
 تكنولوجيا اللغة و الترجمة اآللية

 عزالدين غازيد. / أ

تتطلب اوتاعملل مفلهيم ذات أصبل ماعلبملتي  كمفهبم اخلبار زم الذي ياعترب ضروريل لبصف ميكلنزملت ي  للغلت، اعلةج  ااحلوب املإن    ملخص :
لالوتاعملل على شكل خبارزمي يشبه إىل حد مل لغلت الربجم   اللغ  حتليال وتبليدا. ومن هنل تأيت نظريلت تقر  تطبير أحنلء صبري  تكبن قل ل 

. الطبياعي  أكثر تاعقيدا وأكثر تطبرا لتقييس اللغ وقد ظهرت منلذج، االصطنلعي  وتكبن ال حملل  أولب ل إجرائيل لبنلء آل  مرتمج  متلثل حبق الرتمج  الطبياعي 
طرح الرتمج  اآللي  جممبع  من وت ب تضم السملت الداللي  والنحبي  والصرفي  للمفردات.إىل ااحلوب  منطقي -قباعد لغبي  إلدخلليف  اجمللل حفتعرب 

نظلم لتحليل امللدة اللغبي  حتليال ماعجميل وتركيبيل ودالليل، مع القيلم يف نفس  ماعظم املقلر لت املشلكل وخلص  الداللي  والتداولي  والتأويلي  منهل ، فلقرتح
ليل يف اللغ  اهلدف. ولذلك وجب على ااحلوبب التبفر على عنلصر الوتقبلل امللدة اللغبي  وحتليلهل وأخرى للتاعلمل مع اآلن  بضع ماعلدل  هذا التح

  القباعد املخزون  يف ذاكرته مث حتبيل هذه امللدة إىل لغ  ثلني .

املاعرف  اللغبي   للنسب  لآلل  حمدد »  متثل« مسأل   ومل يالحظ ، هب أن ااحلوبب يبظف " الفهم االصطنلعي" و "التخزين االصطنلعي". هذا ياعين أن
  شكل جمرد ولذلك تبقى املسلف  مل  ني التمثل اإلنسلين والتمثل ااحلوبيب للماعرف  قلئم  ومسأل  جيب التاعمق فيهل.

فحسب.  ل أيضل يرجع األمر إىل نبعي   إن جبدة الرتمج  اآللي  للنصبص وللبثلئق كذلك، ال تاعزى إىل مسأل  "التمثل" اللغبي املاعريف لدى ااحلوبب
مث كيف ميكن ماعلةج  هذه البنيلت وحبوبتهل قصد  لبرة و نلء أنظم   النظريلت اللسلني  وحبل مدى واقاعيتهل يف وصف الكفلي  اخلطل ي  وكيف تتم؟ 

  آلي  للرتمج  تكبن كفيل   للرتمج  يف نظلم متاعدد اللغلت؟

. لذلك لح احملصبر يف عين  من الظباهر اللغبي  ال ميكنهل ااحصبل على نتلئج أفضل كمل هب ماعروف يف األنظم  املتإن األحبلث اليت اعتمدت املنت 
الرتكييب ماعلةج  اللغلت الطبياعي  ماعلةج  مبواع  تروم الشرح والتفسري وإعلدة تنظيم -اقرتحت النظريلت اللسلني  املتقدم  يف املاعلةج  اآللي  كنظري  املاعجم

االصطالحي  واملسكبك  يف كفلي  املتكلمني  نيلت عللي  اإلنتلجي ، إذ أهنل  نيلت لسلني  ومداخل ماعجمي  تتميز  اتبري ر اللغبي  حيث اعتربت التاعالظباه
لغلت الاعلملي  حىت . وهذا ويكبن له دور كبري يف تطبير أنظم  الرتمج  اآللي  على مستبى اللداليل وهي قل ل  للبصف والتصنيف للالتأليف و  للتاعتيم ا

خرى يف ترقى إىل جبدة أفضل عمل عليه اآلن. ووتنلل لغتنل الاعر ي  حضهل حينمل وتلج مشلريع تكنبلبجيل أنظم  الرتمج  اآللي ... ووتسلهم هي األ
تاعقيدات تركيب  وداللي   ختطي صاعلب هذا ألنظم   تطبيرهل وجاعلهل ذات جنلع  عللي  وخلص  ترمج  النصبص األد ي  شاعرا ونثرا ملل تتسم  ه من

لسطحي  للغلت وتداولي . وألجل هذا فضلت  اعض األنظم  يف هذا البلب  نلء لغ  داللي  وويط  يتم اختيلر األنسب منهل عند مبلشرة الرتمج  إىل البىن ا
 خمتلف . 

وحفظ فلهيم جديدة يف املاعلةج  املتاعددة اللغلت مع  ني مممل ييسر اةج. فرق متاعددة التخصصلتإن تصميم نظلم الرتمج  املتاعدد اللغلت يستدعي 
. فباعدمل يقبم النظلم  تحليل اةجمل  حتليال عميقل وحيدد خمتلف الرتاكيب قلعدة  يلنلت ماعرفي وفق اعمل تإىل قباعد  ةمستند البيلنلت املتاعلق   للرتمج 

عملي  التحليل  تمثيل داخلي للجمل  املاعني .أمل كيفي  تبليد ي .  وتنتهي مث يبين الروا ط الداللوفئلت الكلملت يلتجأ إىل حتليل الكلملت يف ويلقهل 
عبلرة عن قباعد  يلنلت  هيالنص فتجري حبسب اللغ  اهلدف  للقيلم  طرق حتبيل القباعد النحبي  املربجم  يف قلعدة ماعرفي  خلص  وضمن ماعملري  

 األكثر اوتاعملال احد اآلن . الاعملي  حىت فيمل يسمى  للرتمج  املاعلون   لاحلوبب وهيتتاعلق  للرتمج  وحمفبظ  يف ذاكرة اآلل  املرتمج  لتستخدم 
 

 على الرتمج  اآللي  اليت ميكن اختزاهلل يف صنفني مهل :البللغ األثر واليت هلل ونجيب يف هذه البرق  على املقرتحلت املالمس  للمشلكل اللغبي  املاعقدة 
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 مل هي اإلجراءات اليت جيب تبظيفهل لتحبيل نص دخل، حسب هذا التمثل، إىل نص خرج ميكن اوتاعملله من قبل اإلنسلن.- 2

 


