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 (∗)الترجمة اآللية
 (**)بمروان البوا

  

 براجمها، أهمِّ و  ،هاطرائقِ لموجزًا ، و هاتارخيمن بذًة نُ يورد ، و هاوأمهيتَ  الرتمجة اآللية تعريفَ هذا البحث يتناول 
  اإلنكليزية إىل العربية.على ترمجاٍت آليٍة من  حقيقيةً  عرض أمثلةً ي اأخريً و 

  وأهميتها تعريُفها اآللية الترجمةأوًال: 

ا حمصلِّتها يف تلتقي اآللية للرتمجة تعريفاتٍ  عدةُ  مثة لغٍة  إىل(تسمَّى لغَة املصدر)  لغةٍ  من نصٍّ  نقلُ  بأ
ا ريف،االتع هذه رفيةِ حَ  عند أتوقَّفَ  ولن باستعمال احلاسوب.(تسمَّى لغَة اهلدف)  أخرى  يف تعدو ال أل
الركن األساسّي هلذه التعريفات وهو  عند  سأتوقف قليالً  لكنين ،املعرَّف فيتعر  باب منأن تكون  جمملها

  اآللية. الرتمجةوضوع مبمما له صلٌة  العاملية باللغات املتعلقة اإلحصائيات بعضَ  قدِّم، ألكلمة (اللغة)

  اآلتية: املصادر من إلحصائياتا هذه استقيتُ وقد 
 Global Language Monitor 

 Internet World State 
 Internet Live State 
 Netcraft Web Server Survey  
 Pingdom 
 SIL International 
 UNESCO's Atlas of the World's Languages  
 Wikipedia 

لغٍة عدُد املتكلمني بكلٍّ  )3000(منها ، لغة) 6500( يتجاوز العامل يف عملةِ املست اللغاتِ  عددُ  •
  شخص. )10000(منها أقلُّ من 

) لغٍة يف 200لغة، انقرض منها أكثُر من ( )2500(اض يزيد على باالنقر  عدُد اللغاِت املهددةِ  •
  غضون األجيال الثالثة األخرية.

 لغة،) 400( ستعملونيَ  منهم %)20(و ،فقط لغات )5(َيستعملون  املعمورة سكان من %)75( •
  .لغة )6000( قرابة ستعملونيَ  %)5(و

                                                 
  .28/10/2015حماضرة ألقيت يف جممع اللغة العربية بدمشق بتاريخ  (*)

 عضو جممع اللغة العربية بدمشق. (**)
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 اتكل يف هوو  بذاته. مستقال  إماو  ،البشري للمرتجم امساعدً  إما يكون آِيلٍّ  مبرتجمٍ  االستعانةِ  من النصوص
  .واملال واجلهدَ  الوقتَ  خيتصر احلالتني

 حني على ،كلمة  )2000( من حنًوا الواحد اليوم يف ميرتجِ  البشريَّ  مَ ملرتجِ ا فإن ،بالوقت يتعلَّق ما فأما

   .كلمة )5000ما يزيد على ( الواحدة الدقيقة يف يرتجم اآليلّ  ماملرتجِ  أن

 على ،الواحد اليوم يف ساعاتٍ  بضعِ  سوى العملَ  يستطيع ال البشريَّ  املرتجمَ  فإن ،بالجهد يتعلَّق ما وأما
   ل.املال الو  الكالل يعرف ال ،ار ليلَ  يعمل اآليل املرتجمَ  أنَّ  حني

 على املرتتبة كلتو  البشرية، الرتمجة على املرتتبة التكلفةِ  بني للمقارنةِ  وجهَ  فال ،بالمال يتعلَّق ما وأما
إحصائيٍة  قَ فْ وَ  ،سنويا دوالر بليونِ  على يزيدُ  ما دفعتَ  أوربا أنَّ  إىل نشريَ  أنيف ذلك  حسبناو  اآللية. الرتمجة

). ومثة إحصائيٌة م2004يف مقاهلما عن الرتمجة اآللية يف عام ( )كريستوف مونز(و )بونيه دور(أوردها 

باليني دوالر  )10(وق الرتمجة يف مجيع أحناء العامل تقدَّر بنحو ري إىل أن القيمَة اإلمجاليَة لسأخرى تش
  سنويا.

 املرتجمَ  ألن وذلك ،النَّزاهة مسألة يف البشريِّ  املرتجمِ  على يـَْفُضلُ  اآليلَّ  مَ املرتجِ  أن هكلِّ  هذا إىل يضاف
 أو وامسُُ  بذلك الرتمجةُ  فتتأثر اجلسديةُ  أو النفسيةُ  هُ حالتُ  أو الشخصيةُ  هُ انطباعاتُ  أو أهواؤه هبُ لِ غْ تَـ  قد البشريَّ 
 حييد ال املرسومة معطياتِه وقواعدَ  احملدَّدة قوانيَنه يلتزم ،كله ذلك عن منًأى يف فهو اآليل املرتجمُ  أما .ضعًفا
  .أُْمنَُلة ِقيدَ  عنهما

 والرتمجة، اللغة بني الوثيقةَ  الرابطةَ  باعتبارها ةاللغ جماعمب تتعلَّق إحصائياتٍ  إىل َعْجَلى إشارةً  أشري أن بقي
 مأ اللغة أحاديةَ  املعجماتُ  أكانت وسواءٌ  آلية، أم بشريةً  الرتمجةُ  أكانت سواءٌ  ،األولُ  الرتمجةِ  عمادُ  هي بل

 فروع من فرعٍ  بكلِّ  خاصةً  مصطلحيةً  معجماتٍ  مأ ،عامةً  لغويةً  معجماتٍ  أكانت وسواءٌ  اللغات، متعددةَ 
   عرفة.امل

من املعاجم املتوسطة احلجم  -  اللغةعربية أحادية  معاجم ستة يف املداخل عددَ  )1يبني اجلدول (
  :عريب)-إىل معجمني إنكليزيني شهريين، ومعجمني ثنائيي اللغة (إنكليزي إضافةً  - والكبرية احلجم

  (باآلالف) عدد المداخل  المعجم
  25  المعجم العربي األساسي

  30  المعجم الوسيط
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 »إلكرتوين. دماغٍ  بواسطة اإلنكليزية إىل الروسية اللغة ترمجةُ  اليومَ  متت« فيه: قالت بيانًا ذلك إثر الشركةُ 
  البيان. نصُّ  انتهى

 مخس غضون يف واسعٍ  نطاقٍ  على اآللية الرتمجةِ  استعمالَ  احلوسبةِ  وعلماءُ  العسكريةُ  اجلهاتُ  وتوقَّعت
ِ  لكنَّ  سنوات،   تتحقَّق. مل متوقعا

 Automatic Language اآلي  اللغة ملعاجلةِ  االستشاريةُ  اللجنةُ  أعلنت )م1966( عام ويف

Processing Advisory Committee (ALPAC) اإلنسانَ  أنَّ  ،اليت تدعمها حكومة الواليات املتحدة 
 الدراسة تمتواختُ  اآللية. الرتمجة تقتضيها اليت التكلفة وبنصفِ  ،وأدقَّ  أسرعَ  بطريقةٍ  بالرتمجة القيام على قادرٌ 

  »فائدة. ذاتِ  آليةٍ  ترمجةٍ  إىل الوصول يف أملٍ  من هناك ليس املتوقع أو املباشر املنظور يف« بالقول:

 اهلائل الكمِّ  مع للتعامل آليا ُمرتمجًا Systran سيسرتانمَّمت شركُة صَ  العشرين القرن ستينياتِ  أواخرِ  ويف
  حينذاك. اإلنكليزية إىل هاترمجتُ  املطلوبِ  الروسية الوثائق من

 اإلنكليزية، إىل الفرنسية من للرتمجة منظومةً  IBM شركةُ  َوضعت )م1980( عام أواخر من وابتداءً 
 ألن تصلح إنكليزية كلمةٍ  وجودِ  احتماالتِ  ستنباطِ سلًفا ال مرتَمجةٍ  نصوصٍ  إىل النظر علىفيها  اعتمدت
ا الطريقةُ  وهي الفرنسية. للكلمة صحيحةً  ترمجةً  تكون ُ   .اإلحصائيةُ  اآلليةُ  الرتمجةُ  تعتمدها اليت ذا

  املضمار. هذا يف هاجهودِ  متابعةِ  عن IBM توقفت املاضي القرن تسعينيات أواخر ويف

 ورشةَ  NSF=National Science Foundation للعلوم الوطنيةُ  املؤسسةُ  عقدت )م1999( عام ويف
تمع يف هاتعميمُ  ميكن اليت الربجميةِ  األدواتِ  من جمموعةٍ  إىل الوصول بغرضيف جامعة هوبكْنز  عملٍ   ا

 )م2002( عام فيف ؛اآللية الرتمجة مضمار يف جديًدا نشاطًا وحفَّز االهتمامَ  احلدثُ  هذا اجتذبف ،العلمي
 هذه وتدَّعي ،Language Weaver هاَياأمسَْ  شركةً مها (نايت) و(ماركو)  الورشة هذه يف مشاركان سأسَّ 

ا أن الشركة  والصينية والفرنسية والفارسية العربية إىل اإلنكليزية من ،الدقيقة يف كلمةٍ  )5000( ترمجةَ  بإمكا
  وبالعكس. واإلسبانية،

 .فيما يلي وتابعْت بعد ذلك شركات برجمية كربى أعماهلا يف الرتمجة، سنأيت على ذكر بعضها

*     *     * 
  اآللية ةالترجم طرائقُ ثالثًا: 

عن طرائق الرتمجة اآللية َحيُْسن أن نشري إىل أن اللغَة العربيَة خاضْت جتربًة عظيمًة يف  نتحدثقبل أن 
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ا يف القرنني الثاين والثالِث اهلجريـَّْني يف ، الرتمجة حبٍر زاخٍر من احلضاراِت والعلوم والفلسفاِت عندما أُلقَي 
ا األمُم املتامخُة للجزيرة العربية واألمُم البعيدُة عنها، فصمدْت هلذا التحدِّي، ومل َميِْض إالَّ  والفنون اليت ابتكرْ

  وقٌت يسري، حىت نَقلِت العربيُة كلَّ ما َوجدْت عند هذه األمِم إليها.

اء الدين ، ذكرمها طريقانوقتئٍذ  يف النقل للرتامجةِ وكان  طرق : ")الكشكول(يف كتابه  )العامليّ (
ناعمة  طريق وابنِ البِ  يوحنا بنِ  طريقُ  : أحدمهاطريقانقال الصالح الصفدي: وللرتامجة يف النقل : الترجمة

 ،عليه من املعىن من الكلمات اليونانية وما تدلُّ  مفردةٍ  كلمةٍ   إىل كلِّ املرتِجُم نظر مها، وهو أن يَ احلمصي وغريِ 
إىل األخرى حىت  لَ نتقِ ها ويَ تَ بِ ثْ فيُ  ،اللة على ذلك املعىنمن الكلمات العربية ترادفها يف الدَّ  مفردةٍ  بلفظةٍ  فيأِيتَ 
 مها أنه ال يوجد يف الكلمات العربية كلماتٌ : أحدُ ة بوجهينيَّ دِ وهذه الطريقة رَ . هما يريد تعريبَ  على مجلةِ  يأِيتَ 

التعريب كثري من األلفاظ اليونانية على حاهلا. الثاين  الكلمات اليونانية، وهلذا وقع يف خالل هذا تقابل مجيعَ 
ا يقع اخللل من جهة أن خواص الرتكيب والنسب اإلسنادية ال تطابق نظريها من لغة أخرى دائماً، وأيضً 

ازات وهي كثرية يف مجيع اللغات.   استعمال ا

 اجلملةَ املرتجُم  مها، وهو أن يأِيتَ ق واجلوهري وغريِ اسحإ ُحنني بنِ  طريقُ  ]الطريق الثاينأي وثانيهما [
ساوت األلفاُظ األلفاَظ أم أَسواٌء  ،تطابقها عنها من اللغة األخرى جبملةٍ  رَ عبـِّ يُ مث  ،معناها يف ذهنه ُحيَصِّلَ و 

  .انتهى ."أجود وهذا الطريقُ خالفتها. 

عن فحوى طريقِة حنني بن إسحاق واجلوهري وَمن َحنَا  بعض طرائقهااآلليَة ال خترج يف  الرتمجةَ والواقع أن 
  اليت صنفها العلماء يف أربع طرائق: حنَومها. وهذا ما سنراه عند استعراض طرائق الرتمجة اآللية

 المباشرة الترجمة :الطريقة األولى -1

 وقد .اتغاللّ  ثنائيّ  معجمٍ  يف املباشرة ّيةاملعجم املقارنةب كلمةً  كلمةً  الرتمجةِ  تنفيذِ  على الطريقةُ  هذه تقوم
 طريق وابنِ البِ  يوحنا بنِ وهذه الطريقة تشبه إىل حدٍّ بعيد طريقَة  اآللية. الرتمجة بدايات مع الطريقةُ  هذه تزامنت

   اليت أشرنا إليها آنًفا.  ناعمة احلمصي

ا مبحدوديةِ  متتاز الطريقةَ  هذه أن ومع ِ ا ،برجمتها وبساطة املعلوماتية أدوا  العميق التحليل إىل تفتقر فإ
 يربط ال ،األوصال مفكَّكةِ  ترمجةٍ  إىل التحليل يف النقصُ  هذا يؤدي ما وغالًبا .املرتَجم النصِّ  لِ مجُ  ناتِ ملكوّ 

ا ِ وال يستطيع القارُئ  اهلذيان. جمال إىل البيان كمالِ  حيِّز من الرتمجةُ  فتخرج ناظم، يـَْنِظُمها وال رابط، مفردا
، بل رمبا ال ُحيَصِّل  أوليةً  أن ُحيَصَِّل من هذه الرتمجة ولو فكرةً  -األغلب  يف األعمِّ  - عن معىن النصِّ األصليِّ

   :عليها  واحًدامثاالً وإليكم تُغاير معانيها معاِينَ النصِّ املرتَجم.  إالَّ ترمجةً 
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يغا

وتر

اهلد
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ا الطريقة هذه عيوب من  جديدةٌ  لغةٌ  تفيضأُ  كلما يتضاعف القواعد من كبريٍ  عددٍ  كتابةَ  تقتضي أ
  الرتمجة. نظام إىل

 ةيوسيطال لترجمة: االطريقة الثالثة -3

 لغة حتليلُ  جيري حيث اهلدف، ولغة املصدر لغةِ  بني حمايدةٍ  وسيطةٍ  لغةٍ  إنشاء على الطريقةُ  هذه تعتمد
  الوسيطة. اللغة هذه من انطالقًا اهلدف لغةِ ب النصُّ  دولَّ ي هادَ عْ وبَـ  الوسيطة، اللغةِ  هذه قَ َوفْ  ومتثيُلها املصدر

والغرض من اللغة الوسيطة احلصول على متثيٍل جمرٍد لنصِّ لغة املصدر ولنص لغة اهلدف يف آٍن مًعا. وهذا 
التمثيل يسمح بإجراء عمليات الرتمجة بني لغات متعددة دون اللجوء إىل التحويل من لغة إىل أخرى يف كلِّ 

  مرة.

 َىن البِ  يف الشديد التباين بسبب وذلك ،مطلٌب عسري جلميع اللغات وسيطةٍ  لغةٍ  بناءومع ذلك، فإن 
  العاَمل. لغات بني والصرفية النحوية

  اإلحصائية اآللية الترجمة الطريقة الرابعة: -4

 نصوصجمموعًة كبريًة من ال فائقةٍ  بسرعةٍ  لُ ، فتحلِّ لحواسيبل اهلائلةَ احلسابيَة  ةَ در القالطريقُة هذه ستغل تَ 
د دِّ حيُ  التحليل على هذا واعتماًدا .نو ن حمرتفو مرتمجيف األصل  هامجَ رْ تَـ  ،املدوَّنة) تسمَّى(املرتَمجة سلًفا 

  املرتَجِم إليها.هلا يف اللغة  نظريةً املرتَجِم منها يف اللغة  أو عبارةٌ  كلمةٌ تطابق   نْ ألاألكرب  االحتمالَ احلاسوُب 

ا االصطالحيِة عدًدا ِ ا وتراكيِبها وعبارا غري  وينبغي أن يكون حجُم املدوَّنِة كبريًا جدا لضمان وروُد كلماِ
وقد الحظ اخلرباء أن حجم مدونٍة يف حقل معريف حمدَّد جيب أالَّ يقلَّ عن مليوين كلمة يف  قليٍل من املرات.

  هذا احلقل، إضافًة إىل عدٍد مماثل يف حقل اللغة العام.

 ،املرتمجة على الشابكة والنصوصُ  ،اليت ترمجها املرتمجون احملرتفون النصوصُ  :املدونة، فهي أما مصادرُ 
  وغريها.املرتمجة يف املنظمات واملؤسسات  والوثائقِ  إضافًة إىل السجالتِ  ،ةالثنائية اللغ جمُ اواملع

، وكانت نكليزيةواإل الفرنسية اللغتني بني الكندي الربملان حماضر ترمجةِ  يف الطريقةُ  هذه عملتاستُ  وقد
، وذلك بسبب أن موضوع التحاور يف أروقة الربملان ذو منٍط معنيَّ وذو أساليب متعاَرفة النتيجُة جيدًة جدا

  .بني املتحاورِين

اعتماُدها األساسيُّ على املدونات،  :ومع ذلك، فثمة مشكالٌت تعاين منها الرتمجة اإلحصائية؛ منها
معاين كثٍري من املفردات مع مضيِّ  يـُّرُ تغ :. ومنهااملدونة حجمضخامة مع طرًدا تتناسُب  الرتمجةِ هذه  جودةَ ف
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 أمساءِ  يف حتديدِ  الصعوبةُ  :ومنها معناها كما كان يف العصور األوىل. دْ عُ الزمن؛ فكلمة "السيارة" مثًال، مل يَـ 
غٍة ما يف لغٍة لُ مقابٍل لبعض العبارات االصطالحية لِ  وجودِ  عدمُ  :. ومنهايف النصوص املعدَّة للرتمجة األعالم
  .كعبارة "رجع خبفَّي حنني" مثالً ،  أخرى

الرتمجة اآللية القواعدية (الطريقة الثانية والثالثة) املعتمدة على قواعد  ) مقارنًة موجزًة بني2يبني اجلدول (
  والرتمجة اآللية اإلحصائية (الطريقة الرابعة) املعتمدة على اإلحصاء.  ،اللغة

  حصائيةالترجمة اآللية اإل  الترجمة اآللية القواعدية
  ترجمٌة فقيرٌة خارج موضوع حقل الترجمة -  + ترجمٌة جيدٌة خارج موضوع حقل الترجمة

  ليس فيها قواعد -  + تحتوي على قواعد
  عدُم اتساٍق بين الترجمات المتعددة -  + اتساٌق بين الترجمات المتعدِّدة

  + سالسٌة جيدة  افتقاٌر إلى السالسة -
  + سهولٌة في معالجِة استثناءات القواعد  استثناءات القواعدصعوبٌة في معالجِة  -
  + تكلفُة تحسين الترجمة هي توفير المدونة المناسبة   َتْكِلفٌة عاليٌة لتحسين الترجمة -

  مقارنة موجزة بين الترجمة اآللية القواعدية والترجمة اآللية اإلحصائية): 2( الجدول

*     *     * 
  المترجمات اآلليةأهم رابًعا: 

 لنيمسجَّ للها غُري متاٍح إال بعضُ انًا، و يتوفَّر يف األسواق عدٌد كبٌري من املرتمجات اآللية، قليٌل منها متاٌح َجمَّ 
  ومعظُمها ال ميكن احلصول عليه إال بشرائه.  ،أو للمشرتكني

  .هاشهر أل موجزٍ  سأكتفي بعرضٍ فمجيع هذه املرتمجات،  املتعذَّر استعراضُ  وملا كان من

  "جوجل"مترجم موقع  .1

 )90كثر من (ألترمجًة فوريًة  تقدِّمخدمٌة جمانيٌة ها انتشارًا واستعماًال، وهو املرتمجات وأوسعُ  أهمُّ هو 
ويستطيع هذا املرتجم ترمجة الكلمات واجلمل وصفحات الِوب بني أي لغتني من هذه  ومنها العربية. ،لغةً 

  اللغات.

يستعملها حىت  للرتمجة، وظلَّ  Systranتقدَمي خدمِة الرتمجة باستعمال برنامِج شركِة  "جوجل"بدأ موقُع 
فخزَّن هلذا الغرض مئات املاليني من  )، حتوَّل بعدها إىل طريقِة "الرتمجة اآللية اإلحصائية".م2007عام (

) بليون  200النصوص املرتمجة سلًفا من مرتمجني حمرتفني بلغات متعددة. وقد قدِّر حجم هذه النصوص بـ (
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  .كلمة

  في الترجمة اآللية ATA شركة منتجات .2

جلة م)، واستفادت من ِخْربات مرتاكمة ملختصني يف معا1992ُأسِّست هذه الشركة يف لندن يف عام (
  اللغة العربية باحلاسوب تعود لبداية مثانينيات القرن املاضي.

لرتمجة ا برامجِ من أوائِل ، الذي يُعدُّ "يالمترجم العرب" برنامجَ  ، أطلقت الشركةُ )م1995( يف عامو 
ثة منه.م) 2002ويف عام ( .ليزية إىل العربيةكاآللية من اإلن   صدرت نسخة حمدَّ

) معجًما يف فروع خمتلفة من املعرفة، إضافًة إىل معجم لغوي عام يشتمل 46(حيتوي هذا الربنامج على 
على أكثر من مليوين كلمة إنكليزية وعربية. وميتاز هذا الربنامج بسرعة ترمجته وبقدرته على ترمجة عدة وثائق 

  يف آٍن واحد، وهو إىل ذلك يوفر قراءًة صوتية للكلمات والنصوص اإلنكليزية.

، لرتمجة النصوص من اإلنكليزية إىل العربية "المسبارموقَع " ATAشركة صمَّمت  )م2000( عامويف 
، حتوَّلت بعدها إىل خدمٍة خاصٍة )م2003( عامحىت  يَّةجمانيف هذا املوقع وبقيت خدمُة هذه الرتمجِة 

  . فحسب باملشرتكني

 ذا املرتجمه ومن أهم مزايا". الوافي الذهبي، أصدرت الشركُة النسخَة األوىل من ")م2002( ويف عام
أن يرتجم عدة وثائق يف آٍن واحد، إضافًة إىل أنه حيتوي و أنه يستطيع أن يرتجم نصوًصا طويلًة بسرعٍة كبرية، 

... ومن مزاياه يزياء والكيمياء واجليولوجيا والبيطرةفعلى معاجم متخصصة يف الطب والرياضيات واألحياء وال
  إمالئّي.أيًضا احتواؤه على مدقِّق 

  ."مترجم نت"وأصدرت هذه الشركة أيًضا 

  في الترجمة اآللية CIMOSمنتجات شركة  .3

مقرُّ هذه الشركة يف باريس، وهي تعمل يف جمال معاجلة اللغات الطبيعية باحلاسوب، وقدَّمت يف هذا 
  اإلطار جمموعًة كبريًة من الربامج اخلاصة باللغة العربية.

يرتجم من اإلنكليزية ، وهو "الناقل العربي"برنامج يف جمال الرتمجة اآللية من أهم منتجات هذه الشركة و 
وقد أصدرت الشركة نسخًة حمدَّثة منه باالشرتاك  إىل العربية وبالعكس، ومن الفرنسية إىل العربية وبالعكس.

  م).2003مع شركة العريش يف عام (

) مدخل أساسي، ويتضمَّن 150000ن (" معجًما عاما حيتوي على أكثر مالناقل العربييتضمَّن "
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أيًضا معاجم متخصصة يف علوٍم خمتلفة كالطب واملعلوماتية واألعمال وغريها، إضافًة إىل معجٍم باألفعال 
  وآخر باملرتادفات.

" على منوالني؛ أوهلما: ترمجة الوثيقة دفعًة واحدة وتسجيل الرتمجة يف ملفٍّ لناقل العربيويعمل "ا
: ترمجة الوثيقة مجلًة مجلة، مع متكني الباحث من تغيري التحليل النحوي للكلمات واختيار مستقّل، وثانيهما

  املعىن املناسب هلا. 

 HTMLالذي يرتجم صفحات ، "Translate-Net ترجم نت" برنامجَ سيموس شركُة أصدرت مث 
  وهو يرتجم من العربية واإلنكليزية والفرنسية وإليها.ومواقع الِوب، 

   ."الكافي" برنامجُ أيًضا الرتمجة  يف حقلشركة هذه الومن منتجات 

 Systranسيستران  شركة .4

من أقدم الشركات العاملة يف حقل الرتمجة؛ فقد ُأسِّست  -اليت تتخذ باريس مقرا هلا  -تُعدُّ هذه الشركة 
ا: "إننا صغٌر جدا، م)، وهي أكُرب شركٍة للرتمجة اآللية يف العامل، إذ يقول رئيُس 1968يف عام ( جملس إدار

يف حقل الرتمجة؛ فهي أول من أوجد حلوًال لرتمجة اللغة الروسية، وأول  وهي إىل ذلك رائدةٌ  لكننا األكرب".
، وأول من قدَّم XMLَمن أتاح الرتمجة يف أجهزة اهلواتف احملمولة، وأول َمن أوجد حلوًال لرتمجة ملفات 

  الشابكة (اإلنرتنت)...خدمَة ترمجٍة مباشرة ملواقع 

) سنة، ومايزال هذا الربنامج خيضع 30أطلقت الشركة برنامَج ترمجٍة متعددِة اللغات قبل أكثر من (
) لغة من اللغات 13الرابع يرتجم من اللغة اإلنكليزية إىل ( هللتطوير والتحسني واإلضافات؛ فقد كان إصدارُ 

  ) لغة.52ر السابع) أصبح يرتجم (ااحلايل (اإلصداحلية، ومن بينها اللغة العربية، ويف إصداره 

عت ما بني مزايا الطريقة ريقًة هجينًة يف الرتمجة اآللية؛ مجََ طسيسرتان ابتكرت شركُة م) 2009ويف (
ا ومتتاز هذه الطريقة اهلجينة بسهولة تعديل الرتمجة، و  .يف الرتمجة القواعدية والطريقة اإلحصائية ال بأن مدونا

أن تكون بضخامة مدونات الرتمجة املعتِمدة على الطريقة اإلحصائية. يضاف إىل ذلك أن تقنيات حتتاج إىل 
رمجٍة ذات التعلُّم الذايت فيها تسمح بتجريب برنامج الرتمجة على أيِّ حقٍل معريف معنيَّ بغرض الوصول إىل ت

  .جودة عالية

موعة Yahoo، وياهو Googleجهاٌت عديدة؛ منها: جوجل  "سيسرتان"وقد استعملْت نظاَم  ، وا
، وشركة EAEC ، والوكالة األوربية للطاقة النوويةAOL=America Online ، وECEاالقتصادية األوربية 
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  ، وغريها.Xerox، وشركة زيروكس GM جنرال موتورز

  WorldLingo المترجم .5

العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ) لغة (منها: 15مرتجٌم جماّين على الشابكة، يقدِّم ترمجًة فورية لـ (
  والروسية واإليطالية واألملانية).

 "Ajeebعجيب "موقع  .6

ىن منذ منتصف مثانينيات القرن املاضي مبعاجلة اللغة العربية عْ أنشأت هذا املوقع شركة "صخر"، اليت تُـ 
  إىل اإلنكليزية وبالعكس.للرتمجة من العربية  مثرات هذه املعاجلة تطويُر نظام باحلاسوب، وكان من

كان متاًحا الذي  ، "tarjim ترجم" خدمَة الرتمجِة الفورية باالعتماد على برنامج "عجيب" موقعُ  يقدِّم
  )، مث أصبح مقتصرًا على املشرتكني.م2001منذ عام (

  ) طلب يوميا.150000يقدَّر عدُد طلبات الرتمجة الواردة إىل هذا املوقع بنحو (

" على الطريقة القواعدية يف الرتمجة اليت ذكرناها آنًفا، ومن أهم مواصفاته أنه ميكِّن ترجم"يعتمد برنامج 
ال املعريف للنصِّ املعدِّ  الباحَث من ترمجة املواقع من اإلنكليزية إىل العربية وبالعكس، وميكِّن من اختيار ا

  للرتمجة.

ب إىل املوقع لرتمجتها، ويوفِّر أيًضا تدقيًقا إضافًة إىل ذلك، يسمح الربنامج بنقل النصوص من احلاسو 
 " املتعدد اللغات.قاموس صخرإمالئيا فيها، وحبثًا يف "

  "بيبيلون"مترجم  .7

) لغة، وميتاز برتمجة النصوص واملصطلحات، ويتضمن عدًدا كبريًا من 36رابة (قدِّم ترمجًة فورية لقُ ي
  املرتمجة.النصوص ومن مزايا هذا املرتجم قدرته على نطق  .املعاجم اللغوية واملتخصصة الثنائية اللغة

  الفوريمترجم ال .8

، وميتاز بأنه يعطي ترمجًة فوريًة .Qickwiz Technologies Corpهذا الربنامج من منتجات شركة 
لكلمات النصوص اإلنكليزية إىل العربية يف أيِّ جزء من شاشة احلاسوب. وهو برنامٌج سهل االستعمال، 

عند  امل، بل يرتجم النصَّ كلمًة كلمةلكلمات اإلنكليزية، لكنه غري قادر على ترمجة نصٍّ كانطق ى قادر عل
  .عليها mouseمترير املؤشِّر 
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9. Bable Fish  

وتتميز  .يةاناالذي يعدُّ من أوائل مواقع الرتمجة اآللية  Alta Vistaموقع البحث هي خدمٌة يوفِّرها 
وهي ترتجم مواقع الِوب ونصوًصا ال يزيد حجم  ،خدمة الرتمجة يف هذا املوقع بالسرعة وسهولة االستعمال

بعضها ثنائي االجتاه وبعضها اآلخر باجتاٍه  ،) اختيارًا للغات13) كلمة، وتقدِّم (1000الواحد منها على (
  واحد.

، وهي ترمجة جيدة إذا كانت للرتمجة اآللية Systran "سيسرتان"على نظام مة الرتمجة هذه خدتعتمد 
  .النصوص غري معقدة، وال حتتوي على كلمات غريبة أو تراكيب لغوية غري شائعة

10. Free Translation  

. وتتميز هذه اخلدمة Systran "سيسرتان"إحدى خدمات الرتمجة اآللية القليلة اليت ال تعتمد على نظام 
ة كالتجارة والعلوم نترمجتها على معاجَم متخصصة يف موضوعات معيَّ بسهولة االستعمال، وتعتمد يف 

  وغريمها. 

وتوفِّر أيًضا ترمجة ) كلمة، 13000تسمح هذه اخلدمة برتمجة نصوٍص ميكن أن يصل حجمها إىل (
  .صفحات الِوب

  على الشابكة: بعض مواقع الرتمجة اآللية فيما يلي عناوينو 
http://www.systranet.com/ 
http://www.babelfish.altavista.com/ 
http://www.freetranslation.com/ 
http://www.tranexp.com/ 
http://www.almisbar.com/  
http://www.ajeeb.com/ 
http://translation2.paralink.com/ 
http://www.worldlingo.com/ 
http://www.wordreference.com/ 
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=EN 
http://www.itranslatoronline.com/ 
 

*     *     * 
  مترجمات آليةمقارنة بين ثالثة خامًسا: 

قصرية باللغة اإلنكليزية، مث ثالثة  جداول يتضمن السطر األول يف كلٍّ منها مجلةً  مثانيةفيما يلي جند 
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هذه اجلملة بأحد املرتمجات اآللية اآلتية: (جوجل، وبيبيلون، والوايف). والغرض ترمجة أسطر يتضمن كلٌّ منها 
  بني هذه الرتمجات:سريعة مقارنة إجراء من عرض هذه اجلداول 

Yesterday, I went to my school early.1 
 Google  يوم أمس، ذهبت إلى مدرستي في وقت مبكر.

 Babylon  مدرستي مبكرا. امس، ذهبت الى

 Al-Wafi  أمس، ذهبت إلى مدرستي مبكرا.

  

There are many schools in this city.2 
 Google  من المدارس في هذه المدينة. العديدهناك 

 Babylon  هذه المدينة. ىمن المدارس ف العديدهناك 

 Al-Wafi  من المدارس في هذه المدينة. العديدهناك 

  

Let's not lose the weekend.3 
 Google  دعونا ال نفقد عطلة نهاية األسبوع.

Babylon دعونا ال نضيع فى عطلة نهاية االسبوع.

 Al-Wafi  دعونا ال نفقد عطلة نهاية األسبوع.

  

High definition4 
 Google  عالي الدقة.

Babylon  عالى الدقة.

 Al-Wafi  العالي. التعريف

  

Stress can be friend or an enemy.5 
 Google  اإلجهاد يمكن أن يكون صديق أو عدو.

 Babylon  ويمكن التشديد صديقا أو عدوا.

 Al-Wafi  اإلجهاد يمكن أن يكون صديقا أو عدو.

  

Mr George and I are great friends.6 
 Google  السيد جورج وأنا صديقان عظيم.

 Babylon  السيد جورج وانا أصدقاء رائعون.
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 Al-Wafi  أصدقاء عظماء.السيد جورج وأنا 

  

He has to wear a coat.7 
 Google  لديه الرتداء معطف.

Babylon  وقد ارتداء معطف.

 Al-Wafi  هو يجب أن يلبس معطف.

  

He has a coat to wear.8 
 Google  لديه معطف الرتداء.

Babylon  لديه معطف ارتداء.

 Al-Wafi  عنده معطف للبس.

*     *     * 
  من مترجماٍت آلية حقيقيةأمثلٌة سادًسا: 

من  آليةٍ  مثلة على ترمجاتٍ جمموعًة متنوعًة من األ، حيث سأعرض بحثجزء يف هذا الأهم واآلن إىل 
صحة  من جهةِ تقومي هذه املرتمجات من ننا كِّ ميات اآللية رتِمج ملل اختبارمبْنزلة  ستكون ،العربيةإىل  اإلنكليزية

ا وسالستها ودقتهاالرتمجة  حنًوا وصرفًا وداللًة لغًة و م على هذه الرتمجات كْ وسأترك للقارئ الكرمي احلُ . وجود
  و...

على أن يتألف كلُّ مثال من مجلة واحدة، وعلى أن تكون هذه اجلملة غري معقدة، ولكنها  قد حرصتو 
حتتوي يف الوقت نفسه على بعض التحديات بغرض اختبار مقدرة املرتمجات على فهم مضمون اجلملة 

  وترمجِته ترمجًة صحيحة.

عريب، وموقع "عجيب"، والوايف ، واملرتجم العريب، والناقل ال"جوجل"أما املرتمجات اآللية فهي: موقع 
  ."بيبيلون"الذهيب، ومرتجم 

  :نيجمموعتقد جعلُت هذه األمثلة يف و 

القضايا المصطلحية في الترجمة اآللية من اإلنكليزية إلى كتاب "من  مستقاة  المجموعة األولى. 1
   .2009دمشق، ، تأليف أ. صابر مجعاوي، إصدار املركز العريب للتعريب والرتمجة والنشر، "العربية

موعة أمثلةو    الستة مأخوذة من مقالني: هذه ا
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"، ترمجه إىل العربية الدكتور منصور XML and the second generation web"عنوانه  األول: مقال
لد ( يف جملة العلوم الكويتية، وُنشر فرح وراجعه األستاذ سعيد األسعد   .م)2001) لعام (17يف ا

ترمجته إىل العربية جاكلني ، "Muscle, Genes and Athletic Performance": مقال عنوانه: والثاين
لد ( يف جملة العلوم الكويتيةوُنشر أيًضا  وراجعه األستاذ الدكتور هاين رزق،ولسن  ) لعام 17يف ا

  .م)2001(

ته البشريه، مث برتمجة ثالثة مرتِمجاٍت وقد أورد الكتاُب النصَّ اإلنكليزيَّ األصليَّ هلذه العينات، وأتبعه برتمج
إليها الرتمجة اآللية ملرتجم وأضفُت آلية هي على الرتتيب: املرتجم العريب، والناقل العريب، وموقع "عجيب". 

  ."جوجل"و "بيبيلون"

  األولالمثال 

  النص األصلي
"Computers, of course, are not that smart; they need to be told exactly what things 

are, how they are related and how to deal with them." 

  الترجمة البشرية

"أما الحواسيب فليست بالطبع بهذا الذكاء؛ فهي تحتاج إلى أن تحدَّد لها ماهيُة األشياء بدقة، وأسلوُب 
  ترابطها، وكيفيُة التعامل معها."

  المترجم العربي

كية، هم من الضروري أن يخَبروا بالضبط ما أشياء، كيف هم يتعلقون بهم، "حاسبات، بالطبع، ليست تلك الذ 
  وكيف يتعاملون معهم."

  الناقل العربي

"يحتاجون أن يبلغوا كومبيوترس، طبًعا، لم يكن أنيًقا إلى هذا الحد بالضبط ما حاجات، كيف يروون وكيف 
  للتعامل معهم."

  "عجيبموقع "

بالدرجة، يحتاجون ألن يخَبروا بالضبط ما هي أشياء، كيف هم مربوطون  "الكومبيوترات، بالطبع، غير ذكية
  وكيف يتعامل معهم." 

  "بيبيلونمترجم "
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  "الحواسيب ليست, بطبيعة الحال, ذكية فهى بحاجة الى معرفة باالمور, وكيف يتصل وكيفية التعامل معها."

  "جوجلمترجم "

أجهزة الكمبيوتر، بطبيعة الحال، ليست بهذه الذكية. أنهم بحاجة إلى أن يقال بالضبط ما هي األشياء، وكيف "
 "ترتبط فيها وكيفية التعامل معهم.

  المثال الثاني

  النص األصلي
"In the 1970s and 1980s muscle specialists focused on demonstrating that the ability 

of a muscle fiber to change size and type also applied to humans." 

  الترجمة البشرية

"في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، ركز المختصون في العضالت على إيضاح أن مقدرة الليف 
  العضلي على تغيير حجمه ونمطه تنطبق على اإلنسان أيًضا."

  المترجم العربي

يي عضلة الثمانينات ركزا على تبيين بأن قدرة ليف عضلة لتغيير الحجم ويطبع قدَّم "في السبعينات واختصاص
  إلى البشر أيًضا."

  الناقل العربي

أهل الخبرة عضلة على متظاهر أن القدرة ليف عضلة ليغيروا حجًما ونوع أيًضا  1970s 1980s"تركز في 
  "طبقت على بشر.

  "عجيبموقع "

عضلة الثمانينات على يبين أن قدرة نسيج عضلي لتغيير الحجم والنوع أيًضا  "ركَّز في السبعينات وإخصائيي
  "قدم طلًبا للناس.

  "بيبيلونمترجم "

فى السبعينات والثمانينات ركزت على التظاهر العضالت المتخصصين بان قدرة االلياف العضالت لتغيير "
  ."حجم ونوع ينطبق ايضا على البشر

  "جوجلمترجم "
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العضالت تركز على إيضاح أن مقدرة الليف العضلي على تغيير حجم  1980و  1970في المتخصصين "

 "ونوع ينطبق أيضا على البشر.

  المثال الثالث

  النص األصلي
"People with visual disabilities gain a free benefit from this approach to publishing." 

  الترجمة البشرية

  ميزًة مجانية لذوي اإلعاقات البصرية.""ويتيح أسلوب النشر هذا 

  المترجم العربي

 "ناس بحاالت العجز البصري يكسب إعانة بدون مقابل من هذه النظرة للنشر."

  الناقل العربي

  "يربح ناس ذوو عاهات بصرية مجانًا استفد من هذا الدنو من نشر."

  "عجيبموقع "

  الطريقة للنشر." "يكتسب الناس باإلعاقات البصرية فائدًة حرة من هذه

  "بيبيلونمترجم "

  ."مع االعاقة البصرية الحصول على اعانة معفاة من هذا النهج فى الطبع"

  "جوجلمترجم "

 "األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة البصرية الحصول على منفعة خالية من هذا النهج إلى النشر."

  

  رابعالمثال ال

  النص األصلي
"On your mark. Get set. BANG! The runners are away." 

  الترجمة البشرية
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  "خذوا أمكنتكم. استعدُّوا. ثم دوَّت طلقة البداية، وانطلق العدَّاؤون."

  المترجم العربي

 ."على عالمتك. احصل على المجموعة. إضرب! العداؤون غائبون"

  الناقل العربي

  ."على عالمتك. نل شوطًا. طرقة! العداؤون غائبين"

  "عجيبموقع "

  ."على عالمتك. اصبح جاهزة. الدوّي! المتسابقون بعيًدا"

  "بيبيلونمترجم "

  "على العالمة. كن جاهزا. بانج! المتسابقون بعيدا."

  "جوجلمترجم "

 "المتسابقين هي بعيدا BANG!الحصول على تعيين.  .على العالمة الخاصة بك"

  خامسالمثال ال

  النص األصلي
"What will athletes be like in an age of genetic enhancements?" 

  الترجمة البشرية

  "ترى على أي صورة سيبدو الرياضيون في عصر التعزيزات الجينية؟"

  المترجم العربي

 "ماذا سيكون ألعاب رياضية مثل في عمر التحسينات الوراثية؟"

  الناقل العربي

  "ماذا العب رياضّي سيكون مشابًها في عمر تحسينات جينيَّات؟"

  "عجيبموقع "

  "ماذا سوف ألعاب قوى مثل في عمر تحسينات جينية؟"
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  "بيبيلونمترجم "

  "ماذا الرياضيين في عصر تحسينات وراثية؟"

  "جوجلمترجم "

 "ماذا سيكون مثل الرياضيين في عصر التعزيزات الجينية؟"

  المثال السادس

  النص األصلي
"As people age, they lose muscle fibers but they never gain new ones." 

  الترجمة البشرية

 "فبتقدم العمر، يفقد الناس ألياًفا عضلية ال تعوِّضها ألياٌف جديدة أبًدا."

  المترجم العربي

 "بينما ناس يشيخون، يخسرون ألياف العضلة، لكنهم أبًدا ال يكسبون أشياء جديدة."

  الناقل العربي

  ."ال يربحون ألياًفا جديدات أبًداعندما يشيخ ناس، يخسرون ألياف عضلة، لكن "

  "عجيبموقع "

  ."كعمر الناس، يفقدون األنسجة العضلية، لكنهم ال يكسبون الجدد أبًدا"

  "بيبيلونمترجم "

  "ما انها تفقد الياف العضالت ولكنها تحصل ابدا جديدة.ك"

  "جوجلمترجم "

 "جديدة.ياف العضلية لكنها لم كسب مع التقدم في السن، فإنها تفقد األل"

للرجال"، تأليف: ميشال بيزيل، ترمجة:  "املوسوعة الصحية كتابمستقاة من  ثانية المجموعة ال. 2
  . ، بريوت، أكادمييا إنرتناشيونالسعيد األسعد ومروان البواب وحسان ملص

الرتمجة البشرية للمثال، مث ترمجته اآللية  ليهأمثلة، يبدأ كلُّ منها بالنص اإلنكليزي، ي سبعةأُورد فيما يلي 
  . " و"جوجل" و"بيبيلون"الوايف الذهيب"يف 
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  بعالمثال السا

  النص األصلي
"Anxiety is a normal emotion that engages our fight-or-flight response." 

  الترجمة البشرية

  "لدينا. القلق انفعاٌل طبيعي َيستحوذ على استجابة اإلقدام أو اإلحجام"

  الذهبي الوافي

  "القلق عاطفٌة طبيعية التي تشغل الردَّ أو معركة طيراننا."

  "جوجلمترجم "

  "استجابة. أو رحلة مكافحة لدينا التي تشارك الطبيعية هو العاطفة القلق"

  "بيبيلونمترجم "

  "القلق امر طبيعى العاطفة يمارس كفاحنا او رحلة."

   ثامنالمثال ال

  النص األصلي
"Eat dinner before hitting the sack." 

  الترجمة البشرية

  بل الذهاب إلى النوم بوقٍت كاف."تناول الَعشاء ق"

  الذهبي الوافي

  "ُكْل عشاًءا قبل ضرب الكيس."

  "جوجلمترجم "

  "كيس. تناول وجبة العشاء قبل أن تصل إلى"

  "بيبيلونمترجم "

  "تناول العشاء قبل ضرب الكيس."
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   تاسعالمثال ال

  النص األصلي
"A sneeze is nothing to sneeze at." 

  الترجمة البشرية

  "العطاُس حالٌة جديرٌة باالهتمام."

  الذهبي الوافي

  "أي عطاس ال شيُء إلى العطاس في."

  "جوجلمترجم "

  "في. أن يعطس شيء العطس"

  "بيبيلونمترجم "

  "وهو ليس بالعطس يعطسون."

   عاشرالمثال ال

  النص األصلي
"That night, you eat a healthy, balanced dinner and feel on top of the world." 

  الترجمة البشرية

  "في تلك الليلة، تناولَت عشاًء صحيا متوازنًا وشعرَت بسعادٍة بالغة."

  الذهبي الوافي

  "ذلك الليل، تأكل عشاء متوازن صحي وتشعر على قمة العالم."

  "جوجلمترجم "

  قمة العالم." علىيشعر متوازن و  عشاء، أكل صحي كنت،  الليلة"في تلك 

  "بيبيلونمترجم "

  "فى المساء تناول عشاء صحية ومتوازنة يشعر العالم."
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   حادي عشرالمثال ال

  النص األصلي
"Most respiratory infections are transmitted hand-to-hand from infected to susceptible 

people." 

  البشرية الترجمة

"معظم اإلصابات التنفسية تنتقل عن طريق األيدي من األشخاص المصابين إلى األشخاص الذين هم ُعرضة 
  لإلصابة."

  الذهبي الوافي

  "أكثر اإلصابات التنفسية مرَسلة كان ال بد أن تسلَّم من مصاب إلى الناس السريع التأثر."

  "جوجلمترجم "

  إلى ناحية من المصابين إلى األشخاص المعرضين.""وتنتقل العدوى التنفسية أكثر كان 

  "بيبيلونمترجم "

  "معظم االصابات التنفسية بااليدى المرض الى البشر."

   ثاني عشرالمثال ال

  النص األصلي
"Anyone who suffers from hay fever is well aware that repeated sneezing can drive 

you nuts." 

  الترجمة البشرية

  أيَّ شخٍص مصاب بحمَّى الَقّش يدرك جيًدا أن العطاَس المتكرِّر يمكن أن يكون مزعًجا إلى حدٍّ بعيد.""إن 

  الذهبي الوافي

  "أي واحد الذي يعاني من حمى القش مدركة جيًدا التي كررت العطاس يمكن أن يوصلك بندق."

  "جوجلمترجم "

  المتكرر يمكن أن تدفع لك المكسرات.""أي شخص يعاني من حمى القش يدرك جيًدا أن العطس 

  "بيبيلونمترجم "
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  "اى شخص يعاني من حمى القش يدرك جيدا ان تكرار العطس يمكن بالجنون."

   عشر الثالثالمثال 

  النص األصلي
"There's no question that people who are fitter will experience fewer episodes of back 

pain." 

  البشريةالترجمة 

  "ال شكَّ في أن ذوي اللياقة البدنية هم أقل تعرًُّضا لإلصابة بآالم الظهر."

  الذهبي الوافي

  "ليس هناك سؤال ذلك الناس الذين أكثر لياقة سيواجهون حوادث أقل من ألم الظهر."

  "جوجلمترجم "

  ر.""ليس هناك شك في أن الناس الذين هم أقل مجرب سوف تشهد الحلقات من آالم الظه

  "بيبيلونمترجم "

  الظهر."في الم احلقات التجربة بحار اقل ن ا"ال شك 

*     *     * 
  الخاتمةسادًسا: 

من قبيل: ما هي أهم املرتمجات اآللية؟ وما هي تساؤالت عن  وصرحية ضمنيةً  إجاباتٍ قدَّم هذا البحث 
ا؟ وهل كانت  الطرائق اليت تعتمدها هذه املرتمجات؟ وما هو واقع الرتمجة اآللية؟ وما املراحل اليت مرَّت 

اية املطاف؟  وهل املرتمجات على مستوى وعودها؟ وهل استطاعت أن تعطي ترمجة صحيحة ودقيقة يف 
  وما مدى استفادة املرتجم البشري من املرتمجات اآللية؟...مجات آلية؟ إىل مرت حقا حنن حباجٍة 

يف بعض  - بني الرتمجة البشرية والرتمجة اآللية  ىل أن ما وجدناه من بون شاسعوال بدَّ من اإلشارة إ
 ئن تعثَّرتِ لف ؛ا ستقبل الرتمجة اآللية، بل جيب أن نكون متفائلنيمبجيب أالَّ يدعونا إىل التشاؤم  - األمثلة 

االت، يفاملرتمجات اآللية    يف جماالٍت أخرى. جيدةً  مت ترمجاتٍ قدَّ لقد  بعض ا

ىل ظهور حتًما إ ستؤدي املستمرة يف أداء املرتمجات اآلليةوال شكَّ يف أن عمليات التطوير والتحسني 
ا تضارع ،ترمجات ثل ثلها يف ذلك كمَ ، مَ نشرالرتمجة البشرية، ولكنها ترمجات مقبولة وقابلة لل ال نقول إ
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اية املطاف أن يتغلَّب على بطل العامل يف  ،احلاسوب بدأ خبطوات متعثرة يف لعبة الشطرنج، مث استطاع يف 
  الشطرنج.

نظام ترجمان آلي قبل أن يوجد  قرار باعتماد أيِّ مرتجم آيل أرى أنه ال ميكن اختاذ ومع هذا كله، فإين
  البشري احمللف. ، مياثل نظام الرتمجانمحلَّف

*     *     * 
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