ة اللغو ة. ومع أي الت اؤل كاي عاليا  م مة في الن

ما أدى ؛ و و عل  إنتاج ترجمات ج د  لم َّتحقق. ومع الو    و   التعق دات اللغو ة
، انتقد ف  ا ال رضيات القائمة من ح ن 5560 لل إل  مراجعة سنة  -بال احن بار

رجمة أوتوماتية ذات مستوى عال، تؤدي إل  ي  دف الترجمة اآللية  و خلق أنظمة تإ
ونا ش أنه ال يمكن  نصوص ال تختلف عن تلي التي يقوم ب ا العنصر ال شري.

تخ ي "الحواجز الداللية" إال بألدخال مقادَّر ضخمة من المعرفة الموسوعية من العالم 
الحئيقي. ولذلي، أوص  أي يكوي طموح الترجمة اآللية الوصول إل  أنظمة ت عل 

 الت اعل ال شري مع اآللة ذا جدوى ا تصادية.

"الل نة  5564(م أل   ج ات الحكومة األمر كية الداعمة للترجمة ال شر ة سنة 
، ل حص الت لعات. وكاي تقر ر ا  ALPACل ة األوتوماتية للغة" لاالستشار ة للمعا

لترجمة ؛ إذ ذكر أي الترجمة اآللية ب  ئة، وأ ل د ة، وتكلف ضعف تكل ة اسلريا  
ال شر ة. وأنه ال حاجة للمز د في اإلن اق عل  الترجمة اآللية. وأوص  بالمقابل 
بت و ر المع نات عل  الترجمة، مثل المعاجم األوتوماتية، كما أوص  بدعم ال حو  
في اللغو ات الحاسوبية. عل  أي  ذا التقر ر  د رف  من عد  ج ات، وات م بأنه 

نظر. ومع ذلي، فألي  ذا التقر ر أدى إل  إن اء ض ق الع ن، ومتح ز و ص ر ال
فعلي لل حن في الترجمة اآللية في الواليات المتحد  لما َّز د عل  عقد من السنوات، 

 التصور ال ما  ري ل ا لمد  طو لة. فيكما أ(ر 
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وعل   ذا، فألي بحو  الترجمة اآللية تركزت خارج الواليات المتحد ، وبخاصة 
الثنائية اللغو ة في كندا لاإلن ل ز ة وال رنسية ، ب نما السوق  في كندا وأوربا، بسرب

األوربية المشتركة كان  تت لب ترجمات لنصوص مختل ة من علمية وا تصادية وتقنية 
لكندا ، لم تن ح الم موعة ال حثية في بناء منظومة  َ نِرَ لوإدار ة وتشر عية. ف ي 

مات لل ائرات، لكن ا ن ح  في خلق فرنسية كر ر  لترجمة كتب التعلي -ن ل ز ةإ
، من أجل ترجمة تقار ر  METEOل ، سم   م ت و5576منظومة "لغة جزئية" سنة 

نظام  5576ال ق  للنشر ال ومي. كما أي السوق األوربية المشتركة أدخل  سنة 
، للترجمة ب ن اإلن ل ز ة وال رنسية. و و نظام طوره ب تر  SYSTRANلسيستراي 

أحد أعضاء فر ق جامعة جورجتاوي، للترجمة ب ن اإلن ل ز ة والروسية  توما لطعمة ،
. وأدى ذلي إل  ضخ األموال لدعم 5570لمصلحة القوات ال و ة األمر كية، منذ سنة 
من التقدم في الترجمة اآللية واللغو ات  بحو  الترجمة ب ن عد  لغات، مست  دا  

 . EUROTRAلالحاسوبية. وسمي  ذا مشرو  َّوروترا 

و د يكوي أ م ت ور في الترجمة اآللية في العقد األخ ر  و ظ ور أنظمة 
ت ار ة. و د نزل  إل  الم داي الشركات اإللكترونية اليابانية وي ر ا. كما طورت 

من أنظمة سيستراي  أنظمة ترجمة خاصة بم ور  ا، أو بمن ط ورت له. كما أي كث را  
نظمة تعتمد التحر ر الالحق إلنتاج ف صل  عل   در مستعمل  ا. وأكثر  ذه األ

؛ وذلي لتم  ز حدود الكلمات، أو ترجمات مقرولة. كما أي التحر ر السابق شائع أيضا  
ن ل ز ة مضروطة. إترجمته بلغة  ةيصاغ النص الم لوب مدى ال مل وأش اه ال مل؛ أو

 والترجمة اآللية ال وم شائعة وتستعمل عل  ن اق واسع. 
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اآللية عل  الشابكة بنظام سيستراي، خدمة م انية، بترجمة و د بدأت الترجمة 
؛ (م كثرت  AltaVista Babelfishل . وت ع ذلي نظام 5556نصوص  ص ر  ل

، الذي استعمل للرسائل القص ر  عل   Mosesلالنظم إل  حد ما. من ذلي نظام 
 Googleل . كما طورت جوجل نظام 2001ال واتف النقالة في الياباي ل

Translate  سمح  تكنولوجيا الذكاء االص ناعي ال دَّد   2050. ومنذ أوائل
والش كات العصرية العميقة بالتعرف عل  الصوت للوصول إل  مستوى جود  أدى 

تكنولوجيا الترجمة و أي ي مع ب ن التعرف عل  الصوت إل  ب ر ق مترجم ميكروسوف  
َّد . ومترجم ميكروسوف  النصية. و كذا ان لق  تكنولوجيا الترجمة الصوتية ال د

 An Application بلللنص والصوت  و جزء من م موعة الخدمات المعرفية لِ 
Programming Interface (API)  لترجمة 2055. و و متاح للعمالء منذ ،

؛ كما  و 2054لترجمة الصوت ابتداء من سكاَّب منذ سنة  2054النص، ومنذ 
م توحة مع وجود الت ر ق في أنظمة   APIلخدمة بوص ه  2056متاح للعمالء منذ 

 . 50ل Android, IOS, Windowsل

 طرا ق الترجمة اآللية

فمن طرق بسي ة م اشر  ي ر فعالة،  ؛ت ورت طرائق الترجمة اآللية مع الزمن
 إل  طرق متقدمة  ابلة للت ر ق الواسع. و مكن إجمال  ذه ال رق في (ال :

 

 



 

 
  098 

 

 ترجمة آلية تعتما القواعا )ت آ ع ق( -5
 Rule-Based Machine Translation (RMBT) 

طورت منذ عقود، وكان  أول أسلوب عملي للترجمة اآللية، وتعترر  ةو ي ترجم
كالسيكية. لكن ا م  قة في الحلول الت ار ة إل  حد ما. وتقوم عل  لإعراب  ع ار  ما 

ال دف، في لغة المصدر، وتحدَّد كلمات ا، وتحل ل ترك ر ا، (م تحو ل ذلي إل  لغة 
من  رل مختص ن لغو  ن. و ذه القواعد تحدد  باالست اد  من  واعد مرمز ، تحدد بشر ا  

 التناظر التراك ري ب ن لغة المصدر ولغة ال دف. أي توجد ما يمكن أي يكوي وسي ا  
ترجمة آلية تحويلية :  paradigmsلوتحوي  ذه ال ر قة (ال(ة نماذج  ب ن ما. رمز ا  
  (Interlingual)وترجمة اإلشارات اللغوية ، (Transfer-Based) القواعا

. وأكثر ما تستخدم  ذه (Dictionary-Based)وترجمة آلية معجمية القواعا 
الترجمة في عمل المعاجم وبرامت النحو والصرف. كما ت  د في ترجمة نصوص كر ر  

ة. ومن دوي الحاجة إل  نصوص كر ر  (نائية اللغة، كما في حال الترجمة اإلحصائي
 د ال تكوي  ع وب ا حاجت ا لو   وج د بشري كر ر ن؛ كما أي القواعد المرمز  بشر ا  

كافية لتشمل كل الظوا ر اللغو ة الممكنة، و د تتعارا مع  واعد وا عية موجود  في 
 النص.

ف ي شر  ة بتلي التي تعتمد  الترجمة اآللية تحويلية القواعا وبالنس ة إل  
للغة نص المصدر.  محاكيا   وسي ا   من ح ن أن ا تولد تمث ال   اإلشارات اللغو ة،

 عل  الزوج الل ظي المختص بالترجمة. وتختلف عن ا في أن ا تعتمد جزئيا  
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وفي الترجمة اآللية ذات اإلشارات اللغو ة، يحول نص المصدر إل  إشارات 
ال دف من لغو ة، أي تمث ل بلغة حيادية مستقل عن أي لغة. (م َّتم استخراج النص 

اللغة الوسي ة. ومن فوائد  ذه ال ر قة، أي اإلشارات اللغو ة تص ر أكثر أ مية مع 
عدد لغات المصدر الم لوب الترجمة إل  ا. إال أنه من الناحية العملية، لم َّتم ت و ر 

، استخدم  لترجمة 5552سنة   KANTلإال لغة إشارات لغو ة واحد  تسم  كان  
 لر من اللغة اإلن ل ز ة إل  لغات أخرى.لكاترب كتاب التعليمات

، تقوم عل  ترجمة الكلمات من الترجمة اآللية التي تعتما المعاجم، فألي وأخ را  
 خرى كما  ي في المعاجم.ألغة إل  

 Statistical MT (SMT) الترجمة اآللية اإلحصا ية )تآح( -2

 Peterل عندما  دم ب تر براوي 5511بدأت الترجمة اآللية اإلحصائية سنة 
Brown  - للترجمة اآللية يعتمد عل   جدَّدا   باحن في شركة آي بي من  ا  و و

المقاَّي  اإلحصائية في مؤتمر للترجمة اآللية عقد في جامعة كارني ي ملوي. وأساس 
 conditionalلذلي  و أي يصنع كل  رار للترجمة بناء عل  االحتماالت الشرطية 

probabilities عل  و و  حد  آخر. د  ما اعتمادا  ، أي احتمال و و  ح 

ومن الناحية الصور ة، تعمل الترجمة اآللية اإلحصائية كما َّلي: لترجمة جملة 
، نأخذ بع ن االعت ار كل ال مل اإلن ل ز ة لإ   إلإل  جملة إن ل ز ة   فلفرنسية 

التي يمكن لأو ال يمكن  أي تكوي ترجمة لل ملة ال رنسية لف . ولكن بعض ا له 
لإ/ف   و احتمال أي تكوي لإ  ترجمة مقرولة  تمال أكرر في أي يكوي الترجمة. حاح

، ن را أي  ائل ال ملة لف  فكر بال ملة لإ ، (م في داخل لل ملة لف . وفلسفيا  
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عن و  ر.  لناه آن ا  قما َّذكرنا باال ت اس الذي نو و عقله أخرج ا بالصيغة لف . 
التي  ي االحتمال األكرر للترجمة. وعقد   ذه  و كذا، ن تش عن ال ملة األصلية لإ 

الحالة أنه من المستح ل الوصول إل  كل جمل لغة ما. لذلي، تقرل لتآح  التقر  ات 
. وتحدد م اميع (نائية اللغة متراص ة نموذج الترجمة  modelsلالتي تسم  نماذج 

كاي النموذج  مكانيات الترجمات ب ن لغت ن. ومن الواضح، أنه كلماإالذي يمثل كل 
أكرر كان  النتائت أفضل. ومعن  ذلي، أي كل كلمة يمكن اعت ار ا ترجمة لكل 

 الكلمات في اللغة األخرى، ولكن االحتمال األعل   و للكلمات المتراص ة.

و عرف نموذج لغوي آخر في لغة ال دف، لم اميع من أحادية اللغة. و مثل كل 
رزمية ال ملة، عن طر ق معرفة أعل  ناتت الع ارات الصالحة في اللغة. وتحدد خوا
ترجمة الكلمات، وترت ر ا لنموذج الترجمة .  لل مل الصالحة في نموذج اللغة، وكذلي

 والناتت  و أفضل ترجمة محتملة.

،  Hansardلو د استعمل براوي الم مو  اإلن ل زي ال رنسي الموازي  انسارد 
وظل  لتآح  تعتمد نموذج برواي الذي يحوي بروتوكوالت من الررلماي الكندي. 

األصلي، ح ن المخرجات اللغو ة في لغة ال دف اشتق  بت ر ق مرر نة شانوي 
 2002نموذج الترجمة. ولكن منذ   ضوضاء  نا فيما يخص  Shannonلللمعلومات 

يحل فيه نموذج س ل خ ي  نظاما  Och & Ney) لا ترح أو  ونيه 
 نا  الضوضاء. و د فرا  ذا الن ت  محل discriminative log modelتم  زي 

 ن سه عل  وا ع الترجمة وبخاصة لما فيه من مرونة.
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 أنواع الترجمة اآللية اإلحصا ية

ال ت تم لتآح  بتحل ل جمل تامة، إذ من المستح ل أي تحتوي الم اميع المخزنة 
ل ل عل  كل ال مل لأو حت  أكثر ا  الممكنة في لغة ما. ولذلي جرى االت اه إل  تح

 األساس  و الكلمة، واألساس  و ش ه ال ملة. ي:وحدات أصغر، و 

 (Word- Based)األساس هو الكلمة 

األساس  و الكلمة،  و الن ت األصل، و حلل عل  مستوى الوحدات المع مية. 
من  ما يعني أي كل كلمة في المصدر ل ا كلمة مقابلة في ال دف. ونعلم أي كث را  و و 

ن اللغات ل ا أكثر من معن . ومن الواضح، أي  ذا األمر  و الكلمات في كث ر م
معضلة للترجمة اآللية، ي ب حل ا، ربما بتحر ر سابق. و د ن د صعوبات أخرى في 

 لغات ي ر موجود  في لغات أخرى.

 Phase- Based) ) األساس هو شبه الجملة

عاله. أ  ن ت "األساس  و ش ه ال ملة" في لتآح  وضع لحل المشكالت المذكور 
أنظمة  ادر  عل  تحدَّد أش اه جمل مح ز   لكن المص لح "ش ه ال ملة" ال َّدل عل 

، وتحل ل ا وفصل بعض ا عن بع . و دل المص لح عل  سالسل من كلمات لغو ا  
 ، ظ رت في بيانات ما. و سمح استعمال  ذه n-gramتعر ب  متتالية لنغرام/

ة من استعمال "األساس  و الكلمة". كما ت االسالسل بمعال ة بع  نقائص لتآح  الن
تيسر  ذه المعال ة بعمل خوارزميات أفضل لمعال ة الغموا في المعاني لكلمة ما. 

عل  طول  ذه السالسل فقد صار باإلمكاي معال ة  ضايا ترت ب  وكذلي، اعتمادا  
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الكلمات أو أي ظوا ر نحو ة. كما أي لتآح  التراترية ذات ن ت "األساس  و ش ه 
بأنه لتآح  من ن ت "األساس  و النحو"  و أسلوب متقدم  ال ملة"، و عرف أيضا  

في نموذج ش ه ال ملة.  يسمح باستعمال بيانات نحو ة ش ر ة األساس
Hierarchical phrase-based SMT, also known as syntax-based 
SMT is an advanced approach that allows the use of tree-

based syntax in the phrase-model. (cf. Koehn, 2010) 

 )تآح( ما لها وما عليها 

إي أ م فوائد لتآح   ي إمكانية عمل ترجمة آلية فعالة دوي أي معرفة بلغة 
المصدر أو ال دف أو معرفة المالمح الخاصة ألي من ما. ومع أي جود  الترجمة 

 . وتكوي الترجمة اآللية اآللية المحضة ضعي ة؛ فألن ا مقاربة ألنظمة لت آ   ق
واسع، ولكن بوجود  ممكنة للغات التي ال تتمتع بقوى بشر ة كافية لعمل نظام لتآعق 

نصوص كافية من لغتي المصدر وال دف لو ذا َّن رق عل  كث ر من لغات االتحاد 
 األوربي . 

باألخ اء،  لت آ   ق  ولت آ ح  تحرالي تاوبالنس ة إل  جود  الترجمة، فألي كل
أفضل  ع اختالفات أساسية في نو  األخ اء. ف ي أنظمة لت آ   ق  ت د جمال  وم

في ترت ب الكلمات، والنحو، والتماسي. ب نما أنظمة لت آ ح  تنتت ترجمات أفضل 
من ح ن اختيار األل اظ، وإزالة الغموا. ومع ذلي تتحسن لت آ ح  مع كثر  

 عناصر الم اميع المرجعية.
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ح   ر  ة من نقاط  وت ا. فألنه يصعب تحدَّد أس اب ط ضعف لت آ اعل  أي نق
ما ي عل ال  د و و . ةلضخامة النصوص المستعمل أخ اء  ذه الترجمة، نظرا  

، و د تعتمد عل  إضافة أمثلة أخرى أفضل. كما أنه ا  ال شري لتصحيح األخ اء مضني
ي ترت ب ستظ ر صعوبات جمة للترجمة ب ن لغت ن إذا كاي ب ن ما اختالفات أساسية ف

، واستعمال الضمائر، وصيغ الصيايات الزمنية  flexionلالكلمات، واالنثناء 
 وعدد ا. وذلي جلي في الترجمة ب ن العربية واإلن ل ز ة.  temporalل

ذكرنا أي التحس ن في لت آ ح  يعتمد عل  ح م الم اميع اللغو ة المتواز ة. 
ن الترجمة دوي الحاجة إل  م اميع ولذلي، كاي من ال ريعي أي ي كر ال احثوي بتحس 

فائق ن.  وو تا   بشر ا   لغو ة ضخمة. وبخاصة أي عمل مثل  ذه الم اميع َّت لب ج دا  
ما أدى إل  ما يسم  م اميع مقارنة و و  ؛و ذا أدى إل  تعدَّل في الن ت

، و ي م اميع ليس  متواز ة، بل ل ا عال ة بعض ا ب ع ، مثل  comparableل
 لو ك ر ديا. حالة موسوعة ا

وتحس ن آخر عل  لت آ ح ، صار في االست اد  من عد  أنظمة. و د نشرت 
عد  مقاالت حول  ذا األمر، ت تم بمعال ة مس قة لقضايا النحو، وإزالة الغموا 
الداللي، وما ما(ل من ت ريقات. وال تزال مثل  ذه األنظمة لال   نة  في بداَّت ا، ولم 

 . 50لذا شأي تحقق تقدما  
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 Example -Based Machine)ترجمة آلية مبنية على المثل )ت آ ب م(
Translation) (EBMT) 

؛ و قوم عل  5514سنة   Makato Nagaoلا ترح  ذا الن ت، ماكوتو نا او 
من لغتي  . ح ن تستعمل ع ارات مترجمة مس قا   analogyلفكر  التشابه ال زئي 

ع ارات مترجمة  ديسع  النظام لتحدَّ و نا ،المصدر وال دف لترجمة ع ارات جدَّد 
م ال ملة ي ر  ة من التي َّراد ترجمت ا. وألي التشابه ل مل تامة  ل ل، فألنه ي ري تقس

مد جود   ذه الترجمة تإل  وحدات أصغر، و مضي التشابه عل   ذه الوحدات. وتع
ل النات ة عل  وجود ترجمات مخزنة. ف ي حال وجود ا تكوي الترجمة ج د ، وفي حا

 . 55لعدم الوجود تكوي ضعي ة

 (Neural Machine Network)الترجمة اآللية العصبونية )ت آ ع( 
(NMN) 

 ي الش كات  دعونا نعرف ما الترجمة اآللية العصرونية  رل التعرف عل  تقنية
 ي ع ار  عن تقنيات مصممة فحسب تعر ف جوجل للش كات العصرية  ؟العصرية

لمحاكا  ال ر قة التي َّؤدي ب ا الدماغ ال شري م مات مع نة، وتتكوي من وحدات 
م مت ا تخز ن   (Neurons) معال ة مكونة من عناصر حسابية تسم  عصرونات

وتكوي الترجمة اآللية العصرونية  .يعالمعلومات والريانات حت  تص ح متاحة لل م
للترجمة اآللية يستخدم ش كة عصرونية اص ناعية ضخمة، ل تن أ إمكانية  ن  ا  

حصول سالسل من الكلمات، معال ت ا  ي نمذجة جمل تامة في نموذج متكامل. 

https://machinelearningmastery.com/introduction-neural-machine-translation/
https://machinelearningmastery.com/introduction-neural-machine-translation/


 

 
  215 

 

ن ا أ في ، التي تختلف عن االترجمة اآللية العصبونية العميقةو ت ر  عن ا ما يسم  
 م ط قات من الش كات العصرية ولي  ط قة واحد .تستخد

ومن أ م مم زات ا أي حاجت ا للذاكر   و معشار حاجة لت آ ح . كما أن ا 
كما أنه يمكن تدر ب نظام واحد عل   .تتعامل مع جميع مكونات نظام الترجمة معا  

د تكوي من عدَّتنظمة الترجمة القائمة عل  الكلمات، و أالنص األصلي. وعل  خالف 
، عن بع  من الوحدات ال رعية الصغ ر ، التي َّتم ض   ا بشكل من صل بعض ا

كر ر  وتدرب ا عل   راء  النص  فألي لت آ    تعمل عل  بناء ش كة عصرية واحد 
بكامله، وإنتاج ترجمة أ رب للغة المصدر. و كوي  ذا عن طر ق استعمال مت  ات 

، تحدد الش كة 100د مرك اته  للكلمات والحاالت الداخلية  د يكوي بعده لعد
اَّد ، حنث ، مأالعصرونية بعده الد  ق. فيمكن أي ترمز م اهيم بسي ة لل ن  لذكر، 

... ، ونو  الكلمة لفعل، اسم،  ولمستوى الل ف لعامي، ع وي، مكتوب، شكلي،
حرف . وتكوي بنية النماذج أبسا من ا في نماذج "األساس  و ش ه ال ملة". وال ي رد 

ة نموذج لغة، ونموذج ترجمة، ونموذج إعاد  ترت ب. ولكن َّوجد نموذج متتال لكل لغ
 وح د َّتن أ بال ملة تامة في لغة ال دف. 

. وكان  نمذجة متتالية الكلمات تتم 5550، كان  الردايات في عقد تار خيا  
 (recurrent neural network)ل    ك   الشبكة العصبونية المتكررةباستعمال 
(RNN) المشفرلف من أن تستخدم ش كة عصرونية متكرر  (نائية االت اه، تت. ح 

للتنرؤ بال ملة   decoderل وفاك التشفيرلتش  ر جملة في المصدر،   encoderل
، 2054المناس ة في ال دف. وظ ر أول بحن في الترجمة اآللية العصرونية سنة 
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تعلقة ب ذه الترجمة. وظ ر وت عه تقدم سر ع في السنوات الالحقة، في ميادَّن مختل ة م
كما ظ ر  ؛(OpenMT’15)أول نظام جما  ري تنافسي  و نظام  2051سنة 

من  %50بفاز  ذا النظام ب 2056. ومع ن اية سنة (WMT”15)مناف  آخر  و 
أنظمة لت آ   . وتستعمله جوجل لونظام ا الخاص يسم  "الترجمة اآللية 

ا تكنولوجيا مما(لة للترجمة الصوتية بما العصرونية ل وجل" ، كما أي ميكروسوف  ل 
  .(Microsoft Translator and Skype Translatorف  ا 

 دم  ترجمة آلية عصرونية م توحة  ي   NLPلكما أي م موعة  ارفرد 
من لت  ا     ن ا  نظام  YANDEXل. كذلي، فألي لدى مترجم ياندك   OpenNMTل

نتائت خوارزمية كاتروس  آ ح  ولت آ   . وتع نه في اختيار أفضل ال
 عل  تعلم اآللة.  ة، المرني CatBoostل

و عترر عدد من ال احث ن أي الترجمة اآللية العصرونية  ي مستقرل أنظمة 
 الترجمة، ألس اب كث ر  من ا:

  ي تترجم النصوص ولي  الكلمات. -5
 تحل مشكلة الكلمات الغامضة، أو ما لي  ل ا مقابل في لغات أخرى. -2
 لغة. 15عدد ا كاي  2057حت  أوائل فت التي تدعم ا، كثر  اللغا -1
 يمكن أي تعمل بدوي االتصال بالشابكة. -4
 يس ل تعلم ا بسرعة مع إمكانية دمت المعرفة السابقة. -1
 تحل مشكالت الصرف والتراك ب المعقد . -6
 . 52لع د  ب ن الكلمات ع د ترت ب المسافات الت -7
 :رونية كما يأتيكما يمكن ترت ب خ وات الترجمة اآللية العص -1
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ب عد يمثل ا، إل  أول ط قة من  100 يي ري نقل كلمة ما، أو باألحرى مت ه ذ -5
ب عد يمثل تلي الكلمة في سياق  5000 يالعصرونات التي تش ر ا في مت ه ذ

 الكلمات األخرى في ال ملة.
بعد، تعاد  ذه العملية عد   5000وبعد تش  ر كل الكلمات في مت  ات ذات  -2

  ن  ذه المت  ات الممثلة للكلمات، في سياق ال ملة التامة.مرات، لتحس
لو ي خوارزمية  مص وفة المخرج   attention layerل(م تستخدم ط قة التنريه  -1

 ةلتع  ن الكلمة التالية الواج  الن ائية وكذلي مخرجات الكلمات المترجمة سابقا  
اط الكلمات ي ر ترجمت ا من لغة المصدر. كما يست اد من  ذه الحسابات إلسق

 الالزمة في لغة ال دف.
(م تقوم ط قة فاك التش  ر لالمترجمة  بترجمة الكلمة المختار  لأي المت ه ذو  -1

بعد الممثل للكلمة في سياق ال ملة التامة  إل  أفضل مقابل في لغة  5000
 ال دف. (م ت لقم  ذه ال  قة األخ ر  في ط قة التنريه التي تحدد الكلمة التالية في

 . 51لط قة التنريه من لغة المصدر لترجمت ا
 الترجمة اآللية واللغة العربية -5

تعود المحاوالت األول  لت و ر برامت للترجمة اآللية من اإلن ل ز ة إل  العربية 
ات القري العشر ن. يفي أوائل س ع ن -أستاذ في جامعة  ارفردو و -د. بشاي  إل 

 .  51لولم يكتمل  ذا المشوار واعتمد أسلوب التحر ر السابق للنصوص.

  ئومن الرواد في  ذا الموضو  شركة صخر، و ي شركة كو تية األصل أنش
 (م بيع  لمستثمر ن آخر ن وانتقل  إل  القا ر .  5512سنة 
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 نظام صخر للترجمة للمؤسسات -5

، رائد في م اله ة و محرك ترجمة آلي  SETل نظام صخر للترجمة للمؤسسات
االت اه من اإلن ل ز ة إل  العربية والعك ، و مكن استخدامه في للترجمة (نائية 

عن  فضال    MS Wordل للنصوص الحر ، ومستندات معال ة الكلمات ةالترجمة اآللي
 .ترجمة موا ع الو ب مع توف ر عنصر األماي للو(ائق حت  ال ي لع عل  ا أحد

صائيات والقواعد و عمل النظام باستخدام م موعة من ال رق القائمة عل  اإلح
و قوم بتحل ل شامل ب دف ف م النص    (NLPللغة العربية ةالخاصة بالمعال ات اآللي

 .وسيا ه، ومن (م حل كل أشكال االلت اس وتقديم ترجمة عالية ال ود 

من  رل العدَّد من المؤسسات الكررى في الشرق  (SET) َّتم استخدام نظام
مارات العربية المتحد ، ووزار  الدفا  لة اإلوسا بما في ذلي وزار  الداخلية بدو األ

 .بعماي، وشرطة دبي، وم ل  الشورى بالمملكة العربية السعودية

لترجمة للمؤسسات يساعد الشركات في مشار ع الترجمة لإي نظام صخر 
المتوس ة والكر ر . وفيه إمكانية ز اد  ك اء  الترجمة باستخدام م ردات مخصصة 

 .جمة لترجمات سابقةو وامي  وذاكرات التر 

 :وياعم نظام صخر للترجمة

 .ترجمة النص الحر -5
 .(txt – doc- docx – RTF - HTML)  لكترونيةترجمة المل ات اإل -2
 .ترجمة موا ع وص حات الو ب -1
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 مصحح األخطاء
خ اء اللغو ة و قوم بألظ ار اختيارات مناس ة خ اء باكتشاف األيقوم مصحح األ

 للكلمة الخ أ لالختيار.
 مرلز المعلومات -ة عباالعزيز للعلوم والتقنيةماين -2

يعمل  ذا المركز منذ سنوات عل  بناء بني آلي للمص لحات العربية. ومن 
 نشاط  ذا الرني: 

 اعد  الريانات للمص لحات اآللية، تشمل المص لح ومصدره وتار خه واستعماله  -أ
 أو ظ وره ألول مر ، والمقابل له بعد  لغات. 

والمترجمة، داخل المملكة  نات للكتب العلمية المؤل ة بالعربية أصال   اعد  بيا -ب
 وخارج ا.

  اعد  بيانات بالمعاجم العربية المحوس ة وي ر ا. -ج
 باألردن: النص حوسبة دار -1

ليا  أصدرت  ذه الشركة برنامت القلم الضوئي العربي للتعرف عل  النص العربي آ
تي تثر  وا ع اللغة العربية من الترجمبة اآللية من وي ر ا من الررامت العربية اآللية ال

والمعلومببات السر عة مع مراعا   الممارسة والت ر ق لمواك ة عصر التكنولوجيا خالل
 . الد ة في ذلي
 :العربية اللغة إلى اإلنجليزية اللغة من اآللية الترجمة

 :نجليزيةاإل  اللغة من للترجمة (ATA) العربي المترجم برنامج -4
مع دعم  "و ندوز"مزود بررنامت . و و م5556 ذا الررنامت ألول مر  عام  صدر

من المعاجم المتخصصة و سمح  ، و تضمن عبددا  عالميا   عربي، و و َّتضمن  اموسا  
 . للمست  د برناء  اموس خاص به

ملف بوساطة و مكن إدخال النص األصلي بواحد من األسال ب الثال(ة المعروفة. 
طة ماسح إلكتروني. و تضمن اطة لوحة الم اتيح، أو بوساأو بوسإلكتروني جا ز، 
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ن ل زي، تتم الترجمة من خالله بصور  كلية  رل للنص اإل إمالئيا   الررنامت مد قا  
كما يمكن ت ببببزيء الترجمة إل  فقرات متتالية،  ،التد  ق والمراجعة من  رل المستخدم

 .  افيقوم المستخدم بمراجعة كل فقر  بعبد ترجمت
 . من القوامي  خالل عملية الترجمة اآللية و تضمن الررنامت عددا  

 ن ل ز ة التي يقرل ا الررنامت ي ب أي تكوي بصيغة نصالنصوص اإل (text) 
 .و مكن أي تأتي من مصادر عد  كما  و مر ن في المخ ا

 في  ا  من كلماته جميع متحققا   ن ل زي أوال  َّردأ الررنامت بالتعرف عل  النص اإل
والكلمات التي ال توجد في القاموس يمكن تدقيق ا في  .القاموس العام للررنامت

ن ل زي لتصحيح األخ اء اإلمالئية، وإذا لم يعثبر عل  ا المد ق اإلمالئي اإل
 .فتعرا ضمن النص العربي المترجم كما  ي

 التالية: المكونات إلى عمله في البرنامج يستنا 
 .  اموس إن ل زي عربي .5
 .نحوي إن ل زي  محلل .2
 .محلل صرفي عربي .1
 . محلل عربي .4

ن ل ز ة مصنف بح ن َّتعامل مع الكلمات اإل نجليزي العربي:القاموس اإل 
العربية   االم رد ، وكذلي المص لحات التي تز د عل  الكلمة الواحد  مع مقابالتبب

ن ل ز ة إلفاألفعال ا ،جميع المعلومات التي َّت لر ا عمل الررنامت في الترجمبة مع يا  
بكل أزمنت ا تع ي مقابالت ا بال ذور العربية ي بر المشكلة مع اعت ار الشد  من 

 . ضمبن ال ذر
ن ل ز ة : مصنف بح ن َّتعامل مع الكلمات اإلنجليزي العربيالقاموس اإل 

العربية   اوكذلي المص لحات التي تز د عل  الكلمة الواحد  مع مقابالتب الم رد ،
ن ل ز ة ومات التي َّت لر ا عمل الررنامت في الترجمبة. فاألفعال اإلجميع المعل مع يا  
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بكل أزمنت ا تع ي مقابالت ا بال ذور العربية ي بر المشكلة مع اعت ار الشد  من 
 . ضمبن ال ذر

بوضببع الشد    stressل بدوي تشك ل، ب نما ال عل شدهد= (write) فال عل كتب=
 َّت زأ من ال عل. ال عل  حرف الدال باعت ار ا جزءا  

 ؟"العربي المترجم" يعمل كيف 
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و حدد باالستعانة  ،ن ل ز ة عل  ال ملةتردأ عملية الترجمة بتحل ل ال ملة اإل
والصيغ النحو ة من  ،بمعلومات القاموس، المعلومات القاموسية من اسم وفعل وص ة

 ال ملة.لخ، لكل كلمة من كلمات ا بحسب مو ع ا في إ …فعل وفاعل وم عول به
ب نما يحدد المحلل  .و ع ي المحلل الصرفي الموا ع العربية الكاملة للكلمات العربية

 –ن ل زي بعد استشار  المعلومات القادمة من المحلل النحوي اإل– النحوي العربي
الوظائف النحو ة للكلمات العرب بببة ومو ع ا في ال ملبببة، و ضع الحركات الصحيحة 

ال عل ال اعل والموصوف  إذ يسرق ر طريعة ال ملبببة العربية؛بحسب ذلي، مع اعت ا
 ن ل ز ة.من العك  كما  و الحال في ال ملة اإل الص ة بدال  
 نتا ج

 .د ة الترجمة، وسالمة النص المترجم لغو ا    –
 .مقارنته بالنص األصلي س ولة تعدَّل أو تصحيح النص المترجم، وس ولة  –
 .لتحس نه دَّالت إل  النظام ن سهس ولة إدخال أو إضافة تع  –

الم ردات العربية للم رد  األجنرية  نوعية القوامي  المرفقة وح م ا، وتنو   –
 .وشمول ا لمختلف المعاني الممكنة وإمكانية انتقاء المناسب من ا الواحد ،

الزمن الذي تستغر ه الترجمة للنصوص المختل ة في تعق دات ا واختصببباص   –
 .مضمون ببببا

 .كل ة الررنامت، وس ولة استخدامه علببب  الحواس ب المختل ة –  
 .لكترونياالتصاالت الش كية لتس  ل النقل والنشبببببر اإل -
 . 56للخإ… اللغات للمص لحات المستخدمة في النببببببص المترجم -

 برامج أخرى للترجمة إلى العربية
تل ة، وال تزال ت ور، للترجمة ت ا ج ات مخر ال يمكننا حصر كل الررامت التي طو 

 :نذكر من او إل  اللغة العربية من لغات أخرى. 
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 مصغرا   برنام ا   . وأصدرت الشركة. و د ذكرناه آن ا  (ATA) برنامج المترجم العربي -
الوافي الذ ري. و ، 2 الوافيو ، 5 إصدارات: الوافي ةمنه  و برنامت "الوافي"، ومنه (ال(

من ا القاموس العام، و حتوي عل  أكثر  ؛ة من القوامي و حتوي الوافي عل  م موع
 اموس المستعمل، و اموس اللغت ن العربية واإلن ل ز ة. كما  فيهو  من مل وي كلمة.

 مع إمكانية ض ا النص العربي بالشكل. مالئيا  إ يحوي مد قا  
و عمل في ب ئة   ،ARABNETل، من شركة (Arab Transfer)برنامج  -
 وي  اموسه أكثر من مل وي كلمة.. و ح Windowsل
للترجمة من اإلن ل ز ة وال رنسية للعربية، و حوي  (CIMOS)برنامج سيموس  -

 كلمة. 400.000 اموسه 
، و ترجم من  APPTEKلخاص بشركة  (TRANSFER) برنامج ترانسفير -

 كلمة. 500.000اإلن ل ز ة إل  العربية. و حوي  اموسه 
َّترجم من اإلن ل ز ة وال رنسية واأللمانية إل  العربية   (ARAMED)أراميا  برنامج -

 في الم ال ال ري، تابع لالتحاد األوربي.
 . 57ل IBMل، خاص بشركة (TRANSLATE MANAGER)برنامج  -

 لها: لها  وأمثلة زمت حلوالا لمشكالت خاصة باللغة العربية والترجمة است
 ا أكثر من معن ، وكذلي الكلمة ، ح ن الكلمة اإلن ل ز ة  د يكوي لالمفردات -5

 :العربية. مثل
(The driver of the other truck escaped without injury) 

 الترجمة العربية لالوافي الذ ري : سائق الشاحنة األخرى  رب بدوي جرح. 
 ، واألفضل ن ا.ةبكلمة  رب ي ر مناس   (escapedوترجمة 

How fast can cars go?)  
 ية لالوافي الذ ري : كيف تصوم يمكن أي سيارات تذ ب؟الترجمة العرب

 . المعاني ي ر مناسب جدا  معن  من  وبكلمة تصوم، و   fastلفترجمة 
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 داللة حروف الجر -1
(Smoking is dangerous to your health) 

 .التدخ ن خ ر إل  صحتي. واألصح عل  الترجمة العربية لالوافي الذ ري :
1- RTA would like to inform you of the new launch of number 

plates  electronic. ، و ي في عد  أمور:المطابقة  
 في النوع -أ

A change of the climate which is attributed directly or indirectly 
to human activity that alter the composition of the global 

atmosphere. 
 : تغ  ر المنا  الذي يعزى بصور  www.targem.orgالترجمة العربية لمو ع 

 م اشر  أو ي ر م اشر  إل  النشاط ال شري التي تغ ر تكو ن الغالف ال وي. 
لالتي . ألي في اإلن ل ز ة (ال(ة أنوا : مذكر ومؤنن وحيادي، بب  thatل نا ترجم 

 ب نما في العربية ا(ناي.
 في العاد -ب

He loved the tree and the tree loved to play to play with him. 
Time went by, the little boy had grown up. 

 :  و كاي يحب الش ر ، http://google.com/translsteالترجمة العربية ل
 الو  ، ولد صغ ر  د كرروا.والش ر  يحب اللعب معه. مع مرور 

 واضح أي كرروا لل مع مع أي األصل م رد. كما أي األصح والش ر  تحب.
 في الضمير -ج

الترجمة العربية لجوجل أعاله :   ئة ال رق والمواصالت أود أي احي كم علما إطالق 
 أر ام لوحات الكترونية.

 .و نا ن د ضم ر ن للشيء ن سه: أود للم رد، وأحي كم لل مع

http://www.targem.org/
http://google.com/translste
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 وكمثل عل  االنحراف الداللي مع ضم ر المخاطب
Don’t be afraid of making mistake. They’re an essential part of 
learning, but if you don’t learn from your mistake, you’ll missing 
a golden opportunity. 

 : لس  يخش  من ي عل يل ة. ttp://www.systran.co.ukhالترجمة العربية ل
 م جزء أساسي من يعلم. ي ر أيه إي  أن  ال تعلم من يل تي، سي تقد أن  كذلي 

 ]يولدي وبورت ن تي[.
الترجمة كث ر ، ف ي أ رب إل  الترجمة الحرفية. وأسند  واألخ اء في  ذه

  عل . كما ترجم و ش ، ال عل إل  المخاطب للس   (م انتقل إل  الغائب ليخ
يست ع ترجمة آخر كلمت ن فكتر ما  ل م ، والنسب العربي ل ي . (م لمب  بthey’reل

 بالعربية كما  ما.
 ، وله أكثر من حالةفي الترليب -د
 ترليب مبني للمجهول  5ل

Tobacco was first smoked in America in America)  
 غ ألول مر  في امر كا من  رل ال  ود. الترجمة العربية لجوجل أعاله : تدخن الت

  ي: دخهن ال نود الت غ ألول مر  في أمر كا. ترجمة وأنسب
ف ي النص اإلن ل زي ال اعل معروف، والترجمة العربية حولته إل  مرني 

 .عربيا   تعر را    لمن  رل  ليسببِ   byلللم  ول، إضافة إل  أي ترجمة 
 بين الجملة الفعلية واالسمية  2ل

(A woman last week gave birth to a girl with two faces and two 
brains on a single head) 

الترجمة العربية لجوجل أعاله : امرأ  األسرو  الماضي أن ر  فتا  مع وج  ن 
 والعقول عل  رأس واحد.

http://www.systran.co.uk/
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: أن ر  امرأ  األسرو  الماضي فتا  بوج  ن وعقل ن في رأس ترجمة وأنسب
  ي فعلية.  اإلن ل ز ة اسمية إال أي الترجمة العربية ال ضل ي ال ملةمع أ واحد .

  الترليب العادي  حيث تختلف اللغتان في بناء العاد في ترليب الجملة  1ل 
(Schools in Kenya are poor. They do not have enough money 
to buy the things they need, and one thing they are short of its 

books) 
 : مدارس في ك نيا فق ر ، لي  يمتلكوي Arabgate.comالترجمة العربية ل

 نقودا كافية لشراء الحاجات  م يحتاجوي واحد شيء الذي نقص في الكتب.
. فالترجمة الحرفية لواحد ةفالعال ة ب ن العدد والمعدود في اللغت ن مختل 

 ؛ واألصح شيء واحد. عربيا   ةشيء  ي ر مقرول
(The research team consists of fifteen researches) 

 الترجمة العربية لجوجل أعاله : فر ق ال حن َّتكوي من خمسة عشر ال احث ن.
 ، إذ يكوي أحد ما أنسب من اآلخربين الترليب الوصفي واإلضافي  4ل

Ahmed is student development coordinator)  
  ي أحمد وطالب منسق التنمية. لتعر ر وص

 واألفضل: أحمد منسق الت و ر ال البي. لتعر ر إضافي 
Ahmed is an academic advisor)  

 الترجمة العربية لجوجل أعاله : أحمد و و مستشار األكاديمية. لتعر ر إضافي 
 واألفضل: أحمد مستشار أكاديمي. لتعر ر إضافي 

  Idiomsل التعبيرات االصطالحية  1ل
م از ة. و د ال تحسن برامت الترجمة ترجمت ا  عموما  التعر رات االص الحية 

الصحيحة بنس ة عالية. وما َّلي بع   ذه التعاب ر وترجمت ا في نظامي صخر 
 وجوجل:
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 الببببببنص العرببببببببي/ 

 المصدر
 التق يم ترجمة جوجل التق يم ترجمة صخر

 ببببببن مببببببن بنببببببات  5
 الل ل

They are 
from the 

prostitutes 

 They are صحيحة
from the 

daughters of 
the night 

 حرفية

 بببو يعبببرف بنبببات  2
 األرا

He knows the 
land girls 

 He knows حرفية
the land 

girls 

 حرفية

أواجببببببببببببببه بنببببببببببببببات  1
 الد ر

I face 
misfortunes 

 I’m having صحيحة
a girls 
forever 

 حرفية

تبببببببببببؤر ني بنبببببببببببات  4
 الصدر

The chest 
girls worry 

me 

 Girls chest حرفية
giving me 
sleepless 

nights 

 حرفية

، مع ترجمت ا. وكان  اص الحيا   تعر را   52وال دول من مدكور، ح ن  دم 
 مالحظاته:

؛ ب نما  ي عند %45.7بنس ة  52من  1عدد الترجمات الصحيحة لصخر 
؛ %45.7بنس ة  1ترجمات الحرفية عند صخر ل. وبلغ عدد ا%21بنس ة  1جوجل 

. و ي خ أ عند النظام ن. و الحظ طغياي %10نس ة ب 6ب نما  ي عند جوجل 
 . 51لالترجمة الحرفية. و د يكوي ذلي بسرب أي األنظمة المستخدمة  ديمة نسريا  
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 وفرة المصادر العربية على الشابكة
م مة للترجمة اآللية اإلحصائية، وكذلي في عدد من  بكةوفر  المصادر عل  الشا

ل أدناه وفر  المصادر العربية األحادية والثنائية الت ريقات الحاسوبية. و وضح ال دو 
 . 20لمع اللغة اإلن ل ز ة

 ذخيرة أحادية اللغة
 عدد الكلمات االسم التقني

Arabic Learner Corpus (ALC) 162.752 
Arabic Web 407.001 
Arabic Web 2012 (ArTenTen, Stanford tagger) 7.471.624.757 
Arabic Web 2012 Sample 115M (arTenTen12, 
mada tagger) 

551.151.274 

OPUS Arabic 100.000.017 
Quran Annotated Corpus 521.241 
Timestamped JSI web Corpus 2014-2016 576.171.655 

 ومن الذخائر (نائية اللغة
 عدد الكلمات اللغات االسم التقني

English-Arabic Parallel Corpus of 
United Nations Texts (EAPCOUNT) 

 1.754.677 عربي -ن ل زي إ

English-Arabic Parallel Corpus 204.557 عربي -ن ل زي إ 
GALE Phase 3&4 Arabic Web 
Parallel Text 

 65.662 ن ل زي إ -عربي

Gale Arabic-English Parallel Aligned 
Treebank-Web Training 

 46.750 ن ل زي إ -عربي
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 ة اآلليةتقويم الترجم
لي  من الس ل تقو م الترجمات اآللية وبخاصة إذا كاي مرتغانا آليات فعالة، 
س لة الت ر ق،  ل لة الكل ة، مع ت ض ل الوسائل األوتوماتية. كذلي، تدخل عوامل 
كث ر  تؤ(ر في تقو م الترجمة اآللية. ومن ا الغاية من الترجمة، ونو  الترجمة، واللغات 

إل  ا. فالترجمة اإلحصائية لت آ ح  أفضل من الترجمة المعتمد   التي َّترجم من ا أو
عل  المثل لت آ م ب  بشكل عام. عل  أي باحث ن وجدوا أنه في الترجمة من 
اإلن ل ز ة إل  ال رنسية، تكوي لت آ م ب  أفضل من لت آ ح . وفي الو(ائق التقنية 

ت، وعند استعمال لغة تكوي المترجمة بوساطة لت آ ح  أفضل. وفي بع  الت ريقا
 . مناس ا   مضروطة، تنتت الترجمة التي أساس ا مع مي مخرجا  

ل  قياس إأما بالنس ة لوسائل التق يم، فاأل دم  و العنصر ال شري الذي َّ دف 
، مع أن ا مكل ة وتست لي الو  . عل   الك اء  وسالسة الترجمة. وتظل  ي ال ضل

ظل بمقاَّي  مقارنة ولي  بمقاَّي  م لقة. إال أي التقو مات، وبخاصة ي ر ال شر ة، ت
أي الترجمات اآللية ي ر المحرر  تت ا ل أي االتصال باللغات ال شر ة محدد بالسياق 
الموجود فيه النص. وتعتمد لت آ ح  ولت آ م ب  عل  مخزوي ضخم من ال مل 

رجمة النات ة تلفا أو صغ را   جدا   الحئيئية كقاعد  للترجمة. وعندما يكوي المخزوي كر را  
مزدوجة، َّؤدي  ةجمل 201.125عل   مدربا   ضعي ة. فقد وجد ال احثوي أي برنام ا  

إل  تنا ص د ة الترجمات. كما وجدوا أي العدد األفضل لعدد  ذه ال مل  و 
 ، لتكوي الترجمة أدق.500.000
 
 
 
 
 



 

 
  221 

 

 ونذلر بعض برامج التقويمات األوتوماتية
مرني عل  أساس  و و  WORD Error Rate) (WER)معدل أخ اء الكلمات  *

 ترجمة والترجمة المرجعية عل  مستوى الكلمة.الالمسافة ب ن مخرجات نظام 
 (Position-Independent Error Rateمعدل األخ اء المستقلة عن الموضع  *

(PER)  سلة  يحسب معدل أخ اء الكلمات بالتعامل مع كل جملة عل  أن ا و و
  ر ا.ترت كلمات، مت ا ال  

  Bilingual Evaluation Understudy) (BLEU)بدَّل التقو م (نائي اللغة  *
 يرام لسالسل الكلمات  ولي  معدل أخ اء الكلمات. -و و يحسب د ة ي

 Metric for Evaluation ofواضحالترت ب المئياس تقو م الترجمة ذات  *
Translation with Explicit Ordering (MRTEOR) والمرادفات  وتأخذ الحشو

 . 20لباالعت ار
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 التعليقات والمناقشات

عل  ما  دماه، ودعا إل   .عرفات عوجاي/ جامعة األم ر  سمية: شكر المتحد( نِ د
توح د ال  ود ب ن اللغو  ن والحاسوب  ن، ودعا إل  ت ع ل الت ريقات الحاسوبية 

 األخرى تم  دا  للوصول إل  ترجمة دقيقة صحيحة. 

 ى أوسع.األستاذ  شام الدباغ: طلب الحصول عل  نسخ من األبحا  لنشر ا عل  مد

 إحدى الحاضرات: است سرت:  ل يمكن أي تحل اآللة مكاي اإلنساي في الترجمة؟ 

رد د.محمد زكي خضر: الترجمة اآللية الحدَّثة تعتمد عل  االست اد  من ترجمة 
 ال شر، وليس  ابتكارا  جدَّدا ، وليس  بمعزل عن األمور اإلنسانية.

 دماه، واست سر:  ل يمكن للترجمة د.عردالرحمن الك الني: شكر المتحد( ن عل  ما 
اآللية أي ترتقي لتص ح ترجمة معنو ة للنص؟ و ل يمكن إرشادنا إل  موا ع  دم  

 ش ئا  في  ذا ال اب؟

رد د.محمد زكي خضر: أوضح أنه في الو   الحاضر ما تزال الترجمة اآللية في 
د ة الترجمة في  ضايا إنسانية وفي  ضايا علمية دقيقة بسي ة، والمتو ع أي تزداد 

 المستقرل بسرب تراكم الذخ ر  اللغو ة.

ز اد الخ  ب/ رئي  الل نة الك روتقنية الوطنية األردنية: ا ترح أي َّترن  الم مع 
مشار ع التخرج ل الب السنة الن ائية، خاصة طالب كليات ال ندسة وكليات 

 تكنولوجيا المعلومات.
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د الخ  ب، وب ن أي  ناك منا شة في رد د.محمد زكي خضر: أَّهد مقترح الس د ز ا
 والم مع م توح لمساعد  ال ل ة. .الم مع حول دعم المحتوى العربي

 كيف يمكن ترجمة النصوص الشعر ة في الترجمة اآللية؟ :إحدى الحاضرات: تساءل 

رد د.محمد زكي خضر: النصوص الشعر ة بع د  عن الترجمة اآللية في الو   
 ر  اللغو ة التي تحتاج إل  ا ي ب أي تكوي  ائلة.الحاضر، والسرب أي الذخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




