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َّ
الترجمة اآللَِّية
ترجمة:أ .الجوهر خالف (ج .تيزي -وزو)

بقلم:
 .1تعريفها وتاريخها:

الترجمة اآللية هي أداة مفيدة ،غير َّأنه ال يمكنها أن تستبدل المترجم المحترف وال نقصد
بها أن تحل َّ
محله .فاإلنسان ال يتدخل خالل الع ملية ،على عكس الترجمة بمساعدة الحاسوب
) (TAOالتي تتطلب بعض التفاعل بين اإلنسان واآللة.
يقوم البرنامج المعلُوماتي للترجمة اآللية بتحليل ّ ٍ
المراد
نص في اللغة المصدر (النص ُ
ّ
َّ
المترجم) ،وذلك باستخدام قواعد محد َدة
نصا ُمقابال في اللغة الهدف (النص
وي َوّلد تلقائيا ا
ترجمته) ُ
َ
لتحويل البنية النحوية إذ نق أر على موقع ) EAMTالرابطة األوروبية للترجمة اآللية) ما

تكن كاملة،
إن لم ُ
ضية ،و حتى ْ
يلي «:يوجد اليوم عدد ال بأس به من األنظمة التي تأتي بنتائج ُمر َ
فإ َّن نوعيتها كافية لالستفادة منها في بعض التطبيقات الم َّ
عادة في مجال
حددة  ،ويكون هذا
ً
ُ
الوثائق الفنية .باإلضافة إلى ذلك ،تتمتع البرامج المعلوماتية للترجمة ،التي تهدف في المقام األول

المترجم البشري في إنتاج ترجمات  ،بشعبية متزايدة لدى الهيئات المهنية في مجال
إلى مساعدة ُ
الترجمة.

وهذا ُموجز لألخبار عرضه الموقع اإللكتروني لشركة  ،Globalinkالتي ُفق َدت منذ ذلك
الوقت لَيت َّم اقتناؤها من قَبل  Lernout & Hauspieعام .2555
تتطوران منذ بداياتهما األولى،
لقد كانت الترجمة اآللية و المعالجة اآللية للغات الطبيعية َّ

تطور أجهزة
جنبا إلى جنب مع تطور المعلوماتية
َّ
الكمية .فخالل الحرب العالمية الثانية ،استفاد ُّ

برمجة من ُّ
السرية األلمانية
تقدم عْلم التشفير والجهود المبذولة لمحاولة ّ
فك الشفرات ّ
الم َ
الكمبيوتر ُ
والشفرات األخرى للح ْرب .و قد َّ
شكَل ْت الترجمة وتحليل النصوص في اللغات الطبيعية ،إثر الحرب،
َ
قاعدة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات الناشئة .
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و ارتكز البحث ،في خمسينيات القرن الماضي ،على الترجمة الحرفية ،أي الترجمة كلمة

تاون" عام
بكلمة دون مراعاة القواعد اللسانية .فالمشروع ُّ
الروس ُّي الذي انطَلق من جامعة "جورج ْ
ُ ،2552يمثّل َّأول ُمحاولة منهجية ترمي إلى إنشاء نظا ٍم للترجمة اآللية بحيث ُيمكن استخدامه في
مجال الترجمة .وقد أجرَيت أيضا األبحاث في أوروبا والواليات المتحدة في الفترة الممتدة بين
عرفت األبحاث في مجال
الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي .وفي الوقت نفسه،
ْ
اللسانيات النظرية ُّ
إصدار "نعوم تشومسكي" كتاب
تقد ًما سر ً
ذروتَها سنة  2525ب ْ
يعا لتَبُلغ َ

جديدا لعْلم األصوات
 Aspects of the Theory and Syntaxالذي يقترُح تعر ًيفا
ً
النحو والصرف والداللة في ُّ
اللغة اإلنسانية.
ّ
َّ ْ
ّ

و

ـدير ســلبيا قبــل األوان
و فــي عــام  ،2522قـ َّـدم تقريــر وكالــة  ALPACبالواليــات المتحــدة تقـ ًا
حول قيمة أنظمة الترجمة اآلليـة و اآلفـاق التـي تَُوّف ُرهـا َفتَس َّـبب ذلـك فـي وضـع ح ٍّـد للتّمويـل والتجريـب
ْ
فـي هــذا المجـال طيلــة العقـد الــذي وااله .إال أنــه وفـي أواخــر السـبعينيات مــن القـرن الماضــي ،أعيــدت
الكرة بإجراء ُمحاوالت جادة ُموازاة مع تق ُّـدم المعلوماتَّيـة وتكنولوجيـات اللغـة .وشـهدت هـذه الفتـرة أيضـا

اقتن َع ـ ـ ْت شـــركات مثـ ــل
تطـ ــوير أنظمـــة التحويـــل و ُبـ ـ ُـروز أولـ ــى المحـــاوالت ألغ ـ ـراض تجاريـ ــة .وقـ ــد َ
ق
ومفيــدة إ ْذ طـ َّـوَر ْت ُمنتجــات وخــدمات فــي
 Systranو ّ Metal
أن الترجمــة اآلليــة هــي ســو ُمجديــة ُ
الترجمــة اآلليــة واصــل ًة َّإياهــا بخــادم مركــزي) .(serveur centralولكــن هنــاك العديــد مــن المشــاكل

جبــارة و ُوجــود صــعوبات القت ـراح
ـودا َّ
المتمثّلــة فــي ارتفــاع تكــاليف التنميــة والمعــاجم التــي تتطلــب جهـ ً
ُ
ُّ
ـر
التحصــل علــى مثــل هــذه األنظمــة وأخيـ ًا
لمســتخدم العــادي مــن
ُّ
ثُ ّ
نائيــات ُل َغويــة جديــدة وعــدم تمكــن ا ُ
صعوبة ُّ
التقدم نحو محطات جديدة للتنمية.

النوعية و التقدم الملموس:
 .2رداءة
َّ
َّ
صــنع شــركة IBM
إن أحــدث الب ـرامج المعلُوماتيــة فــي الترجمــة اآلليــة مــن ُ
بخــادم الترجمــة  WebSphereالــذي ُيمكنُــه ترجمــة صــفحات ويــب تلقائايــا إلــى عـ َّـدة لغــات و كــذلك
ـادر علــى تأويــل  522كلمــة فــي الثَّانيــة كمــا
رســائل البريــد اإللكترونــي وحـ َـو َارات َ
درد َشــة ُمباشـ َـرة .إَّن ـه قـ ٌ
ص ــة (ف ــي المالي ــة و العل ــوم .)...و يمك ــن ل ُمـ ـ َزّودي الخ ــدمات عل ــى
يس ــمح بإض ــافة مف ــردات ُم ّ
تخص َ
وص ـهم المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة علــى شــكل ُن َســخ باإلســبانية
ص َ
األنترني ـت وكــذا الشــركات عـ ْـرض ُن ُ
و ُيعـ َـرف

الم ْو ُج ــودة باللغ ــة
واأللماني ــة والفرنس ــية واإليطالي ــة و العك ــس ب ــالعكس .ويمك ــن أيض ــا ترجم ــة الوث ــائق َ
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ـت
اإلنجليزي ــة إل ــى اللغ ــة الص ــينية والياباني ــة و ُ
أن قام ـ ْ
الكورَّيـ ـة ،ولك ــن العك ــس يظ ـ ُّـل ُمس ــتحيال .وبع ــد ْ
وصـا باختبـار هـذا البرنـامج المعُلومـاتي ،ت َّـم تسـويقه فـي شـهر مـارس0222
ص ً
ُ Deutsche Bankخ ُ
ّ
ورو .و فـ ــي َبَي ــان َذ َك َرْتـ ـ ُـه وكالـ ــة األنبـ ــاء
بمبل ــغ ُ 22 222دوالر أمريكـ ـ
أي مـ ــا ُيقابـ ـل ُ 22 522ي ـ ـ ُ
ـيْ ،
ّ
و Natural
الفرنسـ ــيَّةُ ،يصـ ـ ّـرح  ، SteveMcClureنائـ ــب رئـ ــيس Speech
Data Corporation
 Language Softwareالتـي هـي إحـدى ُف ُـروع مكتـب المجلـس الـدولي
تكن صناعة الترجمة اآللية ،إلى حد اآلن ،م َشـ َّكَل ًة سـوى مـن ع ٍ
ـدد قليـل مـن الشـركات و
قائ ً
ال « :لم ُ
ّ
َ
ُ
السـوق ُي َمثّـل نقطـة تح ُّـول حاس َـمة مـن شـأْنها
فد ُخول شـركة  IBMفـي هـذه ُّ
لم َي ُكن َلد ْيها زعي ًما بارًازُ .
ـمح بحلــول عــام  ،0223تس ـريع اعتمــاد الترجمــة بــالكمبيوتر ،وهــي ســوق تَُق ـ َّدر ب  378مليــون
أن تسـ َ
ورو.
دوالر أي ما يقابل  357مليون ُي ُ
ومـ ــع ذلـ ــك ،فقـ ــد َّ
َّ
المنافسـ ــة لشـ ــركة  IBMالعديـــد مـ ــن اإلنجـ ــازات
حقَقـ ـ ْ
ـت "بعـ ــض الش ـ ـركات" ُ
وتعل ـم ُّ
لحسـابها .فشــركة  Softissimoالتــي أصــدرت بـرامج معلوماتيــة للتَّرجمــة اآلليــة ُّ
اللغــات ،هــي
ََ
َ
ُمنشـ َـئة  ،Reversoسلســلة مــن الب ـرامج المعلوماتيــة للتَّرجمــة .وتُ َع ـ ُّد الشــركة أيضــا صــاحبة ُمنتجــات

ومنهجيــات اللغ ـات .كمــا
ـاعدة عل ـى التَّحريــر
َّ
للكتابــة المتعــددة اللغــات و الق ـواميس اإللكترونيــة و المسـ َ
َّ
ـتص
يتكفل  Reversoعلى
يكـوم" .وقـد اخ َّ
األخص بتجهيـز  Voilàو هـو ُمح ّـرك بحـث " ْف َـرْان ْس تيل ُ
ّ
 )Systemف ـ ــي مج ـ ــال التكنولوجي ـ ــا والبـ ـ ـرامج

صـ ـ ـر ل ـ ـ ـ Translation
( Systranو ه ـ ــو ُمختَ َ
وص ــا ف ــي ،Altavista Worldال ــذي ُيمثّــل
المعلوماتيــة للترجم ــة اآللي ــة .و ُيس ــتَ َ
خدم بر ُ
ص ً
نامجـ ـ ُه ُخ ُ
خدمــة الترجمــة اآلليــة ل  .AltaVistaوتقتــرح شــركة  Alis Technologiesتكنولوجيــات وخــدمات
َّ
الرَيـ َادة
اصـل اللغـوي ،كمـا تحت ُّـل شـركة )ّ Lernout & Hauspie (L&H
استشـارية فـي مجـال التو ُ
الصـ ْـوتي بحيـث تَعــرض ُمنتجـات َو َخـدمات فــي اإلمـالء والترجمــة والضــغط
عالمايـا فــي ميـدان التعـ ُّـرف َّ
َّ
اعيين.
الص ْوتي و التركيب َّ
َّ
الصَن ّ
الصناعي اآللي ُ
للجمهور العريض وللم َه ّنيين و ّ
الص ْوتي والت ْوثيق ّ

تُو َجـ ـ ـد كــ ــذلك فـ ـ ـ َرق بحـ ـ ــث نش ـ ـ ـيطة ج ـ ـ اـدا فـ ـ ــي ه ـ ــذا المجــ ــال ،وفيم ـ ـ ـا يل ـ ــي بعضـ ـ ــها :شـ ـ ــبكة
(European Network of Excellence in Human Language ELSNET
) Technologiesالت ــي ُي َم ّوُله ــا برن ــامج (Human Language Technologies) HLT
ُّ
صـة فـي تكنولوجيـات
للمجموعة األوروبية تَ ُ
ض ُّم235جامعة وشـركة مـن َ 02بَلـد ُمختلـف ،كلهـا ُم ّ
تخص َ
اللغـة والكـالم .و فـي رحـاب َم ْخبـر(Communication langagière et interaction CLIPS
) personne-systèmeالت ـ ـ ــابع لمعه ـ ـ ــد المعلُوماتي ـ ـ ــة والرياض ـ ـ ــيات التطبيقي ـ ـ ــة ( )IMAGبجامع ـ ـ ــة
وبـل" ،ف َّ
ـإن مجموعـة)(Groupe d'étude pour la GETA traduction automatique
غر ُ
ون ْ
" ُ
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طـي مجـاالت البحـث
يتكون من علماء فـي المعلُوماتيـة واللس َّ
ـانيات و تُغ ّ
هو فريق متعدد التخصصات َّ

لح ْو َسـَبة
فيه جميع الجوانب النظرية و المنهجية والتطبيقية للترجمـة ب ُمسـاعدة الحاسـوب ) ،(TAOو ل َ
بصورة أَ َع ّم .وتُشارك  GETAفـي البرنـامج العـاَلمي ُّللغـة عبـر الشـبكة )، (UNLP
ّ
المتعددة اللغات ُ
ّ
وهو مشروع "في اللغة الرقمية الواصَفة " للترميـز والتخـزين والبحـث و تبليـغ معلومـات متعـددة اللغـات

بمعــزٍل عــن ُلغــة مصـ ٍ
ـدر مــا ،وبالتــالي عــن نظــا ٍم ُمعــيَّن للفكــر .ويجــري هــذا المشــروع تحــت رعايــة
َ
ـدرس فريــق
جامعـة األمـم المتحـدة ب ُ
طوكيـو .ففـي إطـار معهـد علـم األنبـاء بجامعـة جنـوب كاليفورنيـاَ ،ي ُ
 Natural Language Groupالعديــد مــن مظــاهر ُمعاَلجــة اللغــة الطبيعيــة منهــا :الترجمــة اآلليــة
ُّ ُّ
ُّ
ُّ
صــوص و تطــوير
ص ـوص وال ُّ
تحصــل علــى األفعــال بالتعــدد اللغ ـوي ،و تســيير الن ُ
والتلخــيص اآللــي للن ُ
ض ـع معــاجم كبي ـرة لعـ َّـدة ُلغــات،
تصــنيفات للمفــاهيم (أُن ُ
طوُلوجيــات) والخطــاب وتوليــد النصــوص ،و َو ْ
تعددة الوسائط.
الم ّ
واالتصاالت ُ

َّ
إن أقـ َـوال  ، Eduard Hovyرئ ــيس الفري ــق  ، Natural Language Groupالت ــي
ُجم َعـ ـت طيل ــة ث ــالث س ــنوات ( )0222 ، 2555 ، 2558تَـ ـ ُدُّلنا بش ــكل واض ــح عل ــى آخ ــر تط ـ ُّـورات
الترجمة اآللية.
و ق ــد كان ــت تَع ــاليق " ُه ــوفي" ف ــي أغس ــطس  2558كالتَّ ــالي « :ف ــي س ــياق البح ــث التَّـ ـ ْوثيقي
والتلخ ــيص اآلل ــي ل ُّلنص ــوص  ،يعتَب ــر التع ـ ُّـدد ُّ
الل َغـ ـوي عل ــى األنترنيـ ـت ضـ ـرًبا م ــن التعقي ــد للموض ــوع.
ُ َ
َّ
ُّ
ٍ َّ َّ
ن
الم َحّل ـي ،ولكــن
فالنـاس يكتبــو بلُغــاتهم ألســباب عــدة :للتســهيل أو للتكـتم أو للتواصــل علــى المســتوى َ
آخــرين بق ـراءة مــا يُقولُ ـه ه ـؤالء! وهــذا ينطبــق بصــفة خاصــة علــى
هــذا ال يعنــي عــدم اهتمــام أشــخاص َ
الشــركات العاملــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعرفــة المســتمرة (و ْلــتَ ُكن شــركة إعالميــة تســعى إلــى معرفــة

الصـ ـ ُحف وال ـ َّـد ْوريات الياباني ــة والمتعلق ــة بمج ــال َن َش ــاطها) و وك ــاالت
جمي ــع المق ــاالت
ورة ف ــي ُّ
ُ
المنشـ ـ َ
المتََّبعــة
االســتخبارات الحكوميــة التــي تُ ـ َوّفر آخــر َنَبــأ يســتعمُل ُه المسـ ُـؤوُلون بعــد ذلــك لتقريــر ّ
السياســة ُ
َّ
اجههـا هـذه الوكـاالت فـي كمّيـة المعلُومـات الهائلـة،
المشكالت األساسية التي تَُو ُ
 .)...و تتمثل إحدى ُ
لــذا فهــي تســتخدم م ـو َّ
تص ـوير النصــوص
ظفين ثُنــائيي اللغــة "جامــدين إن صـ َّ
ـح التعبيــر" يســتَ ُ
طيعون ْ
َُ
ّ
المفيـدة ل ُمتـرجمين ُمحتـرفين .و يب ُـدو
جانبـا مـا ال ّ
ترُكوا ً
بسرعة لَي ُ
أهميـة فيـه و ُيق ّـد ُموا بعـد ذلـك َ
الوثـائق ُ
مــن الواضــح َّ
ـنص والترجمــة اآلليــة س ُيشـ ّـكل فائــدة كبي ـرة فــي هــذه
التركيــب بــين التلخــيص اآللــي للـ ّ
أن ْ
ال تلخـيص الـنص فـي اللغـة األجنبيـة ،ثـم
أن الترجمـة اآلليـة طويلـة فـي الغالـبُ ،يمكـن َّأو ً
الحالة .وبما ّ

ص ـ ـّنف
القَيـ ــام بترجمـ ــة َّ
الم َّ
تحص ـ ـل عليهـ ــا ،ونتـ ــرك لإلنسـ ــان أو ل ُم َ
آلي ـ ـة َس ـ ـريعة انطال ًق ـ ـا مـ ــن النتيجـ ــة ُ
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ُّ
ـب االحتفـــاظ بال َمقـ ــال أو
تخص ـ ـص فـ ــي البحـ ــث التَّـ ــو
ثيقي) المجـ ــال ل ُيَق ـ ـ ّرر مـ ــا إذا َو َجـ ـ َ
الم ّ
ص ـ ـوص ( ُ
الن ُ
ْ ّ
رفض ُه.
ُ
ـت حكومــة الواليــات المتحــدة ،خــالل خمــس ســنوات ،بتمويــل أبحــاث فــي
لهــذه األســباب ،قامـ ْ
الترجمة اآللية و التلخيص اآللي ُّ
ـتم بـإطالق برنـامج بحـث جديـد
للنصوص و البحـث التَّ ْـوثيقي كمـا ته ُّ
فــي الحوســبة التَّوثيقيــة المتعــددة ُّ
اللغــات .و بــذلك سـ َـنتَ َم َّكن مـ ْـن فــتح ُمتص ـّفح ويــب (navigateur
ّ
َْ َ َ ْ
طَلـ ــب ُّ
باللغـ ــة اإلنجليزيـ ــة و كـ ــذا الحصـ ــول علـ ــى
) webمث ــل  Netscapeأو  Explorerو إدخـ ــال َ
الملفــات فــي كــل ُّ
جمــع هــذه َّ
قائمــة َّ
الملفــات فــي فئــات فرعيــة مــع تلخـ ٍ
ـف و
اللغــات بحيــث تُ َّ
ـيص ل ُكـ ّـل ملـ ّ
ّ
ٍ
باللغات األجنبية و ُّ
ترجمة للتلخيصات الواردة ُّ
كلها أُمور قد تكون نافعة ا
جدا.
و بزيارة  MuSTنظام البحث عن المعلومات المتعددة ُّ
اللغات و الترجمة والتلخيص
ُ ّ
)،(multilingual information retrieval, summarization and translation system

ٍ
عرض ل ُنسختنا من برنامج البحث هذا الذي َيستعمل اللغة اإلنجليزية كُلغة
حصُلون على
ستَ ُ
تتكون من ُزَهاء ٍ ّ 5222
نص
للمستخدم ) (langue de l’utilisateurعلى أساس مجموعة َّ
ُ
طَلَب ُكم ( َفْلَي ُكن مثالً " "babyأو
األند ُنوسية .أ َْدخلُوا َ
باإلنجليزية و اليابانية و العربية و اإلسبانية و َ
الو َسطيَّة
َّ
أي ُمص َ
طَل ٍح َ
آخر) ثم اضغطوا على َمْل َمس َع ْوَدة ) .(touche Retourستََرْو َن في النافذة َ
العناوين ( أو الكلمات المفتاحية المترجمة) و على اليسار ،لُغة هذه َّ
الملفات حيث ُيمثّل ’‘Sp
ُ ََ
األي َسر من
اللغة اإلسبانية و ’ ‘Idاللغة َ
األند ُنوسية ،و غيرها .أُنُق ُروا على العدد الواقع في الجزء ْ
المَل َّخص و
ط ل ُرؤية
كل خ ّ
الملف في النافذة ُّ
ّ
ّ
صول على ُ
السفلية ثم أُنُق ُروا على ’ ‘Summarizeلْل ُح ُ
على ’ ‘Translateللحصول على الترجمة ( حذار من الترجمات العربية و اليابانية فهي بطيئة

األند ُنوسية لترجمة سريعة كلمة بكلمة)َّ .
إن برنامج العرض هذا ال ُي َع ُّد
جرُبوا َبدالً من ذلك َ
للغاية! ّ
كل مرحلة غير َّ
أن هذا ُي ّبين
وجا (بعد) فمازال علينا القيام بالعديد من األبحاث لتحسين نوعية ّ
َم ْنتُ ً
االتّجاه الذي نسير فيه.
« خالل

و في أوت  ، 2555أ َْدَلى " ْإد َوار ُهوفي "  Eduard Hovyبالتعاليق التالية:
الشركات و َّ
عشر األخيرة ،اتَّصل بي عدد هائل من َّ
الشركات َّ
الناشئة الجديدة في
األشهر اإل ْثَنا َ
ُ
َ
تكنولوجيا المعلومات َي ْنوي ُمعظمها َع ْرض َخ َدمات ُمتَ َعّلقة بالتّجارة اإللكترونية ( بيع على

ظر إلى َّ
تبادل ،تحصيل معلومات...و غيرها) .و َّ
النتائج الضعيفة التي تُ َس ّجُلها
بالن َ
األنترنيتُ ،
التكنولوجيات الحالية لمعالجة ُّ
مرة
اللغة خارج مراكز البحث ،فاألمر ُمفاجئ َن ْو ًعا ما .ما هي آخر َّ
ُ
ط َر ْحتُ ُموه على األنترنيت ُدون أن تُقوموا خالل فترة
جدتُم فيها ب ُسرعة إجابة صحيحة عن سؤال َ
َو ْ
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بحثُون؟ و لكن الجميع بَنظري ُيح ُّس َّ
التطورات
بأن
ُّ
باستعراض معلومات ال عالقة لها إطال ًقا بما َت َ
الجديدة المتمثَّلة باختصار في التلخيص اآللي ُّ
يح ،و ُكّلي
للنصوص و تحليل األسئَلة وغيرها ،ستُت ُ
ُ
الحد.
َمل في ذلك ،تََق ُّد ًما ُمعتََب ًار ْبيد َّأننا لم نصل بعد إلى هذا ّ
أَ

التحسن ب ُبطء
مقبوَلة ثم سيت ُّم
يبدو لي ّأنه لن يكون تغي ًا
ُّ
ُّر ُمعتََب ًار غير َّأننا َ
ُ
سنصل إلى نتائج ُ
حاسوبكم " يفهم " حقيق ًة ما تََوُّدون َق ْوَله
و لكن بكلّ تأكيد .و هذا ُيَف َّسر من ُمن َ
صعوبة جعل ُ
طَلق ُ
المَفاهيم " و عالقاتها فيما ْبيَنها .و من َشأْن هذه
مما
ُّ
َّ
يضطرنا إلى َو ْ
ضع شبكة معُلوماتية من " َ
الشبكة أن تعكس العقل الب َشري إلى ٍ
األقل في الميادين النافعة التي ُيمكن
حد ما وذلك على
ّ
ْ
ّ
َ

ال إذا أ َْد َخْلتُم 'عاصمة
المواضيع .فالكلمة المأخوذة " سطحياا " غير كافية بحيث َمثَ ً
ُ
تصنيفها وفق َ
سويس ار' َّ ،
فك ُرون في 'العاصمة
فإن األنظ َمة الحاليَّة ال تملك أيَّة وسيلة لمعرفة ما إذا ُكنتُم تُ ّ
اإلدارية' أو 'العاصمة المالية' .إالَّ َّ
فضل َن َمط البحث القائم على
أن األغلبية َّ
الساحقة من الناس تُ ّ
عبارة معيََّنة أو على سؤال تت ُّم صياغتُه ُّ
باللغة العادية.
ُ
ُ
ُ

َّ
إما تقوم
المفاهيم" و َّ
إن العديد من َب َرامج البحث هي َّ
ص َدد إعداد َ
شبكات واسعة من " َ
إما ب َ
ضون
صول على نتائج ُم ْرضَية
باقتراح إعدادها .و ال ُيمكن القيام بذلك في ُغ ُ
عام ْين و ال ُ
الح ُ
َ
صف آلية
بسرعة .يجب علينا تطوير الشبكة و ّ
قصد جعل هذه الشبكات ن ْ
التقنيات في آن واحد ْ
ُ
كبير.
ذاتي التكيُّفَّ .إننا ُنواجه تَ َحدياا ًا
بنظام ُّ

وهذه هي تعاليق " ُهوفي" في سبتمبر َّ « : 0222إنني أرى أكثر فأكثر َّ
الشركات الم َّ
صغ َرة
َ
ُ
تستعمل التكنولوجيات المتعّلقة ُّ
باللغات بصفة أو بأُخرى لتَ ْوفير ُب ُحوث أو ترجمات أو تََقارير أ َْو
َّ
أتفاجأُ من عدد المجاالت التي ُيمكن فيها استعمال هذه
اصل .و الَ ْزل ُت
َ
َخ َدمات أُخرى تسمح بالت َو ُ
تحديثاتها إلى االتّصاالت بين َّ
ور بالتَّسويق.
الشركات ُم ُر ًا
التكنولوجيات و هذا من التقارير المالية و ْ

فأهم ُّ
ظ ُه راجع إلى "كفين َن ْاي ْت"  ،Kevin Knightو هو
تقدم أُالح ُ
َّ
أما بخصوص البحثُّ ،
كثير .لقد قام َفريق باحثين
االتصال بجامعة كاليفورنيا الجنوبية و هذا ُيشرُفني ًا
زميل في معهد ُعلُوم ّ
عاما
و َ
ونس ُهوبك ْينس"  Johns Hopkinsبالمار ْ
طَلبة من جامعة " ُج ْ
يالند منذ نحو َ
إثن ْي عشر ً
طورْتها َشرَكة  IBMفي األصل و َبقَي ْت مال َكة
أحسن و أسرع في الوقت ذاته لكيفية َّ
بتطوير ُنسخة َ
زوْدَناها بحج ٍم ٍ
كاف من
لها .تسمح هذه الكيفيَّة بإنشاء نظا ٍم للترجمة اآللية بشكل أُوتوم
اتيكي إذا ما َّ
َْ
ُ َ ّ
النصوص الثُّنائية ُّ
ُّ
المقابالت بين الكلمات و َم َواقعها من ُلغة إلى
اللغةَّ .أو ً
ال ،تجد هذه الكيفيَّة ّ
كل ُ
َّ
جدا للقواعد الم ْو ُجودة بين ّ ٍ
ضع َج َداول كاملة ا
المكافئة.
النص و
ثم تَ َ
ترجمته و التعابير ُ
َ
َ
أُخرى ّ
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ظ ْرف ْأرَب ٍع و عشرين ساعة بإنشاء نظام (بسيط) للتَّرجمة اآللية من
الفريق في َ
و قد قام َ
أن نوعيَّة النتيجة ال تزال غير مرضية إلى ٍ
حد َبعيد بحيث ال ُيمك ُن
ّ
ُْ
الصينيَّة إلى اإلنجليزية .و رغم َّ ْ
ّ
ٍ
َّ
هو ،إال َّ
فخ َرة باه َرة لم يسبق
أن هذا ُي ّ
َن يعتَبر ّ
شكل َم َ
النظام ُم ْنتَ ًجا نهائياا أو ْ
َحد أ ْ
أل َ
أن يستعمَل ُه كما َ
أبدا تحقيُقها من قبل .ويمكن طبعا لثَالبي المشروع أن يُقولُوا بأََّننا في هذه الحالة ب ٍ
حاجة إلى ثالثة
ًَ
ْ
ْ َ
ُ
ًْ
ّ َ
َّ
الكميَّة س َوى في برَلمانات كَنَدا أو
ماليين ُج ْمَلة في ُك ّل لُ َغة و أن ُه ليس باستطاعتنا التََزُّود بمثل هذه ّ
هونْكُونْغ أو غيرهما من البلدان الثُنائيَّة ُّ
أن يتَ َح َّج ُجوا ب َّ
النوعية َّ
الضعيفة
الل َغة .كما بإ ْمكانهم َ
ط ْب ًعا ْ
ُ
ُ
ُّ
َّ
ضمون
للنتيجةَ .بيد َّ
أن الواقع هو َّأنه تُ َ
وضع ّ
صوص ثُنائيَّة الل َغة ذات َم ْ ُ
كل ْيو ٍم على االنترنيت ُن ُ
متكافئ إلى ٍ
حد ما و َّ
الب ْرَمجيَّات
حسن باستمرار لتبلُغ على
أن َن ْوعيَّة هذه الكيفيَّة ستَتَ َّ
ّ
األقل َن ْوعيَّة َ
ّ
ُ
ماما.
ص َّمم َي َدوياا و أنا ُمتَأ ّ
َكد من ذلك تَ ً
الحاليَّة للترجمة اآلليَّة التي تُ َ
مر َّ
للنتائج في األنظ َمة التي بإمكانها
تحسًنا ُمستَ اا
أقل ُذ ُهوالً إذ ُنالح
وجد تَ ُّ
ُّ
طورات أخرى ّ
و تُ َ
أن تُقرر عن ْأنسب ترجمة لمصطلح (جناس) َلديه معاني مختلفة ( مثالً في ُّ
اللغة الفرنسيةpère :
َْ
ْ ّ
َ ُ
ُ
َ
ُّ
 pair ،و  .) pèreو َّ
مما
نصب كذلك على البحث عن المعلومات بتَوا ُفق اللغات ّ
إن االهتمام ُم َ
أسئلتَ ُكم
سيسمح َل ُكم قر ًيبا بإيجاد وثائق على األنترنيت
ُ
بالصينيَّة و الفرنسية حتى َل ْو أ َْد َخْلتُم ْ
ّ

النظام
باإلنجليزيَّةُ .نالح
أيضا ُّ
جيب آلياا عن األسئلة البسيطة (مثل ّ
ً
يعا لألنظمة التي تُ ُ
تطوًار سر ً
يتم بالحاسوب ال بفضل كائنات
عمل في األنترنيت و لكن تسييرهُ ُّ
المعروف  AskJeevesالذي ُيستَ َ

ُّ
صوص التي تسمح بإيجاد " معلومات ُمَق َّد َمة
َب َشرية) .تُح ُ
يل هذه األنظ َمة إلى َح ْجم كبير من الن ُ
جاب ًة على أسئَلة من
األحداث) إ َ
على شكل َوقائع " (ال على شكل آراء أو أسباب أو تَ َسْل ُسالت من ْ
الرئيس كلينتُون؟ " أو كذلك " َمن ابتَ َك َر طريقة
ْنوع " :ما هي عاصمة األُوغنْدا ؟ " أو " ما هو س ُّن َّ
مما تََوَّق ْعتُ ُه.
صل عليها حاقا أفضل َّ
المتَ َح َّ
 Xerox؟ و النتائج ُ
وبلر "  ،Randy Hoblerو هو ُمستَ َشار في التَّسويق
الموالية ُي ّ
حد ُدها " رْاندي ُه ْ
المرحلة ُ
حد َّ
للنص والكالم ستَْب ُدو عادية
بسرعة إلى ّ
على األنترنيت َفيُقولَ « :
الوفيَّة ّ
أن الترجمة َ
سنصل ُ

إلى درجة تَم ُّكنها من اقتحام أرضيَّات ) (plate-formesبل َّ
حتى ُرقاقات ) .(pucesو هكذا،
َ
ُّ
عندما سَيبلُغ األنترنيت أو َّج سرَعته و وفاء الترجمة أكثر من  % 58و َّ
ختَلف الثنائيات
تتمكن ُم َ
َ
َ ُ
َ
ُّ
ُّ
اصل من لُ َغة إلى أُخرى)
ودة من تغطية أغلبيَّة ُّ
الم ْو ُج َ
صبح شفافيَّة اللغة ( ّ
السوقَ ،ستَ َ
كل تََو ُ
الل َغوية َ
بالنسبة َّللذين يبيعون هذه التّكنولوجيا .و سيتَ َّ
الم َوالي في "الشفافية
مثل
ُّ
ودة ج ادا ّ
ُرؤية َم ْح ُد َ
َ ُ
التطور ُ
َّ
الصَفَقات
الب َشري و التجارة و َّ
اصل َ
عبر الثقافات و ُ
البلدان" التي ْتد ُخل فيها َج َوانب أُخرى للتو ُ
متَجاوَزة بذلك ُّ
اللغة ل َو ْحدها حيث َّ
الو ْجه و هي
الحركيَّة َمثَ ً
ً
أن اإلشارات َ
ال َل َد ْيها معنى ،كذلك مالمح َ
ُ
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َّابة يعني "  " OKفي الواليات
المجتَ َمعات .فالحرف  Oالذي ُن َش ّكلُ ُه باإلبهام و السب َ
تتَغيَّر حسب ُ
المتَح َّدة بينما ُيمثّل إشارة فاح َشة في األرجنتين.
ُ
ُّ
المتوافقة مع وسائل إعالم
طور ُمحاضرة
حد ُث تَ ُّ
الم ّ
و عندما َسَي ُ
ُ
تعددة اللغات و ُ
الفيديو ُ
ضرورياا .لذلك يعمل
بالرؤية ًا
الح َركيَّة ُّ
ُم ّ
أمر ُ
فسَي ُكون تصحيح اإلشارات َ
تعددة الذي ال َم َحاَلة منهَ ،
 MediaLabبمعهد التكنولوجيا في اْل َماساتْ ُشوستْ ْس و Microsoftو غيرهما على تطوير تقنيات

الوجهَ ...فال
التعرف المعُلوماتي على َمالمح الوجه
ُّ
و على الخصائص ُ
البيومتريَّة بواسطة َ
ّ
عر ٍ
ض م ٍ
تعددة
فيديو ُم ّ
متاز ألرجنتيني خالل ُمحاضرة ُ
َج ْد َوى من أن َيُقوم رجل أعمال أمريكي ب ْ
ُ
فوق إلى ُّ
ُّ
اللغة اإلسبانية األرجنتينية إذا قام في
بت ُّ
اللغات على األنترنيت حتَّى َلو كان خ َ
ترج ًما َ
ط ُاب ُه ُم َ

الرسائل
النوع من َّ
الوقت نفسه بإشارة  Oباإلبهام و السبَّابة .لذلك فمن شأْن َ
الح َواسيب اعتراض هذا ْ
بالرؤية.
يحها ُّ
تصح ُ
و ْ
الحاسوب عندما َن ُم ُّر من
طرائ َق ع َّدة و غالبيَّتُها قابلة للتَّعديل بواسطة
تَختل ُ
ف الثقافات ب َ
ُ
الع َمل واألخالقيَّات و تحويل
الواحدة إلى األُخرى .وهذا
َّ
يتضمن القوانين و التَّقاليد و عادات َ

النظام المتْر ّي عن نظام القياس األ ُْن ْجلُوُفوني ،وغير
باين َمَقاسات األْلب َسة و اختالف ّ
الع ْمالت و تَ ُ
ُ
ّ
ذلك .و ستُقوم َّ
الشركات َّ
هرَسة و َب ْرَم َجة هذه االختالفات كما َس َتبيع ُم ْنتَ َجات و َخ َد َمات
النشيطة بَف َ
َّ
ضل .و عند انتشار هذه
حتَّى تُساعد قاطن ّي ُ
اصل فيما َ
بين ُهم بش ْك ٍل أَ ْف َ
الكرة األرضية على الت َو ُ
ا
ط ٍ
المستََوى
الخ َد َمات على ن َ
الم ْنتَ َجات و َ
فاهم أ ْف َ
اق واسعَ ،ف َّإنها َستُساه ُم حقا في جعل التَّ ُ
ضل على ُ
ُ
َّ
الد ْولي.
ّ
المقال األصلي ِّ
للدراسة:

» « La traduction automatique
Marie LEBERT, chapitre 15 de son livre électronique disponible sur le
lien : http://www.etudes-francaises.net/entretiens/15traduction.htm
(Consulté le 25/05/2011).
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