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RAPORLAMA YAZISI 

 

 تقرير مذكرة التخرج 

 

وبات خالل ع  والخطوات التي ط بقتها وما واجهته من الص   لترجمة بحث التخرجختارة  قالة الم  قرير الم  ل هذا الت  تناو  ي   

    لولها.عملية الترجمة وح  

المقال بدء  ذي  الترجمة   بادئ  في مجال  العربية  اللغة  تحليل عوامل تخلف  يشتمل  للترجمة  انتقيناه  الذي 

والترجمة اآللية، ون شر من قبل    ربية  عنوان اللغة الع  د المقال تحت  ر  د و  ق    .اآللية وإشكاليات حوسبتها والترجمة إليها

وح باللغة اإلنجليزية حول المجال ر  مة مصطلحات وش  ث   .2010زائر عام ة في معهد الترجمة جامعة الج  ربار  ة ب  يل  ه  س  

المقال ح  في  من  يتكون  والذي  الس  ك    4370والي  ،  تفسيرات  لمة.  تضمين  وراء  الرئيسي  اللغة  بب  ومصطلحات 

وسبة اللغة والترج   ة اآللية هما مجاالن جديدان للدراسة في العالم العربي، كما ذكره  م  اإلنجليزية في المقالة هو أن ح 

البحث في  س  المؤلف  وقد  بس  .  المصطلحات  قائمة  إعداد  الوضع  هذا  ن هل  الم  بب  المجال  قص  هذا  في  الكافية  وارد 

قال ستفيدنا في إضافة إلى كون ترجمة هذا الم  ب  ،اخترنا المقال نظراً ألهميته العلمية واألكاديمية. لقد  باللغة العربية

 مجالين الترجمة والترجمة اآللية. 

 عملية ما قبل الترجمة 

(، وتحميل النص إلى  OCRوف )ر  ملية التعرف الضوئي على الح  صدر، وع  يشتمل هذا القسم على اختيار النص الم  

)أداة   اآللة  بمساعدة  المصطلحات.CATالترجمة  قائمة  إعداد  وأخيًرا  المقال.  ن ه   (،  هذا  الختيار  مهمان  سببان  اك 

ف   هو  في ض  األول  نواجهها  التي  الصعوبات  أسباب  معرفة  نريد  والثاني  والبرمجيات،  الكمبيوتر  مجال  في  ولنا 

نظًرا ألن لغة تصميم هذه األدوات هي   امعية.تنا الج  اس  رجمة اآللية طوال دردة اآللة وفي الت  ساع  األدوات الترجمة بم  

 اللغة اإلنجليزية، فال يمكن تحقيق الترجمة إلى العربية بشكل جيد بما فيه الكفاية. 
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في بداية األمر تم البحث عن مقال في موقع "المنهل"، حيث يتيح هذا الموقع قراءة العديد من أطروحات الماجستير  

المجالت المنشورات في  أو  المقاالت  أو  العديد من    .والدكتوراه  التمهيدي فقط من  الجزء  ومع ذلك، يمكن عرض 

البحث في كل مقال مؤهل لألطروحة من مواقع مختلفة على "غوغل"  لذلك، تم  تم     .(Google)  المقاالت مجانًا. 

العملية، ثم تم تقديم حوالي    50فحص حوالي   وقع  بعد أن   فقط لموافقة مستشار األطروحة.  منها  15مقال في هذه 

دورموش إسماعيل  الدكتور  تحليل    (İsmail DURMUŞ)  األستاذ  إجراء  تم  التخرج،  بحث  طلب  استمارة  على 

المصطلحات. بعمل  الخاص  للنص  خالل    مفصل  من  للنص  الحروف  على  الضوئي  التعرف  عملية  اكتمال  بعد 

في برنامج  النص  تنسيق  في  التي ظهرت  الكلمات  الترقيم وأخطاء  تحليل وتصحيح عالمات  تم  "ترجمة غوغل"، 

Word،الدروس العديد من  في  بها  قمنا  التي  الترجمة  أنه ستكون هناك مشاكل عند  . في ضوء مشاريع  نعلم  كننا 

تنس العربيةتغيير  النصوص  ملف  ترجمة غوغليق  اختيار  تم  السبب،  لهذا   . (Google)  األسهل الحل  باعتبارها 

التعرف الضوئي على الحروف العربية. بعد ذلك، تم إنشاء المشروع عن طريق تحميل ملف    واألقل خطأ لعملية 

سمارت منصة  إلى  )  الترجمة  الكمبي Smartcatكات  بمساعدة  الترجمة  أدوات  إحدى  قائمة  (،  تضمين  يتم  وتر. 

    المصطلحات في هذا المشروع.

 المشاكل التي تمت مواجهتها في عملية ما قبل الترجمة

الحاسوب،  علم  مثل  المجاالت  من  العديد  اآللية  الترجمة  للغة    تتضمن  اآللية  والمعالجة  االصطناعي،  والذكاء 

اللغة. وحوسبة  الحاسوبية،  واللسانيات  تم    الطبيعية،  قائمة  لذلك،  لتحضير  المجاالت  من  العديد  في  البحث 

. المصطلحات، وخاصةً كانت األطروحات هندسة الحاسوب، والمواقع اإللكترونية مفيدة جدًا في عملية المصطلحات

ب   واجهنا  الص  لقد  ق  عض  إنشاء  في  الص  عوبات  هذه  تتباين  المصطلحات.  ت  ائمة  قليلة،ع    حت  عوبات  فرعية  كما  ناوين 

  يأتي:

 نقص الموارد العربية الكافية عند إنشاء قائمة المصطلحات 

م  م  رج  الت   اآللية  هذا  ة  في  المصطلحات  تعريب  وتم  والتطوير،  البحث  قيد  يزال  ال  والذي  العربي،  للعالم  جديد  جال 

. على سبيل المثال، لم المجال حديثاً.  ولذلك، ال توجد موارد كافية في أزواج اللغتين العربية والتركية في هذا المجال

بشكل "المحلل النحوي (Google) نجد مرادفًا تركيًا واضًحا لكلمة "المحلل النحوي"، أوالً أجرينا بحثًا في غوغول  
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Englishثم بحثنا عما يعادل المصطلح الذي وجدناه من  "، وعلمنا أنه يشير إلى أداة موجودة في أنظمة الترجمة .

ترجمة غوغل.   " خالل  على söz dizimi analizörüووجدنا  بحثنا  أيًضا، عندما  في مصدر جامعي.  الكلمات   "

الكلمة.   ، (Google) لغوغ هذه  واخترنا  األخرى  اإللكترونية  مواقع  قليل من  عدد  في  استخدامه  من  في  وتحققنا 

 بية.البحث عن المصطلحات، تم البحث عن المصادر اإلنجليزية إلى جانب المصادر التركية والعر

في  مقاربات  لهذه  اإلنجليزية  اللغة  معادالت  ذكر  تم  اآللية.  الترجمة  مقاربات  من  العديد  المقال  يتناول 

اشت   لكن  عملية  النص.  في  واتساقًا  دقة  أكثر  نتيجة  على  للحصول  اآللية  بالترجمة  متعلقة  تركي  كتاب  رينا 

. لقد تحققنا من  واستيعاب بعض المفاهيم المتعلقة بترجمةالمصطلحات. وأيضا قد قمنا بقراءات هامشية وذلك لفهم  

التسلسل   على  القائمة  اآللية  والترجمة  الوسيطة،  اللغة  على  القائم  اآللية  الترجمة  قبيل  من  مقاربات  جميع  أسماء 

الت اآللية  والترجمة  الهجينة،  اآللية  والترجمة  اللغة،  قواعد  على  القائمة  اآللية  والترجمة  للجمل،  جريبية،  الهرمي 

من هذا الكتاب. يتم شرح المعلومات حول الكتاب في قسم المراجع. أثناء إجراء  والترجمة اآللية القائمة على المفردة

بكير   معلمنا  درس  في  تعلمناها  التي  المهمة  للنقاط  اهتماًما  أولينا  غوغل،  على  والمصطلحات  الكلمات  عن  البحث 

( بمقBekir DİRİديري  النقاط  هذه  ترتبط  ذكر  (.  يتم  حيث  الموقع  وموثوقية  اإلنترنت  على  الكلمة  استخدام  دار 

  الكلمة.

بحث تسمى   نا لقد  الويب  موقع  على  قبل  من  أعرفها  أكن  لم  كلمات  أو  للتو  تعلمتها  كلمات  عن  أيًضا 

"Reverso Context  الكلمات ". ي قدم هذا الموقع باللغات اإلنجليزية والتركية والعربية. ساهم الموقع الذي يعرض

"، بحثنا في  Tevakkuفي جمل مع أمثلة، كثيًرا أثناء عملية الترجمة. بعد البحث عن بعض الكلمات من قاموس "

لهذا  والعربية.  اإلنجليزية  اللغتين  أزواج  في  أفضل  الموقع  أداء  كان  الموقع.  هذا  في  الكلمة  استخدام  يتم  أي سياق 

ثال ذلك، لقد بحثنا عن العديد من الكلمات مثل التوصيف، وبراءة  مالسبب تم البحث عن بعض الكلمات بثالث لغات.  

االختراع، وتعريب في هذا الموقع. بعد االنتهاء من دراسة المصطلحات، قمنا بتحميل النص المصدر إلى سمارت 

 كات وبدأنا عملية الترجمة.

 عملية الترجمة 
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عمل أثناء  واجهناها  التي  المشكالت  مناقشة  تتم  القسم،  هذا  وحلولها.في  الترجمة  تحت     ية  الصعوبات  هذه  تتباين 

  كما يأتي: عناوين فرعية قليلة،

 المشاكل الناشئة عن النص المصدر 

ترقيم، والتناقضات في النص، الفي النص المصدر، توجد مشكالت مثل الفراغات الزائدة بين الكلمات أو عالمات  

عن   فضالً  األقواس  وأخطاء  العبارات  هذه  واألخطاء  تصحيح  يتم  ولم  جًرا.  وهلم  الصحيح  غير  المرجعي  التمثيل 

 األخطاء بحيث يمكنك رؤية التغييرات التي تم إجراؤها في النص الهدف.

  الفراغات الزائدة بين الكلمات أو عالمات ترقيم:

 "  :   المشاكل الخاصةانبعثت..." أو " ، وقدرتها"لكن، مع تطور أنظمة الحواسيب  

 سعداء جدا. كانوا كثيرا . صفقترجمة منظومة غوغل: سالم ولينا "

 للعرض .  كانا سعيدين كثيرا. صفقاالصواب : سليم ونادية  

 " الحل : فك اللبس في هذه الحالة ال يمكن أن يتحقق 

تم تصحيح جميع األخطاء    رأينا في األمثلة، حدثت أخطاء في بعض الجمل أو العناوين بسبب المساحة الزائدة.  كما

الذي نستخدمه   PDFأثناء نقلها إلى ملف األطروحة النهائي. لذلك، األخطاء موجودة فقط في النص المصدر بتنسيق  

 .(OCR) في التعرف الضوئي على الحروف

  العبارات المختصرةفي ألخطاء ا

 ((Empirical-Based Machine Translation (SMT ) 

  (SMT) (Machine Translation Statistical) 
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"SMTاستخدم ذلك  ومع  اإلحصائية،  اآللية  الترجمة  مقاربة  تعني  في   كاتبةال  ت"  هنا  المختصرة  العبارة  نفس 

 " فإن  التجريبية.  اآللية  اآللة اإلحصائية  SMTالترجمة  الترجمة  لمقاربة  اإلنجليزية  باللغة  المختصرة  العبارة  " هي 

  حد من التناقضات في النص في هذه الجمل النموذجية.فقط. وأيضا نرى أ

 التناقضات في النص 

 هناك تناقضات في استخدام األقواس في النص وفي كتابة المعادالت اإلنجليزية كما في األمثلة التالية: 

 ("Human Assisted Machine Translation-HAMIT"الترجمة اآللية الخالصة أو الصرفة: )

"(Machine Aided Translation MAT): الترجمة بمساعدة اآللة" 

"Machine Translation: اآللية الخالصة أو الصرفة  الترجمة " 

“İnsan Destekli Bilgisayar Çevirisi (Human-Assisted Machine Translation-HAMIT):” 

“Bilgisayar Destekli Çeviri (Machine Aided Translation-MAT):” 

“Salt Makine Çevirisi (Machine Translation):”  

المعادل اإلنجليزي للعنوان مكتوب بين قوسين في مثالين، بينما في أحد األمثلة مكتوب بدون أقواس. باإلضافة إلى  

هما، ولكن ليس في األخرى، ولذلك ظهرت تناقضات  " )شرطة( للعبارات المختصرة في إحدا-ذلك، تم استخدام "

  النص المصدر.في 

أساسا   يتضمن  )"هو  المفردة  على  القائمة  اآللية  الترجمة  إدخال   (based MT Approach -Wordمقاربة  مع 

 بعض التعديالت النحوية"

 …"Automatic diacritizerبالتشكيل اآللي  "يكمن في االستعانة

علمي،   مقال  هو  النص  هذا  أن  بما  ولكن  ثانوية،  المشاكل  هذه  تبدو  الكتابة  قد  حيث  من  متناسقًا  يكون  أن  فيجب 

 والمحتوى. تم أخذ خصائص النص في االعتبار أثناء ترجمة النص المصدر وتم تطبيق كل قرار على النص بأكمله. 
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“Temel olarak bazı dil bilgisi değişikliklerin yapıldığı kelime tabanlı makine çevirisi 

yaklaşımını (Word-based MT Approach) içerir” 

“Sözcüğün işlevini ayırmak için otomatik harekelemenin (Automatic diacritizer) ...” 

  التمثيل المرجعي غير الصحيح

بين مؤلف الكتاب واسم مؤلف  كاتبةال تفي المقالة، هناك خطأ إمالئي في أحد المراجع المذكورة في النص. قد خلط

شرح هذا الوضع في الجمل التالية: آخر في قائمة المراجع، ويتم   

اللذان وضعا    Simon Herbert  2وهربرت سايمن   Allen Newell( آالن نيوول  452ص  ،  1973"... )أكمان،  

 برنامجين للذكاء االصطناعي… "

  المصادر والمراجع

 باللغة األجنبية -ب

“Akman, Varol., “V. Lifschitz, ed., formalizing common sense: papers by John 

McCarthy” Ed Elsevier (1995): ss. 359-369.” 

“Donald, M. Johnson. “Reviewed Work: Human Problem Solving by Allen Newell, 

Herbert A. Simon.” University of Illinois Press (1973): ss. 452.” 

 

  التمثيل حاشية سفلية غير صحيحة في المقالة

  توجد جمل تفسيرية في جزء الحواشي من المقالة. توجد أخطاء في هذه األوصاف وتمثيلها داخل النص.

اللغة    إن"فلقد أضحى من نافلة القول   التطور  اللغة مهمة حضارية الزمة  األستاذ على حد تعبير    1ولبقائهاحوسبة 

  ."مأمون الحطاب
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المرا  السفلية بجوار الشخص  الحواشي  الرقم  يجب أن تكون  له، وتم ترقيم خاطئ هنا. يجب أن يكون  الرقم  د ذكر 

 بجوار اسم األستاذ مأمون الحطاب.

   تم تقديم المراجع في النص تم سرد جميع مصادر النص في قسم الحواشي بناًء على طلب مستشار أطروحتنا.

المتحدة " الواليات  في  للغة  اآللية  للمعالجة  االستشارية  اللجنة  تقرير  جاء  واعدة،  انطالقة  األبحاث  عرفت  أن  بعد 

 "  ALPAC… (12- 9، ص ص 1996)هاتشينس، األمريكية "ألباك"، 

“John Hutchins, ALPAC: The (in) famous report. From the archives, (MT News 

International: 1996), s. 9-12.” 

إلى اللغة التركيةالمراجع ترجمة قسم   

في المقال تحت عنوان  اهتي استخدمتمعلومات المصادر مثل أطروحة الدكتوراه والكتاب ال كاتبةال تقد كتب

مصادر  "المصادر والمراجع" في الجزء األخير من المقال. تنقسم الموارد إلى قسمين؛ تتكون الصفحة األولى من 

تمت ترجمة  . عربية، أما الجزء الثاني فيتألف من مصادر بلغات أجنبية مثل اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية

ومع   المصادر العربية إلى التركية وحاول تغييرها وفقًا لقواعد أطروحة التخرج في ضوء المعلومات المتوفرة لدينا.

ون أن تتم ترجمتها وفقًا لقواعد األطروحة، حيث ليس لدينا معرفة ذلك، فقد تم تغيير المصادر في اللغات األخرى د

 كافية بهذه اللغات. 

(: الترجمة بمساعدة الحاسوب من االنجليزية إلى العربية. مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم 2006"سهيلة بربارة )

(. "38-42، ص ص 2الترجمة، جامعة الجزائر   

“Barbara, Suhaila. “İngilizceden Arapçaya bilgisayar destekli çeviri.” Yüksek Lisans 

Tezi, Cezayir Üniversitesi, 2006: s.38-42.” 
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“Hutchins, W.J. (1987): Machine Translation: Past, Present, Future, Ellis Horword 

Limited, West Sussex <http:ourworld.compuserve.com/hompages/WJ Hutchins/PPF 

3.pdf) (assessed 29 December 2005)”  

“Hutchins, W.J. “Machine Translation: Past, Present, Future.” Ellis Horword Limited. 

(1987), http:  ourworld. compuserve.com/hompages/WJ Hutchins/PPF 3.pdf (erişim: 

29.12.2005)” 

المصدر تصنيف العناوين في النص    

ال المشكلة  الفرعية مختلطة وغامضة. هي  العناوين والعناوين  أن  المصدر هي  النص  ألنها    كبيرةمشكلة أخرى في 

القارئ فهم النص. على سبيل المثال، ذ كر طرق الترجمة اآللية أو مناهج الترجمة اآللية،   تجعل من الصعب على 

ها ليست كما ينبغي أن تكون في مقال علمي. أثناء إنشاء النص  لكن لم يتم تعدادها. لذلك فإن عناوين المقالة وأقسام

  الهدف، حاولنا تطبيق النقاط المهمة التي تعلمناها في درس "تقنيات البحث".

3. MAKİNE ÇEVİRİSİ YÖNTEMLERİ 

3.1. Doğrudan Yöntem  

“Bu yöntem, birinci nesil bilgisayarlarda benimsenen ve belirli dil çiftleri için 

kullanılan...”  

 المشاكل التي تمت مواجهتها في عملية الترجمة وحلولها 

  ترجمة الجمل الطويلة في النص المصدر

يختلف تركيب الجملة باللغتين التركية والعربية عن بعضهما البعض، وترتبط الجمل بحروف الجر من قبيل و، ف، 

بمسند   التعبيرات  العديد من  ارتباط  ويمكن  اللغة  ثم.  في  الجمل  هذه  تقسيم  يتم  عندما ال  ذلك،  الواحدة. ومع  الجملة 

التركية، فقد تظهر اضطرابات التعبير. ثمة الكثير من الجمل الطويلة في المقالة، وهذا يجعل من الصعب فهم بعض  

  الجمل وترجمتها.
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المن العمالقة  الشركات  ترويجها  أحجمت عن  طالما  إلى حقائق  االنتباه  لفت  ذكره  "يجدر  كما  للحواسيب وهي  تجة 

للغة   الجزائري  المجمع  الجامعيّة، ورئيس  المعلومات واالتصال  الدكتور محمد بطاز مدير شبكات وأنظمة  األستاذ 

  العربية، في محاضرة… "

من   البحث  في خالصة  الجملة  هذه  وهذا    16تتكون  االسمية،  والعبارات  الصفات  بعبارات  مليئة  سطًرا 

الترجمة اآللية،   يجعل من الصعب فهم الجملة، ثم باستخدام  الجملة ككل قبل ترجمة هذه  الجملة. حاولنا فهم  معنى 

قررنا أي أجزاء من الجملة يجب تقسيمها. في هذه المرحلة، ساعدنا درس "الترجمة اآللية" الذي تلقيناه في الجامعة، 

ال مرحلة  في  الدرس  في  تعلمناها  التي  الهامة  النقطة  بعض  طبقنا  على  ولقد  النقاط  هذه  يمكننا شرح  اآللية.  ترجمة 

النحو التالي: أوالً قسمنا الجملة إلى أجزاء وقمنا بتحميلها في نظام الترجمة اآللية. على عكس الترجمة البشرية، فإن  

الكامل الفهم  العربية. بعد  باللغة  الطويلة والمعقدة، خاصة  الجمل  ليست ناجحة بما يكفي في ترجمة   الترجمة اآللية 

العطف. صعوبة أخرى في هذا   الجر، وحروف  بناًء على حروف  الجملة قطعة قطعة  قمنا بترجمة  الجملة،  لمعنى 

القسم هي أن هناك عبارات وصفية طويلة جدًا، في هذه األنواع من المشاكل أزلنا العبارات المتكررة المترادفة من  

الزائدة ألن الجمل عادة ما تكون  الجملة بطريقة ال تضر بمعنى الجملة. كما تجنبنا أثناء عمل التعبيرات  الترجمة  ية 

  طويلة في المقالة.

العبارة بنفس   أزلنا  فقد  للقارئ،  الجملة لن تشكل أي صعوبة  العبارة مرتين. نظًرا ألن  الجملة تتكرر نفس  في هذه 

 والمثل اآلتي يوضح ذلك:   المعنى من الجملة.

 إما السم أو لعبارة اسمية "  تحل محل أو تأتي بديال "الضمير هو كلمة

“Zamirler, bir ismin veya isim tamlamasının yerine geçen kelimelerdir.” 

الجمع في هذا النوع من جمل  صيغ نريد أن نتطرق إلى موضوع آخر في هذه الجملة. في التركية، ت ستخدم

سبب، لم يتم أخذ تناغم الجمع والمفرد في االعتبار في بعض الجمل. التعريف، ألنها تشير إليها عموًما. لهذا ال  

 مشكلة إمالئية لبعض المصطلحات التركية 



10 

 

هناك آراء مختلفة حول تهجئة بعض الكلمات باللغة التركية. تتكون هذه الكلمات على وجه التحديد من كلمتين، لكل 

( النحوي  المثال،  سبيل  على  الخاص.  معناها  وsöz dizimselمنهما  )علم  (  واللغويات  dil bilimiاللغويات   )

الكلمات مكتوبة متجاورة في بعض  bilgisayarlı dil bilimiالحاسوبية ) الكلمات. إن هذه  أمثلة على هذه  ( هي 

  المقاالت والمواقع، بينما ي كتب في بعض المصادر بشكل منفصل.

اختيار الكلمات. ألنه ال ينبغي أن يتعارض البحث ( أثناء  TDKتمت متابعة موقع مجمع اللغوي التركي )

مع المصدر الذي قدمناه في الببليوغرافيا وأيضا لقد اخترنا دائًما موقع مجمع اللغوي التركي كمصدر للمشاريع التي 

ال في  بترجمتها  مجاورة،  جامعةقمنا  التركي،  اللغوي  مجمع  في  موجودة  غير  كلمات  نكتب  أن  قررنا  ذلك،  ومع   .

"باقترا الكلمات  هذه  أطروحتنا.  التخصصات(، و"disiplinlerarasıح من مشرف  )التالزم  eşdizim" )متعدد   "

  اللفظي(.

 مشكلة نقل أمثلة الترجمة 

ثمة أمثلة على الترجمات بين أزواج اللغتين العربية واإلنجليزية في المقالة. هذه األمثلة مهمة للقارئ لفهم المشاكل  

نظًرا ألن   باللغتين المذكورة.  المذكورة  االختالفات  أو  المشكالت  إزالة  في  تتسبب  التركية  إلى  األمثلة  هذه  ترجمة 

  العربية واإلنجليزية، يتم عرض أمثلة الترجمة بثالث لغات.

İngilizce Örnek 

The school fence is old. Indeed, It was built in the last century  

 İlk olasılık: يّد في القرن الماضيسور المدرسة قديم. بالفعل، فقد ش  

Okul duvarı eskidir. Nitekim (duvar) geçen yüzyılda inşa edilmiştir  

 في عملية الترجمة وطينالت

هو عملية تكييف ترجمة المنتج لبلد أو منطقة معينة أي إنها عملية تكييف لغة مصدر ليتم ترجمتها إلى اللغة    وطينالت

الثقافية واالجتماعية والسلوكية وقوانين األفراد الذين يتحدثون تلك  الهدف المراد ترجمتها، مع مراعاة الخصائص 
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الت أم  وطيناللغة. تطبيق  الترجمة  الهدف.في بعض نصوص  النص  القارئ من فهم   را ال مناص منه حتى يتمكن 

"، تم الترجمة بهذه الطريقة. فيما يلي العبارات  تخصصةوبالنظر إلى األمثلة متعلقة بالتعريب في درس "الترجمة الم

 االصطالحية في النص المصدر ومكافئها التركية. 

 Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuşوافق شن طبقة: 

 Eli boş dönmekرجع بخفّي حنين: 

 Özrü kabahatinden büyükرب عذر أقبح من ذنب: 

 التغييرات على قائمة المصطلحات

التركية لبعض المصطلحات  المقابل  تم إعداد قائمة المصطلحات قبل عملية الترجمة، ولكن تم إجراء تغييرات في 

الكلمة   المثال،  سبيل  على  النص.  ترجمة  بشكل  أثناء  المصطلحات  قائمة  في  أوالً  إدخالها  تم  "التعريب" 

"Araplaşma ي عّرف التعريب التبني التدريجي للغة والثقافة والهوية العربية مع غزو منطقة غير عربية وزيادة ."

" العرب.  غير  السكان  في  العربي  غير  Araplaşmaالنفوذ  تعبير  لكنها  الكلمة،  هذه  عن  الصحيح  المقابل  هو   "

لذلك،  صحيح   فقط.  االجتماع  وعلم  السياسة  مجال  في  التعريب  استخدام  يتم  آخر،  بتعبير  العلم.  مجال  سياق  في 

" مصطلح  "Araplaşmaاستبدلنا  بمصطلح   "yerelleştirme  الكمبيوتر برامج  دراسات  في  المستخدم   "

  والترجمة.

 عملية ما بعد الترجمة

التحرير   عملية  بدأنا  الترجمة،  عملية  انتهاء  أكبر  بعد  يتمثل  الترجمة.  في  المحتملة  األخطاء  لمعرفة  الترجمة  بعد 

هذه   في  المصدر.  النص  وليس  الهدف،  النص  على  ينصب  التركيز  أن  الترجمة  عملية  عن  العملية  هذه  اختالف 

  العملية، تحققنا من مدى توافق النص الهدف مع قواعد اللغة التركية وعالمات الترقيم.

الملف الذي   (  Smartcatمن أداة ترجمة منصة سمارت كات )  TMXحصلنا عليه بتنسيق  قمنا بتحميل 

، أداة مراقبة الجودة المجانية، في مشاريع Xbench، أداة مراقبة الجودة. لقد استخدمنا بشكل متكرر  Xbenchإلى  

لمدة   الجامعة  في  بها  قمنا  التي  أل  4الترجمة  باستمرار  نستخدمها  منصة  استخدام  لنا  وفر  لقد  مراقبة  سنوات.  داة 
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الجودة راحة كبيرة. نظًرا ألن لغة برامج الترجمة هي اإلنجليزية، لألسف، ال يمكن دائًما تحقيق الجودة المطلوبة 

باللغة العربية. وهناك حالة تظهر كخطأ في التقرير وهي عدم تطابق األرقام. إن عدم استخدام التواريخ الموجودة 

المتر الجملة  في  السفلية  الحاشية  الترجمة.  في  في  يعد خطأً  الحاشية  جمة ال  قسم  في  المراجع  قسم  كتبنا سابقًا  ألننا 

النص. في  المشاكل. وليس  من  األنواع  لهذه  تجاهلنا  سبب  هو  أداة     هذا  في  األخطاء  هذه  تصحيح  بعد 

) الترجمة كات  قمنا  Smartcatسمارت  كات،  سمارت  الترجمة  أداة  في  األخطاء  هذه  تصحيح  بعد  ذلك،  بعد   .)

بتنسيق   الملف  )  Xbenchإلى برنامج    TMXبتحميل  الجودة  تقرير مراقبة  بQAللحصول على  قمنا  ثم  تنزيل  (. 

  إلى الكمبيوتر. Xbenchمن  Excellتقرير مراقبة الجودة بتنسيق 

( اآللة  بمساعدة  الترجمة  أدوات  لجميع  شاشة  لقطة  طلب  عملية MATأو    CATتم  المستخدمة خالل   )

على   الشاشة  لقطة  أداة  باستخدام  األطروحة  ملف  في  المرفقات  قسم  إلى  الملفات  إضافة  تمت  لهذا  األطروحة. 

بينما كانت مراحل التكنولوجيا جارية، بدأت عملية كتابة التقرير. أثناء كتابة التقرير، تم تسجيل معلومات   الحاسوب.

مثل صفحة الويب التي وجدت بها المقالة وعدد المقاالت التي تم البحث عنها من قبل. من ناحية أخرى، تمت ترجمة 

 واشي السفلية من تفسيرات. جميع الح   الببليوغرافيا والحواشي وإضافتها إلى النص الهدف. تتكون

النهاية،   ت  في  تم  الببليوغرافيا،  عملية  من  االنتهاء  الن  بعد  كتاب  ص  جميع  لتوجيه  وفقًا  األطروح  وص  ة ة 

رجمه من قبل. ومع ذلك،  ت  ة. إذا أردنا تقييم العمل بشكل عام، فقد كان نًصا في حقل لم ن  هت الدراس  امعية، وانت  الج  

الجامعي.  حاولنا   تعليمنا  أثناء  تلقيناها  التي  والمعلومات  أطروحتنا  مستشار  بمساعدة  المشكالت  جميع  على  التغلب 

  بية.ر  ة اآللية مع اللغة الع  م  رج  ة من خالل الجمع بين بحثنا في مجال الت  ديد  ات ج  وم  عل  وفي نهاية الدراسة، تعلمنا م  
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EKLER 

EK I - KAYNAK METİN 

 

 اللغة العربية والترجمة اآللية   

 

 بربارة  سهلية                                                                                  

 2جامعة الجزائر   -معهد الترجمة  

Abstract 

"The Arabic language and Machine Translation"  

The world- wide technological breakthrough fostered by the development of computer 

science and digital media technologies, has completely reshaped the concept of 

translation that was a human task. It has become associated with the concepts and 

methods of computer- processing which has gained importance in its practice. The idea 

of designing a translating machine goes far back in history and has tapped into the 

dreams of the old researchers and hence, inspiring contemporary scientists since the 

twentieth century. The emergence of the first generation of computers in the wake of 

World War II, has paved the way for the application of a word- based Machine 

Translation (MT).  
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Then, research fields in this area have diversified to include the representation of 

linguistic theories through artificial intelligence applications in order to access Natural 

Language Processing. This resulted in the emergence of an interdisciplinary field called 

Computational Linguistics that enabled the design of more sophisticated systems for 

machine translation using mathematical algorithms. Since Machine translation systems 

are designed in the English language they have been better applied languages of the 

same language family and have become the benchmark for progress and 

modernization.           

This research deals with the analysis of the multifarious factors that made Arabic 

language lag behind in the field of Machine Translation as well as the problems of its 

computerization and translation toward it. 
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 ملخص

 

وتقنيات اإلعالم الرقمية، إعادة صياغة  أحدثت الطفرة التكنولوجيا عبر العالم والتي تعززت بتطور علم الحاسوب  

كاملة لمفهوم الترجمة التي كانت حكرا على العنصر البشري، والتي غدت تقترن بمفاهيم وأساليب جعلت الحاسوب 

الباحثين   التاريخ ولقد داعبت أحالم  آلة تترجم تضرب في جذور  إن فكرة تصميم  يتبوأ مكانة هامة في ممارستها. 

من واستوحى  غداة القدامى  الحواسيب  من  األول  الجيل  نشأة  فسحت  العشرين.  القرن  منذ  المعاصرون  العلماء  ها 

  الحرب العالمية الثانية، المجال لتطبيق الترجمة اآللية القائمة على المفردة.

تشعّبت، بعد ذلك، ميادين البحث في هذا المجال لتشمل مبادرات تمثيل النظريات اللسانية بفضل تطبيقات  

اللسانيات الحاسوبية  اللغة الطبيعية. نتج عن ذلك نشأة علم  المعالجة اآللية  الذكاء االصطناعي بهدف الوصول إلى 

رياضية  خوارزميات  باعتماد  اآللية  للترجمة  تطورا  أكثر  منظومات  تصميم  من  مّكن  الذي  التخصصات  المتعدد 

االنجلي  اللغة  هي  البرمجيات  تلك  تصميم  لغة  كانت  لما  الغربية  محددة.  الدول  في  كبيرا  رواجا  عرفت  فقد  زية، 

للتقدّم والعصرنة. اآللية   وأصبحت معيارا  الترجمة  في مجال  العربية  اللغة  تخلّف  تحليل عوامل  البحث  يتناول هذا 

 وإشكاليات حوسبتها والترجمة إليها.

  الكلمات الدالة:

لية للغة الطبيعية، اللسانيات الحاسوبية، البرمجيات، علم الحاسوب، الترجمة اآللية، الذكاء االصطناعي، المعالجة اآل

 حوسبة اللغة العربية. 

  مقدمة:

االصطناعي الذكاء  بمفاهيم  التعريف  إلى  العربية،  ألّمتنا  بالنسبة  المستحدث  الموضوع  هذا  إلى  التطرق   يقودنا 

(Artificial Intelligence) (AI)    للغات اآللية   (Natural Language Processing) الطبيعيةوالمعالجة 

(NLP) ( واللسانيات الحاسوبيةComputational Linguistics.التي سمحت بنشأة الترجمة اآللية )  
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 المعالجة اآللية للغات: 

معالجة اللغات الطبيعية هي مقاربة حاسوبية لتحليل النصوص. لعل أقرب تعريف لها هو أنها علم فرعي من علوم  

الذكاء االصطناعي الذي بدوره متفرع من علوم الحاسوب أو المعلوماتية، ويتداخل بشكل كبير مع علوم اللسانيات 

 اللغات كننا من صناعة برمجيّات تتمكن من تحليل فهم  التي تقدم التوصيف اللغوي المطلوب للحاسوب. هذا العلم يم

ومحاكاتها. والنحوي  الطبيعية  الصرفي  المستوى  على  الطبيعية  اللغات  تحليل  إلى  الطبيعية  للغة  اآللة  فهم  يهدف 

  والداللي والمقامي والسياقي.

 الذكاء االصطناعي: 

( مكارثي  جون  األمريكي  الحاسوب  عالم  االصطناعي (  John McCarthy  1990وضع  الذكاء  تسمية مصطلح 

وعرفه على أنه " علم وهندسة صنع اآلالت الذكية "، في حين يتفق باحثون آخرون على أنه    1956ألّول مرة عام  

  دراسة الملكات العقلية لإلنسان باستخدام النماذج الحسابية.

 Alan Turingالن تيورنغ  لعل أولى المحاوالت في مجال الذكاء االصطناعي هي االختبار الذي ابتدعه آ

للتأكد من ذكاء اآللة عن طريق وضع اآللة في حجرة مغلقة تخرج منها نهاية طرفية في ردهة، ووضع    1950في  

يتولى   )الحكم(  آخر  إنسان  الردهة، ويوجد  نفس  في  بنهاية طرفية  األخر  يتّصل هو  أخرى  إنسان في حجرة مغلقة 

حوار مع كّل من اآللة وقدرتها على التفكير ومدى نجاحها في خداع الحكم في   االتّصال باآللة واإلنسان األّول وإدارة

  حالة تكون أجوبتها مشابهة ألجوبة اإلنسان.

التقليد"   "اختبار  تسمية  االختبار  ذلك  على  تيورنغ  أطلق  اآللة   Imitation testلقد  تقليد  بمعنی،  أي 

تيورينغ منطلقا جديدا ألبحاث الذكاء االصطناعي وتطبيقاته لإلنسان في اإلجابة عن أسئلة معينة. وقد شكل اختبار  

ثنائية  قواميس  تقتصر على بناء  المجال  في هذا  التطبيقات  أن كانت  بعد  بمقاربة جديدة  اآللية  الترجمة  التي شملت 

)أكمان،   اللغة على أساس ترجمة مفردة بمفردة ولقد سار على أثار تيورينغ ابتداء من الخمسينات، الثنائي األمريكي
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نيوول452، ص  1973 آالن   )1  Allen Newell  2وهربرت سايمن  Simon Herbert    اللذان وضعا برنامجين

  على جائزة تيورنغ. 1975وحازا في  1957و  1956للذكاء االصطناعي في 

  الترجمة اآللية:

نص   إلى  المصدر  اللغة  في  منطوق  أو  مكتوب  أصلي  لنص  نقل  هي  اآللية  اللغة الترجمة  في  منطوق  أو  مكتوب 

  الهدف باستخدام الحاسوب أي أنها تحويل من النص المصدر إلى النص الهدف باستخدام برمجيات حاسوبية.

أو  اللغة  "علم  و  الحاسوب"  "علم  هما  مختلفين  حقلين  في  وخبرة  معرفة  بتوفر  اآللية  الترجمة  تتحقق 

اللسانيات" ويعد الرابط فيما بين هذين الحقلين، علم اللسانيات الحاسوبية أو اللغويات الحاسوبية المستمدة أساسا من  

التحويلي   النحو  سيب   -نظرية  ونظرية  تشومسكي  لنعوم  )خشايمية،  التوليدي  النحوية  تمثيلها  2010اويه  تم  والتي   )

 حاسوبيا بواسطة خوارزميات رياضية محددة لفهم وتحليل اللغات الطبيعية. 

تعود اإلرهاصات األولى في مجال البحث في الترجمة اآللية، وال سيما ابتکار آلة تترجم، كما نستخلصه  

  2كي المختص في مجال الترجمة اآللية جون هاتشنس )من دراستنا لهذا الموضوع ومن منشورات الباحث األمري 

,2001  ,John Hutchins إلى حقبة الثالثينيات حيث بادر المهندس الروسي سميرنوف بتر بتروفيك تروينسكي ،)

Smirov Petr Petrovic Trojianski  بالتفكير في مشروع آلة تترجم و حاز على براءة االختراع من  1931في

ل عام  أكاديمية موسكو  في 1933لعلوم  آنذاك.  الحاسبة  اآلالت  على  تطبيقه  إمكانية  لعدم  يتحقق  لم  المشروع  لكن   ،

الذي هاجر للعيش في فرنسا  Georges Artrsouniالفترة ذاتها، حقق المهندس الروسي األصل جورج أرترسوني 

ت أكثرها حسابية استعملت لطباعة ، أي آلة تترجم باسترجاع بيانا 1932حيث ابتكر ما أسماه بالدماغ الميكانيكي في  

مجال  في  المساعي  لبعث  مّهدت  ثانية  بآلة  ابتكاره  وأعقب  الحديدية  للسكك  الزمنية  والجداول  المصرفية  الكشوف 

   الترجمة اآللية.

 

، 1956( هو باحث أمريكي في علم الحاسوب و في علم النفس اإلدراكي، وضع لغة معالجة المعلومات في 1992 -1927آالن نيوول: ) 1 

 Herbert). الشتراك مع هاربرت سايمبا 1957و الثاني عام  1956و كان أول واضع لبرنامجين في الذكاء االصطناعي، آألول عام 

Simon) 

( هو باحث أمريكي في علم االقتصاد واالجتماع، اهتم بعلم النفس اإلدراكي وثم بالذكاء االصطناعي  2001 -1916: )هربرت سايمن 2

 ويعتبر رائدا بمعية االن نيوول في مجال البحث في الذكاء االصطناعي. 
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أول  الحواسيب وتصميم  بعد حلول عهد  إال  بذاته  قائم  اآللية كموضوع بحث حول علم  الترجمة  تبرز  لم 

فكان أول عمل بحث  3ENIACالواليات المتحدة األمريكية أطلق عليه اسم "إنياك"    1946م  حاسوب الكتروني عا

( ويفر  وارن  التي حررها   " الترجمة   " الموسومة  القيمة  المذكرة  هو  اآللية  الترجمة   Warren  1949في مجال 

Weaverوالتي ن شرت  (، المختص في الرياضيات والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مؤسسة الشهير روكفيلر 

  لتشّكل انطالقة األبحاث في تطبيقات الترجمة اآللية بالجامعات األمريكية. 1949عام 

في نيويورك على جهاز تابع لشركة آي    1954تّم عرض أول نظام للترجمة اآللية على الجمهور في عام  

بجامعة جورج تاون األمريكية(. كانت تلك    Massachussets Instituteبمبادرة معهد مساتشوستس    IBMبي أم  

بترجمة   تسمح  من    49المنظومة  قاموس  باستخدام  اإلنجليزية  إلى  بعناية  اختيارها  تم  روسية  كلمة   250عبارات 

الشرقية  الكتلتين  بين  الباردة  الحرب  ظل  في  وعسكرية  استخبارية  بدوافع  المبادرة  وكانت  نحوية  قواعد  وست 

، انعقد أول مؤتمر للترجمة اآللية في االتحاد السوفيتي سابقا وأعقبته مؤتمرات ومشاريع  1955والغربية آذاك. في  

  وفرنسا. ،وألمانياوكندا،  تصميم حواسيب ال سيما في بريطانيا،

الواليات   في  للغة  اآللية  للمعالجة  االستشارية  اللجنة  تقرير  جاء  واعدة،  انطالقة  األبحاث  عرفت  أن  بعد 

)هاتشينس،  المتحدة    ،" ألباك   " ص  1996األمريكية  جودة    1964في    ALPAC(  12-  9، ص  بعدم  ليقضي 

األدوات   فقط على  بها والتركيز  المتعلقة  للمشاريع  الدعم  المحصل عليها وبإيقاف  بالنتائج  بالمقارنة  اآللية  الترجمة 

انبع وقدرتها،  الحواسيب  أنظمة  تطور  مع  لكن،  اآللية.  الترجمة  على  الدول  المساعدة  في  جديد  من  األبحاث  ثت 

، وهو علم حاسوب فرنسي ومجري  Peter Tomaمن قبل بيتر توما    Systranالمذكورة آنفا وتم تصميم سستران  

اآللية في فرنسا عام   للترجمة  إلى أوروبا وال    1968األصل، كأول منظومة  الترجمة اآللية  وامتد االهتمام بمجال 

  يومنا هذا.سيما اليابان منذ السبعينات إلى 

 

3 Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer 
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اآللية، كانت دوما مرتبطة بوتيرة تطور قدرة   الترجمة  الم حرز عليه في مجال  التقدم  أّن وتيرة  إلى  تجدر اإلشارة 

الحواسيب على استيعاب البيانات وعلى سرعة تنفيذها للعمليات المعقدة، كما كانت مرتبطة أيضا بتطور النظريات  

 تصميم نظمها وتطور أساليبها.اللسانية التي شكلت القاعدة األساسية ل

 (42 -38، ص ص 2006)بربارة،  أنواع الترجمة اآللية 

  هناك نوعان رئيسيان ألساليب الترجمة اآللية

  Machine Translationالترجمة اآللية الخالصة أو الصرفة: 

المدخل   النص  من  الحاسوب  في  المدمجة  الترجمة  منظومة  تنفيذ  في  المخرج    Intputتتمثل  النص   Outputإلى 

  بدون تدخل العنصر البشري.

  (Machine Aided Translation MATالترجمة بمساعدة اآللة: )

 قسمين، كما يأتي: الترجمة التي تتم بمساعدة اآللة إلى اإلنسان المترجم أو العكس وتقّسم بدورها إلى 

هي  (:Human Assisted Machine Translation- HAMTمساعدة اإلنسان في الترجمة اآللية ) -أ

   المنظومات التي يتولى فيها الحاسوب مسؤولية ترجمة النص المدخل مع السماح لإلنسان المترجم 

بالتدخل من خالل شاشة الحاسوب وفي أي مرحلة من مراحل الترجمة المساعدة الحاسوب مثال من أجل  

إلنسان التفاعل مع فك الغموض أو اللّبس لبعض الكلمات أو العبارات؛ وبذلك، فإّن هذا األسلوب يتيح ل

 الحاسوب للوصول إلى اللغة الهدف.

المترجم )  -ب : يركز هذا األسلوب Machine- Assisted Human Translation)مساعدة اآللة لإلنسان 

منظومة   قيام  خالل  من  وذلك  الهدف  اللغة  إلى  وصوال  الترجمة  عمليات  بإجراء  المترجم  اإلنسان  قيام  على 

  القواميس وعرض أمثلة الستخدام بعض الكلمات والعبارات.الحاسوب بتوفير 

 مناهج الترجمة اآللية:
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هذا األسلوب هو األول الذي اعت مد في الجيل األول من الحواسيب وكان ي ستعمل بالنسبة ألزواج    المنهج المباشر:

المفردة   على  القائمة  اآللية  الترجمة  مقاربة  أساسا  يتضمن  وهو  اللغات  من   Word-based MT)م حدّدة 

Approach :مع إدخال بعض التعديالت النحوية ويمكن توضيحها حسب الشكل التالي ) 

 مراحل الترجمة اآللية باعتماد اإلستراتيجية المباشرة 

 عمليات التّحليل والتوليد

 

 

تمتاز المنظومات التي تعتمد هذا األسلوب على تحليل لغة المصدر وتوليد لغة الهدف   األسلوب غير المباشر:

بعمليات منفصلة، حيث يتم تحليل لغة المصدر بغض النظر عما هو مطلوب توليده في لغة الهدف؛ ولهذه 

 اإلستراتيجية أسلوبان هما: 

( األلية  للترجمة  التحويل  األس  (:Transfer based MTأسلوب  هذا  للوحدة  في  الداخلي  التمثيل  يكون  لوب، 

تسمى  مرحلة  إلى  تحتاج  وهذه  الهدف،  واللغة  المصدر  اللغة  على  معتمدا  جملة(  أو  )عبارة  النص  من  التركيبية 

 مرحلة التحويل التي تتّم من خاللها مطابقة التمثيل الداللي للغتي المصدر والهدف. 

حيث ت جرى عليها عمليات التحليل التركيبي والخروج بتمثيل إن هذا األسلوب يأخذ عبارات أو جمل اللغة المصدر  

يسمى تمثيل اللغة المصدر. يعقب ذلك مرحلة التحويل والتي تجرى على مستوى القواميس والقواعد للحصول على  

التمثي الهدف من  اللغة  المرحلة األخيرة، فهي عملية توليد نص  أّما  الهدف.  اللغة  ل تمثيل آخر مناسب يسّمى تمثيل 

 الداخلي للغة المصدر، والشكل اآلتي يوضح ذلك:
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 مراحل الترجمة اآللية باعتماد أسلوب التحويل في اإلستراتيجية غير المباشرة 

         

 

  :(Interlingua MT) أسلوب الترجمة اآللية القائم على اللغة الوسيطة 

المصدر   لغتي  عن  النظر  بغّض  وسيط  داخلي  تمثيل  يتم  إذ  وسيطة  لغة  التحويل  مرحلة  يحل  األسلوب،  هذا  في 

)اللغة    إنّ والهدف، حيث   أخرى  لغة  أي نص  لتوليد  استخدامه  المصدر يمكن  اللغة  المستخرج من  الداخلي  التمثيل 

الهدف( وتتم عملية الترجمة بهذا األسلوب من خالل مرحلتين مختلفتين: األولى يتم خاللها تحليل نص لغة المصدر  

 ( له  وسيط  تمثيل  على  المرInterlingual representationوالحصول  في  أما  هذا (،  استخدام  فيتم  الثانية،  حلة 

 التمثيل الوسيط لتوليد لغة المصدر، والشكل اآلتي يوضح ذلك: 

 مراحل الترجمة اآللية باعتماد أسلوب اللغة الوسيطة 

 في اإلستراتيجية غير المباشرة 
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اآللية   الترجمة  لغة حاسوبية رياضية وقد تستعمل بعض منظومات  الوسيطة هي  تقوم اللغة  لغتين وسيطتين حيث 

  األولى بتحليل وتمثيل اللغة الصدر وتمر إلى اللغة الثانية التي تتولى تحليل مستويات وخصائص اللغة الهدف.

 مقاربات الترجمة اآللية:

  تتباين مقاربات الترجمة اآللية وفقا لألساليب المنتهجة في تصميم منظوماتها وهي تشمل ما يلي: 

  (2011)عالونه، اآللية القائمة على قواعد اللغة  مقاربة الترجمة -

RBMT) Rule-Based Machine Translation الثاني من النظم األولى للجيل  (: هي مقاربة تقليدية إذ تمثل 

من   أساسا  والمستخلصة  الهدف  واللغات  المصدر  باللغات  المرتبطة  اللغوية  القواعد  على  تعتمد  وهي  الحواسيب 

األحادية اللغو أو الثنائية اللغة أو المتعددة اللغات وكذلك من المعاجم المتضمنة القواعد األساسية ، وهي  القواميس  

المباشر   غير  األسلوب  وعلى  المثال  سبيل  على  االلكترونية  القواميس  تصميم  في  المباشر  األسلوب  على  تعتمد 

  وأسلوب اللغة الوسيطة.

المقاربة نظام الترجمة اآلل القائمة على التسلسل الهرمي للجمل )تشمل هذه  -Hierarchical phraseية 

based translationللغة النحوية  القواعد  القائمة على  الترجمة  القائمة على   ( وهي تجمع بين نقاط قوة  والترجمة 

  الجملة.
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 (9 -7، ص ص 2008)ليماريز، مقاربة الترجمة اآللية التجريبية  

  ((Empirical-Based Machine Translation ( SMT  تعتمد هذه المقاربة على الذخيرة اللغوية أي على :)

اللغات   الحاسوب بترجمات سابقة في عدة أزواج من  أنه يتم تعبئة  للمقاربة السابقة ، حيث  الترجمات خالفا  ذاكرة 

يسترجعها المترجم عند الحاجة وتصميم المنظومات بهذه المقاربة يستدعي تطبيق خوارزميات رياضية محددة وفقا 

( ونماذج ماركوف الخفية Bayes Theoremظومة المعتمدة ، مثل نظرية االحتماالت ونظرية بايز الشهيرة )للمن

(Hidden Markov Models. وما إلى ذلك، وتسعى جلّها إلى الحصول على النموذج األنسب للترجمة )  

 هي تشمل هذه المقاربة نظما متباينة للمقاربة اإلحصائية، نذكرها فيما يلي: 

             ( Example-based MT translation)ترجمة اآللية القائمة على األمثلة ال •

القائمة علی األمثلة ) ( هي أسلوب الترجمة اآللية يعتمد على متون تشمل نصوص EBMTمقاربة الترجمة اآللية 

أو   القياس  أساسا ترجمة عن طريق  الترجمة. هي  في عملية  يتم إحضارها  إليها موازية  ينظر  أن  التناظر، ويمكن 

 على أنها تطبيق لمقاربة االستدالل المبني على دراسة الحاالت العملية تعلّم اآللة.

  (248، ص 2012)كوستا جوس، الترجمة اآللية اإلحصائية  •

  :(SMT) (Statistical Machine Translation)  

يتم   اآللية حيث  الترجمة  تعتمد على  هي مقاربة من مقاربات  التي  النماذج اإلحصائية  أساس  الترجمات على  توليد 

تحليل مجاميع من النصوص الموازية في زوج أو أكثر من اللغات وهي تتعدى معالجة الجمل واألمثلة إلى فقرات 

 بأكملها. 

ويفر   وارن  تطبيقها  Warren Weaverأدخل  أن  ولو  اإلحصائية  اآللية  الترجمة  عن  األولى   األفكار 

وأوائل  الثمانينات  أواخر  في  تطبيقها  الباحثون  أعاد  الهدف.  اللغة  في  ومقابلها  المفردات  إحصاء  على  اقتصر 

المؤسسة األمريكية  (Corporation International Business Machines) (IBM) آي بي أم  التسعينات من
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، وساهم في إثارة االهتمام من جديد بالترجمة اآللية في    4ية للحاسبات اآللية في مركز البحث توماس واطسون الدول

يعتبر هذا األسلوب من الترجمة اآللية من األساليب األكثر دراسة على نطاق  -السنوات األخيرة. في الوقت الحاضر 

 واسع.

أوك  فرانز جوزيف  المصّممة Franz Joseph Och)  5يعتبر  الخوارزميات  انتقدوا  الذين  األوائل  من   )

الخوارزميات  إلى  باالستناد  اإلحصائية  المقاربة  وضع  من  وأول  اللغة  قواعد  على  القائمة  اآللية  الترجمة  لنظم 

ة منذ أن لعل منظومة غوغل للترجمة هي أحسن مثال عن المقاربة اإلحصائي  الرياضية كنظرية بايز لالحتماالت.

عن ملكيتها لخوارزمية رياضية لتطبيق هذه المقاربة بعد أن كانت منظومة غوغل قائمة   2006أعلنت الشركة في  

 على نظام سستران الذي كان يعتمد المقاربة القائمة على قواعد اللغة.

الهجينة    - اآللية  الترجمة  وآخرون،  مقاربة  جوس  )75  -67، ص ص  2016)كوستا   )Hybrid Machine 

Translation Approach اإلحصائية والمقاربة  اللغوية  المقاربة  قوة  مواطن  بين  للجمع  تسعى  مقاربة  هي   :)

  وتعتمدها حاليا بعض المنظومات مثل سستران وهي قيد التحسين.

إلى ه اللجوء  العالمية، أصبح  الشبكة  إنشاء  بعد  اآللية وال سيما  الترجمة  أحرزتها  التي  النجاحات  ذه  أمام 

الوسيلة أمرا ال مناص منه في عصر المعلومات الرقمية وانفجار الكم الهائل من المعارف وضرورة احتوائها في 

األصلية. الضروري  اللغة  بات من  الحياة،  مناحي  في شتى  العربي  العالم  تخلف  إلى  وبالنظر  ما سبق،  في ضوء 

الترجمة إليها على وجه التحديد والطرح الذي يتبادر    الوقوف على محل اللغة العربية من الترجمة اآللية وإشكاليات

إلى األذهان هو: كيف يمكن تفسير عزوف العرب عن حوسبة اللغة العربية؟ أيجدر التسليم بعجزها، حسب اعتقاد  

برمجيات   أمام تصميم  حاجزا  تقف  التي  الحوائل  هي  ما  ناجع؟  آلي  وتطويع  توليف  تكون موضع  أن  عن  هؤالء، 

  ر البرمجيات الغربية؟عربية على غرا

إن اإلجابة على هذه الطروحات تستدعى تحديد اإلشكاليات ال حالت دون إعارة اللغة العربية العناية الكافية للحوسبة  

يلمسونها إلعادة   الباحثون  أصبح  التي  الملحة  الحاجة  إلى  وبالنظر  الخصوص  على وجه  الترجمة  اآللية ألغراض 

 

 رئيس مؤسسة آي بي أم.  4

 .جلم ألماني مختص في البحث في علم الحاسوب، لقد ترأس فريق البحث في مجال الترجمة اآللية في مؤسسة جو هو عال 5
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لعربية وضرورة اقترانها باألدوات التكنولوجية المتاحة التي يشهدها عصر العولمة بعث حركة الترجمة في البالد ا

على حد    6والشبكة الرقمية، فلقد أضحى من نافلة القول أن حوسبة اللغة مهمة حضارية الزمة التطور اللغة و لبقائها 

  تعبير األستاذ مأمون الحطاب.

    (:343-347، ص ص 2012فرغلی وآخرون، ) إشكاليات الترجمة إلى اللغة العربية

كشركة كويتية تابعة الشركة "العالمية" لإللكترونات ثم بيعت الشركة    1982باستثناء شركة صخر التي أنشئت عام  

و بتصحيح    المعالجة الطبيعية للغة العربيةو تم نقل مقرها إلى القاهرة ، والتي قامت بتطوير جيل جديد من تقنيات  

خاطئ بأنه يمكن تطويع الحلول المطّورة في الغرب لتناسب احتياجات المستخدمين العرب ، برزت شركة  االعتقاد ال

( آي  تي  في  ATAأي  تأسست  التي  واللغة    1992(  العربية  اللغة  تستهدف  لبرمجيات  الرئيسية  المنتجة  كالشركة 

في   الرائدة  كالشركة  نفسها  تعتبر  وهي  اآللية  الترجمة  مجال  في  اللغة  اإلنجليزية  من  اآللية  الترجمة  في  العالم 

برمجيات   مجموعة  مثل  آلية  ترجمة  وبرمجيات  مواقع  من  المنتجات  من  كبير  عدد  ولديها  العربية  إلى  اإلنجليزية 

الترجمة. على  مساعدة  وأدوات  تمثلت   "الوافي"  سواء،  حد  على  والفردية  المؤسساتية  الجهود  من  الرغم  على 

  ة العربية فيما يلي:المشاكل التي طالت حوسبة اللغ

قبل عرض المشاكل العملية للترجمة إلى اللغة العربية، يجب اإلشارة إلى أنه في الفترة التي    الخلفية التاريخية:   --

والتراجع  االستعمار  ويالت  تعاني  العربية  الدول  معظم  كانت  اآللية،  الترجمة  مجال  في  األبحاث  انطالقة  شهدت 

ودمار   واالجتماعي  بقوة  االقتصادي  والتشكيك  هويتها  إلى طمس  عمد  الذي  الجائر  االستعمار  يد  على  مؤسساتها 

لغتها في التعبير عن مظاهر ثقافتها وأصولها، وقد نجح إلى حد ما في ذلك. فقد نجح في زرع الذهن العربي فكرة 

ة الرامية إلى تعريب  عجز هذه اللغة عن أن تكون معيارا للتقدم والعصرنة. على الرغم من جهود بعض الدول العربي

المعارف، باءت تلك الحركة بالفشل بالحكم على اللغة العربية، عن جهل، بالضعف وتم حصر استخدامها "المقدّس" 

 في المقام الديني وفي المراسيم الرسمية والخطابات ومقررات التدريس.

 

 .األردن –مدير عام دار حوسبة النص العربي عمان  6
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العرب وعلى مر سنين عديدة،   على غرار المترجمين الغربيين، ساد تخّوف شديد لدى المترجمين  سبب ذاتي:   --

من أن تحّل يوما اآللة محّل المترجم، فتضمحّل المهنة وتندثر. بيد إن الواقع بدّد هذا االعتقاد على أساس نتائج تقييم  

نتاج اآللة التي تبيّن أنه بعيد عن الدقة في الترجمة التي يحقّقها المترجمين البشر، في حين أصبح ي نظر لآللة على  

ال وسرعة  أنّها  الوقت  توفير  في  مزايا  من  به  تتّسم  لما  الترجمة  على  مساعدة  كوسيلة  للمترجم  الضروري  حليف 

 اإلنجاز وثراء ذخيرتها من بيانات بما ال يسعه العقل البشري.

 المشاكل العملية:

العامة: )بربارة،    المشاكل  اللغات  العربية مع غيرها من  اللغة  فيها  (  14  -7، ص ص  2013هي مشاكل تشترك 

 وهي:

المشاكل المادية المتعلقة بالتكلفة الباهظة إلنجاز وسائط تخزين ضخمة الستيعاب الكم الهائل من الذخيرة   •

  اللغوية وفي أقصى سرعة.

إيجاد   • في  المتمثّلة  البرمجية  أكثر جودة بحيث  المشاكل  لتصميم منظومات ترجمة  المناسبة  الخوارزميات 

وتقنيات   اللغة  قواعد  وتمثيل  تحليل  تقنيات  من  انطالقا  وتحليلها،  اللغة  تمثيل  جوانب  جميع  على  تحتوي 

القائمة على خوارزميات رياضية مبنية على نظرية االحتماالت كما أسلفنا ذكره في جانب من  اإلحصاء 

 هذا البحث.

لتصميم  لغ  • تقنياتها  استعارة  فرص  من  قّوض  مما  االنجليزية  اللغة  هي  الترجمة  برمجيات  تصميم  ة 

تختلف   التي  العربية  اللغة  ذلك  في  بما  اللغات،  واحدة من  عائلة  إلى  تنتمي  ال  التي  اللغات  في  برمجيات 

 خصائصها عن غيرها من اللغات.

 لى مستويات عديدة.مشكلة اللبس والغموض التي تنطوي عليه اللغات ع -ج   •
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تجدر إلى أن المشاكل الخاصة التي طالما شّكلت عائقا أمام حوسبة اللغة العربية والتي تمت    المشاكل الخاصة:  --

تسويتها بنجاح بارز بفضل جهود تعريب أنظمة تشغيل الحواسيب وإدراج الحروف العربية في لوحة المفاتيح، كانت  

  تتمثّل فيما يلي:

 والتي لم تعد قائمة. مشكلة نظام كتابة اللغة العربية من اليمين إلى اليسار •

يسيرا،  • أمرا  المسألة  أضحت  فقد  المفاتيح،  لوحة  في  التشكيل  وعالمات  العربية  الحروف  إدراج  مشكلة 

الكلمة   في  كتابتها  موضع  وحسب  أشكالها  جميع  في  والعشرين  الثماني  العربية  الحروف  أ دخلت  بحيث 

ا وأدوات  المقصورة  واأللف  المربوطة  والتاء  بأشكالها  واأللف والهمزة  العربية  واألرقام  الثمانية  لتشكيل 

ال أل إل   بل وبأشكال متعددة:  ،واحدةالحنجرية وهمزة الوصل والهمزة العربية وتم إدخال الالم ألف جملة  

  آل إلى جانب عالمات التشكيل والشدّة.

في حوسبتها من مشاكل مرتبطة بخصائص   تعاني  العربية ال  اللغة  أصبحت  بفضل تضافر  بالتالي،  وذلك  انتمائها 

يمكن  بل  آنفا،  المذكورة  النادرة  العربية  الشركات  أو  فيها  الم ستخدمة  العربية  والسواعد  الغربية  الشركات  بعض 

 حصر أبرز العراقيل التي تواجه نظامها اللغوي كأي نظام آخر على النحو اآلتي بيانه: 

  ي بحسب طبيعته، ومن أهم مظاهره نذكر ما يلي:تتعدد مواطن اللبس المعجم مشكلة فك اللبس المعجمي: 

: في هذه الحالة يصعب للحاسوب التعرف Category ambiguity  اللبس الناشئ المرتبط بفئة الكلمات •

التالية:   المفردات العربية كما في األمثلة  إليها بعض  الفئة التي تنتمي  التي يمكن   فرح، کتب، وعلم،على 

  Automatic diacritizerيكمن في االستعانة بالتشكيل اآللي    الحل:    األسماء.أتنتمي إلى فئة األفعال أو  

 والمحلل النحوي للفصل في وظيفة المفردة. 

المتجانسة هي أزواج أو Homograph ambiguityاللبس الناشئ عن الجناس اللفظي التام   • : األلفاظ 

الكلمات التي تكتب التالية:   مجموعات من  بالصفة نفسها، ولكن لها معان مختلفة، كما في األمثلة العربية 

العصر العشاء،  والمفردة   المغرب،  العشاء،  ووقت  البلد،  اسم  بالترتيب  أو  الصالة  مواقيت  تعني  قد  التي 

 رة زمنية.الثالثة قد تعني وقت الصالة، أو فت
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فك اللبس في هذه الحالة يمكن أن يتحقق باالستعانة بالقواعد السياقية أو بالمقاربة اإلحصائية القائمة    الحّل:

  على األمثلة.

  Pronoun reference ambiguityاللبس الناشئ عن مرجعية الضمائر  •

تحدث ضمائر اإلشارة الغموض الضمير هو كلمة تحل محل أو تأتي بديال إما السم أو لعبارة اسمية، قد  

اللغة   إلى  التالية  االنجليزية  الجملة  في ترجمة  الضمير كما  إليه  الذي يشير  االسم  عندما ال يكون واضحا 

 العربية:

  المثال االنجليزي: 

The school fence is old. Indeed, It was built in the last century  

  العربية:الترجمة إلى اللغة            

  في القرن الماضي. ُشيّدقديم. بالفعل، فقد  سور المدرسةاالحتمال األول:  •

  في القرن الماضي. ُشيّدتقديم. بالفعل، فقد  سور المدرسةاالحتمال الثاني:  •

 الحل: فك اللبس في هذه الحالة يمكن أن يتحقق باالستعانة بالقواعد السياقية. •

  Gender and number ambiguity جنساللّبس الناشئ عن العدد ونوع ال  •

تميز العالم،  لغات  مثل معظم  اإلنجليزية،  نتحدث عن شخص   اللغة  عندما  والجمع.  المفرد  عدد  بين  فقط 

واحد أو شيء واحد، يتم استخدام صيغة المفرد في حين تستخدم صيغة الجمع عندما نتحدث عن أكثر من 

شخص أو شيء واحد. في المقابل، نجد أن اللغة العربية لديها صيغ المفرد، والجمع، والمثنى في األسماء،  

  إلى ذلك كما يتجلى في المثال التالي:واألفعال، والصفات، وما 

  الترجمة إلى اللغة العربية:

 المثال االنجليزي:
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Salim applauded a lot. They were very delighted  and Lina  

 سعداء جدا. كانوا كثيرا. صفقترجمة منظومة غوغل: سالم ولينا 

 للعرض.  كانا سعيدين كثيرا. صفقاالصواب: سليم ونادية 

 الحل: فك اللبس في هذه الحالة ال يمكن أن يتحقق إال باالستعانة بالمقاربة القائمة على قواعد اللغة. 

 Syntactic ambiguityاللبس النحوي    •

تتكون الجمل على المستوى النحوي، تتكون من سلسلة من الكلمات تربطها عالقات نحوية أي وظيفية أو  

الكلمات بشكل هرمي لها دور هام في تحديد المعنى. يحدث اللبس أو  هرمية. الطريقة التي يتم بها ترتيب  

 الغموض لّما يوجد أكثر من طريقة التحليل البنية األساسية للجملة وفقا لقواعد اللغة المستخدمة في النظام.

  The wonderful paintings and sculpturesالمثال االنجليزي: 

  " وهل تصف موصوفا واحدا أو االثنين معا؟ wonderfulمالحظة: يكمن اللبس في الصفة " 

 الحل: فك اللّبس يحتاج إلى معرفة سياقية.

 اللبس الناشئ عن ترتيب الكلمات في الجملة  •

ه ترتيب الكلمات في الجملة اإلنجليزية ثابت ويأتي في صيغة الجملة االسمية: الفاعل + الفعل + المفعول ب

 أو شبه الجملة الظرفية. 

بين   يتأرجح  العربية مرن  الجملة  في  الكلمات  االسميةترتيب  بهالجمل  فعل + مفعول  الجمل و : فاعل + 

 : فعل + فاعل + مفعول بهالفعلية

في   الكلمات  لترتيب  واحدة  طريقة  من  وأكثر  العربية  اللغة  إلى  واحدة  ترجمة  لها  انجليزية  الجملة  مثال 

 الجملة: 

    Nihad has done her homework on the desk of the mistress in class 
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 قامت نهاد بواجباتها على مكتب المعلمة في القسم. 

 في القسم قامت نهاد بواجباتها على مكتب المعلمة. 

  نهاد قامت بواجباتها في القسم على مكتب المعلمة. 

  القسم.على مكتب المعلمة قامت نهاد بواجباتها في 

الصفة   االنجليزية،  ففي  العربية.  واللغة  االنجليزية  اللغة  بين  والموصوف  الصفة  موضع  في  اختالف  أيضا  هناك 

  تسبق الموصوف عکس اللغة العربية كما يتجلى في المثال التالي: 

The beautiful sight and the fresh air      

  المنظر الجميل والهواء المنعش.

 اللبس الناجم عن التالزم اللفظي مشكلة  •

اللغة العربية، يجدر    لعّل أهم المعضالت التي تطرح نفسها في   اللغات ومن ضمنها  الترجمة اآللية بين 

أو المترافقات، أو المقترنات كما يسّميها    ،المتصاحباتأو    ،المتوارداتأو    ،اللفظيإثارة موضوع التالزم  

البعض، تستخدم لإلشارة إلى كلمة يقترن استخدامها بكلمة أو كلمات أخرى كما في األمثلة العربية التالية:  

  صديق حميم، عدو لدود، حديقة غناء، شجرة باسقة، أموال طائلة، سماء صافية، أمطار غزيرة …

اللف المتالزمات  من  آخر  نوع  وهي  هناك  والحكمظية  تجزئة   األمثال  يمكن  ال  معنى  وحدات  تشكل  التي 

وافق   مفرداتها ألن عالقة التوارد فيما بينها هي عالقة وطيدة وشرطية، ولعل األمثلة اآلتية توضح ذلك:

  شن طبقة، رجع بخفّي حنين، رب عذر أقبح من ذنب.

عضلة بالنسبة للمترجم البشري، ناهيك عن إذا كانت ترجمة األمثال والحكم والعبارات المسكوكة تشّكل م

 معضلة معالجتها حاسوبيا. 

 : اعتماد المقاربة اإلحصائية يكون بدون شك حال عمليا التجاوز المشكلة.الحل
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 مشكلة اللبس الناجم عن ترجمة العبارات المختصرة وأسماء األعالم والمؤسسات •

وأسماء   المختصرة  العبارات  ترجمة  عند  ضعيفا  العربية  اللغة  إلى  الترجمة  جودة  نتاج  يكون  ما  غالبا 

البشرية  الترجمة  البشري، وإن كان حّل  المترجم  في األصل  يواجهها  األعالم والمؤسسات، ألنها مشكلة 

محتمل الوقوع فيها في مثل  کامن في وجوب إلمام المترجم بالكفاية المعرفية التي تؤهله لتفادي األخطاء ال

ترجمة  أخطاء  لنالحظ  لها.  المصّمم  البرنامج  جودة  رهينة  تبقى  اآللية  الترجمة  فإن  الحاالت،  هذه 

المختصرات واألسماء األنجليزية إلى اللغة العربية بواسطة منظومة غوغل والوافي الذهبي الصادر عن  

 ، على سبيل المثال:ATAشركة 

  MATالعبارة المختصرة باللغة االنجليزية: 

 ترجمة غوغل: حصيرة 

 ترجمة الوافي الذهبي: الحصيرة

  الصواب: الترجمة بمساعدة الحاسوب

الوحدة الحل ضمن  وإدراجها  العربية  اللغة  إلى  وترجمتها  المجال  حسب  المختصرة  العبارة  إحصاء   :

 النمطية للترجمة اآللية.

 لمؤسسات:مثال عن أسماء األعالم وا

 Mrs Bird Paddingtonالمثال االنجليزي: 

  ترجمة غوغل: السيدة الطيور بادينغتون

  Bird Paddingtonترجمة الوافي الذهبي: السيدة 

بادينغتون  بيرد  السيدة  مثل هذه    الصواب:  في  يتعين  تلفزيونية.  في سلسلة  بيت  لمدبّرة  التي هي شخصية 

 الحالة، كتابة االسم باألحرف العربية وإعادة كتابته باللغة األصلية بين قوصين.

القائمة ضمنالحل وإدراج  المجال  أساس  على  أو  شهرة  األكثر  األعالم  أسماء  إحصاء  النمطية  :  الوحدة 

 لمنظومة الترجمة اآللية.

  WHOلمثال االنجليزي: ا

  ترجمة غوغل: من الذي
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  ترجمة الوافي الذهبي: من

  الصواب: المنظمة العالمية للصحة.

النمطية  الحل الوحدة  القائمة ضمن  وإدراج  المجال  أساس  على  أو  المعروفة  المؤسسات  أسماء  إحصاء   :

  لمنظومة الترجمة اآللية.

  :خالصة البحث

في ضوء دراستنا لبدايات الترجمة اآللية وتطورها بصفة سريعة ومذهلة عند الغرب وللجهود التي بذلتها األطراف  

من  واالستعارة  العالمية  الشركات  مع  بالتعاون  كبير  بشكل  ساهمت  أنها  إال  متواضعة،  كانت  وإن  حتى  العربية 

الت العقبات  بعض  تذليل  في  المجال،  هذا  في  المعتمدة  أمام المناهج  واعدة  آفاقا  فتح  مما  مستعصية  تبدو  كانت  ي 

الترجمة من اللغة العربية وإليها. فلقد مكن تصميم األدوات المساعدة على الترجمة مثل المدقق اإلمالئي، والمحلل 

الصرفي واإلعرابي، والتشكيل اآللي والتعّرف الضوئي على الحروف العربية وغيرها من اإلنجازات الجليلة، من  

قاء بالتحليل الحاسوبي السطحي إلى تطوير أدوات ناجعة في المستويات األساسية، کالمحلل الصرفي، إذ أثبتت االرت

اللغة العربية قابليتها أن ت عالج حسابيا كنظام منطقي يمكن أن ت ستخلص منها القواعد والقوانين والشروط التي تكون 

  تشومسكي في نظره إلى اللغة على أنها نظام صوري. األسس والخصائص العامة لكل اللغات، على طريقة نعوم

اللغة العربية في المستويات الصوتية والصرفية والنحوية  في هذا الشأن، يكفي أن نقف على حقائق نظم 

وبين  اللغوية  المعالجة  أدوات  بين  تمزج  برمجيات  ولتصميم  لها  الحاسوبي  للتمثيل  األنسب  الخوارزميات  واختيار 

ائية في وحدة نمطية واحدة لتحقيق المقاربة الهجينة للترجمة اآللية ونظام سستران أحس مثال عن المقاربة اإلحص

المساعي المعاصرة الرامية للجمع بين مواطن قوة المقاربة اإلحصائية باالعتماد على ذاكرة الترجمة بصفة أساسية 

 مع إدماج أدوات تحليلية للغة.

مشاركة تستدعي  العرض  لهذا  لغة   االستجابة  وعلماء  حاسوب  علماء  من  الفاعلة  األطراف  جميع 

مرحلة   في  المحترفين  المترجمين  على  واالعتماد  الترجمة  منظومة  تصميم  مرحلة  في  الرياضيات  في  ومختصين 

التحليل  اللغة العربية في الوقت الحاضر، ال تعتمد على  النتاج، ألن الجهات الغربية التي تقوم بحوسبة  تقييم جودة 

الضاد  العميق   لغة  تخدم  ال  وتجارية،  اقتصادية  ألغراض  منظوماتها  في  وتدرجها  سطحيا  تحليال  تنتهج  وإنما  لها 
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القواعد التي تسيّرها  كثيرا. الكافية من أجل استنباط  العناية  على وجه العموم يجب أن يمنح أهل لغة الضاد للغتهم 

  بهدف تمثيلها بصفة يستوعبها الحاسوب.

لى حقائق طالما أحجمت عن ترويجها الشركات العمالقة المنتجة للحواسيب وهي كما  يجدر لفت االنتباه إ

مدير شبکات وأنظمة المعلومات واالتصال الجامعيّة، ورئيس المجمع الجزائري   7ذكره األستاذ الدكتور محمد بطاز 

في   السادس  موسمه  في  األردني  العربية  اللغة  بمجمع  ألقاها  محاضرة  في  العربية،  بناء    2008للغة  مسألة  حول 

األجهزة الحديثة وفق خصائص اللغة العربية إذ شرح قابلية اللغة العربية للحوسبة موّضحا أنه " من المعروف عن  

الحاسوب أنه ال يفهم إال لغة األرقام وبالذّات األرقام العربية، وهذا يعني بطريقة أدّق أن األجيال المتتالية للحاسوب  

وشبكات   البرمجة  جبري  ولغات  نموذج  على  أساسا  تعتمد  لبنائها  المستخدمة  المختلفة  والتكنولوجيات  الحاسوب 

على   حاليا  المعروف  بالنمط  الرقّمي  الحاسوب  وجد  لما  العربية  المدرسة  لوال  أنه  بساطة  بكل  يعني  وهذا  محض، 

اللغة العربية في مجال  حول موضوع "    2010األقل" كما أّكد في باب آخر، في ندوة مداخلة له في ندوة علمية عام  

التشبيك االلكتروني" بأنه " يجب أن ندرك أن األمر ليس أمر لغة بقدر ما هو مسألة قدرة على الدخول في معركة  

اإلنتاج وقدرة على تشريح المنتجات المتوفرة لتكييفها وجعلها تتوافق مع لغتنا وثقافتنا ورؤانا في عالمنا هذا. نقول  

نكرر هذا ألنه من المعروف عن الحاسوب أنه ال يتكلم إال لغة األرقام. وإذا أردنا أن ننسب أن األمر ليس أمر لغة و

عمليات جبرية.  نقول  فإننا  الحاسوب  عمليات  أن نصف  أردنا  وإذا  العربية  األرقام  فإننا سنقول  األرقام  لهذه  صفة 

الكثي الواقع تستهلك  في  فإننا نجدها  العربية  البالد  إلى  إذا نظرنا  الحاسوبية ولكن  البرامج  القليل من  إال  تنتج  ر وال 

  وهذا بالرغم من البحوث المتطورة والمجهودات الجبارة التي يبذلها الباحثون العرب في هذا المجال بالذات ".

بالتالي، باتت الحاجة ملحة لتنسيق األعمال الفردية على اختالف مجاالت االختصاص ذات الصلة بحوسبة  

عريف بها على نطاق واسع للعودة باللغة العربية إلى المكانة التي كنت تتبوؤها في عصر الترجمة اللغة العربية والت

 الذهبي الذي بني عليه الغرب في وقت الحق حضارتهم. 

 

 

األردن، حاز على  -عمان  -باحث وعالمة جزائري، تقلد عدم مناصب رفيعة من بينها عمادة كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة فيالديفيا  7

    .2010جائزة الملك فيصل عام 
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EK II - EREK METİN 

 

ARAPÇA VE MAKİNE ÇEVİRİSİ 

 

 

Souhila Barbara 

Çeviri Enstitüsü- Cezayir Üniversitesi  

Abstract 

"The Arabic language and Machine Translation"  

The world- wide technological breakthrough fostered by the development of computer 

science and digital media technologies, has completely reshaped the concept of 

translation that was a human task. It has become associated with the concepts and 

methods of computer- processing which has gained importance in its practice. The idea 

of designing a translating machine goes far back in history and has tapped into the 

dreams of the old researchers and hence, inspiring contemporary scientists since the 

twentieth century. The emergence of the first generation of computers in the wake of 

World War II, has paved the way for the application of a word- based Machine 

Translation (MT).  

 Then, research fields in this area have diversified to include the representation 

of linguistic theories through artificial intelligence applications in order to access 
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Natural Language Processing. This resulted in the emergence of an interdisciplinary 

field called Computational Linguistics that enabled the design of more sophisticated 

systems for machine translation using mathematical algorithms. Since Machine 

translation systems are designed in the English language they have been better applied 

languages of the same language family and have become the benchmark for progress 

and modernization.           

This research deals with the analysis of the multifarious factors that made Arabic 

language lag behind in the field of Machine Translation as well as the problems of its 

computerization and translation toward it. 
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ÖZET 

Bilgisayar biliminin ve dijital medya teknolojilerinin gelişmesiyle artan dünya 

çapındaki teknolojik ilerleme, insan unsuru olan çeviri kavramını yeniden şekillendirmiş 

ve bilgisayarların çeviri uygulamalarında önemli yer edinmesini sağlayan kavram ve 

yöntemlerle ilişkilendirilmiştir. Bir çeviri makinesi tasarlama fikri çok eskilere 

dayanmaktadır. 20. yüzyıldan beri geçmiş dönem araştırmacılarının hayalleri çağdaş 

bilim adamlarına ilham vermektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası birinci nesil 

bilgisayarların ortaya çıkışı, kelime tabanlı makine çevirisi uygulamalarına fırsat 

vermiştir.  

Ardından bu alandaki çalışma sahası, doğal dili işlemeyi hedefleyen yapay zekâ 

uygulamaları sayesinde dil teorilerini temsil etme girişimlerini kapsayacak şekilde 

çeşitlenmiştir. Bu durum belirli matematiksel algoritmaları benimseyerek daha gelişmiş 

makine çevirisi sistemleri tasarlamayı mümkün kılan disiplinlerarası bilgisayarlı dil 

bilimin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Tasarım dillerinin İngilizce olmasından dolayı 

Batı ülkelerinde popüler olan bu yazılımlar, ilerleme ve modernizasyon için standart 

haline gelmiştir.  

Bu çalışma, Arapçanın makine çevirisi alanında geride kalmasına neden olan faktörlerin 

yanı sıra bilgisayarlaşması ve çevirisi sırasında karşılaşılan sorunları da ele almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Bilimi, Makine Çevirisi, Yapay Zekâ, Doğal Dil İşleme, 

Bilgisayarlı Dil Bilimi, Yazılım, Arapçanın Bilgisayarlaşması 
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1. GİRİŞ  

Araplar için yeni olan bu konuyu ele almak, bizi makine çevirisinin ortaya çıkmasını 

sağlayan Yapay Zekâ (Artificial Intelligence-AI) Doğal Dil İşleme (Natural Language 

Processing-NLP) ve Bilgisayarlı Dil Bilimi (Computational Linguistics) kavramlarını 

açıklamaya yönlendiriyor.  

1.1. Doğal Dil İşleme 

Doğal dil işleme, metin analizine hesaplamalı bir yaklaşımdır. Belki de NLP için en 

basit tanım, bilişim ve bilgisayar biliminin bir dalı olan yapay zekanın alt dalı 

olduğudur. Bilgisayar için gerekli dilsel karakterizasyonu sağlayan dil bilimi ile büyük 

ölçüde örtüşmektedir. Bu bilim, doğal dil anlayışını analiz ve taklit edebilen yazılımlar 

oluşturmamızı sağlar. Doğal dilin makine anlayışı, dilleri morfolojik, söz dizimsel, 

anlamsal ve bağlamsal düzeyde analiz etmeyi amaçlamaktadır.  

1.2. Yapay Zekâ 

Yapay zekâ terimi ilk kez 1956'da Amerikalı bilgisayar bilimci John McCarthy (1990) 

tarafından ortaya atılmıştır. McCarthy "akıllı makineler üretmenin bilimi ve 

mühendisliği" olarak tanımlarken diğer araştırmacılar, yapay zekanın aritmetik modeller 

kullanılarak insanın zihinsel yetilerinin incelenmesi olduğu konusunda hemfikirdir. 

Muhtemelen yapay zekâ alanındaki ilk girişim, Alan Turing'in 1950 yılında makinenin 

zekâsını doğrulamak için yapmış olduğu testtir. Bu testte makine, koridordaki terminal 

ucunun bulunduğu kapalı bir odaya yerleştirilir. Başka bir kapalı odada bulunun bir kişi 

de aynı koridordaki terminal ucuna bağlanır. Testte ayrıca makine ve insan arasındaki 
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iletişimi sağlayan, tüm diyalogu yöneten düşünme yetisi gelişmiş bir sorgulayıcı 

bulunur. Makinenin cevaplarının insan cevaplarına benzemesinden dolayı 

sorgulayıcının yanılması halinde makine Turing testini başarılı şekilde tamamlamış 

sayılır.  

Turing, bu testi makinenin belirli sorulara cevap verirken insanı taklit 

etmesinden yola çıkarak "Taklit Oyunu" olarak adlandırmaktadır. Turing testi, kelimesi 

kelimesine çeviriyi temel alan iki dilli sözlük oluşturmakla sınırlı kalmış 

uygulamalardan sonra yeni makine çevirisi yaklaşımlarını içeren yapay zekâ 

uygulamaları ve araştırmaları için başlangıç noktası oluşmuştur. Turing'in ardından 

Amerikalı iki bilim adamı Allen Newell8 ve Herbert Simon9, 1956 ve 1957 yıllarında bir 

yapay zekâ programı geliştirerek 1975 yılında Turing ödülünü almaya hak 

kazanmışlardır.10 

1.3. Makine Çevirisi  

Makine çevirisi, kaynak dildeki yazılı veya sözlü bir ifadenin bilgisayar kullanılarak 

erek dilde yazılı veya sözlü bir ifadeye çevrilmesidir. Başka bir deyişle, kaynak metnin 

bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla erek metne dönüştürülmesidir.  

 

8 Alan Newell (1927-1992): Bilgisayar bilimi ve bilişsel psikoloji alanında 1956'da bilgi işleme dilini 

geliştirmiştir. İlki 1956'da ve ikincisi 1957'de olmak üzere yapay zekâ alanında Herbert Simon ile iki 

program geliştiren ilk Amerikalı araştırmacıdır. 

9 Herbert Simon (1916-2001): Ekonomi ve sosyoloji alanında bilişsel psikoloji ve ardından yapay zekâ ile 

ilgilenen Amerikalı bir araştırmacıdır ve Alan Newall ile yapay zekâ araştırmaları alanında öncü olarak 

kabul edilir. 

10 Donald M. Johnson, Human Problem Solving by Allen Newell, Herbert A. Simon (ABD: University Of 

Illinois, 1973), s.35 
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Makine çevirisi "bilgisayar bilimi" ve "dil bilimi" olmak üzere farklı iki alandaki 

deneyim ve bilgi birikimiyle gerçekleştirilir. Bu alanlar arasındaki bağlantı, temelde 

Sîbeveyhi'nin söz dizimsel kuramı ve Noam Chomsky'nin üretici-dönüşümsel dil bilgisi 

kuramından türetilen bilgisayarlı dil bilim veya hesaplamalı dil bilim sayılmaktadır.11 

Bilgisayarlı dil bilim, doğal dilleri analiz etmek ve anlamak için bilgisayar tarafından 

belirli matematiksel algoritmalarla temsil edilmektedir. 

2. MAKİNE ÇEVİRİSİNİN TARİHÇESİ 

Bu konuyla ilgili çalışmalarımız ve makine çevirisi alanında Uzman Amerikalı 

Araştırmacı John Hutchins'in konuyla ilgili yayınları ışığında, makine çevirisi 

alanındaki ilk araştırmalar özellikle bir çeviri makinesinin icadı 1930'lara 

dayanmaktadır. 1931 yılında Rus Mühendis Peter Petrovich Troyanski, bir çeviri 

makinesi tasarlama girişiminde bulundu ancak 1933'te Rusya Bilimler Akademisinden 

patenti alınan proje, o dönemde hesap makinelerine uygulanamadığından dolayı 

gerçekleştirilemedi. Aynı dönem Fransa'da Rus Mühendis Georges Artrsouni, 1932'de 

"Mekanik Beyin" adını verdiği banka hesaplarını ve demir yolu zaman çizelgelerini 

yazdırmak için kullanılan, matematiksel verilerin çoğunu çeviren bir makine icat 

etmiştir. Ardından makine çevirisi alanındaki çabaların yeniden canlanmasının önünü 

açan ikinci bir makinenin icat edilmiştir. 

Makine çevirisi, bilgisayar çağına ve 1946'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 

"ENIAC"12 adı verilen ilk elektronik bilgisayarın tasarlanmasına kadar bağımsız bir 

 

11 Fethi Khechaimia, Chomsky’nin Dönüşümsel Üretken Söz dizimi Teorisi. 2010. 

12 Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer 
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bilimin araştırma konusu değildi. Bu alandaki ilk çalışma, ünlü Rockefeller Vakfı 

Başkan Yardımcısı Matematikçi Warren Weaver'in 1949'da yayınladığı "Çeviri" başlıklı 

bildiridir. Bildiri, Amerika'daki üniversitelerin makine çevirisi uygulamalarına yönelik 

araştırmalarına başlangıç oluşturması için yayınlanmıştır. 

 İlk makine çevirisi sistemi, 1954 yılında New York'ta Georgetown Üniversitesi 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün girişimiyle IBM (International Business 

Machines) şirketine bağlı bir cihaz olarak halka tanıtıldı. Sistem özenle seçilmiş 49 

Rusça ifadeyi, altı dil bilgisi kuralı ve 250 kelimeden oluşan bir sözlük kullanarak 

İngilizceye çevirebilmekteydi. Bu girişim, Doğu ve Batı blokları arasında Soğuk Savaş 

döneminde istihbarat ve ordu tarafından desteklenmiştir. İlk makine çevirisi 

konferansının 1955'te Sovyetler Birliğinde düzenlenmesinin ardından özellikle İngiltere, 

Kanada, Almanya ve Fransa'da konferanslar ve bilgisayar tasarımı projeleri 

gerçekleştirildi.  

Araştırmaların gelecek vadeden başlangıcından sonra 1964'te Amerika Birleşik 

Devletleri'nde Otomatik Dil İşleme Danışma Komitesi (ALPAC), elde edilen sonuçlara 

kıyasla makine çevirisinin kalitesiz olduğu ve ilgili proje desteklerinin durdurularak 

yalnızca bilgisayar destekli çeviri araçlarına odaklanılması gerektiği konusunda bir 

rapor yayınladı.13 Ancak bilgisayar sistemlerinin ve kapasitelerinin gelişmesiyle 

yukarıda belirtilen ülkelerde araştırmalar yeniden canlanmıştır. SYSTRAN 1968 yılında 

Fransa'da ilk makine çeviri sistemi olarak Macar kökenli Fransız Bilgisayar Bilimci 

 

13 John Hutchins, ALPAC: the (in) famous report. From the archives, (MT News International: 1996), s. 

9-12 
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Peter Toma tarafından tasarlanmıştır. Bununla birlikte makine çevirisi alanına ilgi 

1970'lerden günümüze özellikle Japonya'da olmak üzere tüm Avrupa'da yayılmıştır.  

Makine çevirisi alanında kaydedilen ilerleme süreci, bilgisayarların veri kapasitesinin 

gelişimine ve karmaşık işlemleri uygulama hızına bağlıdır. Ayrıca bu sürecin makine 

çevirisi sistemlerinin tasarımı ve yöntemlerinin gelişimi için temel oluşturan dil 

teorilerindeki gelişmelere de bağlı olduğu unutulmamalıdır. 

3. MAKİNE ÇEVİRİSİ TÜRLERİ 14 

Başlıca iki tür makine çevirisi türü bulunmaktadır.  

3.1. Salt Makine Çevirisi (Machine Translation):  

 Salt makine çevirisi, girdi metninden çıktı metnine insan müdahalesi olmadan 

bilgisayara entegre edilmiş çeviri sisteminin uygulanmasıdır.  

3.2. Bilgisayar Destekli Çeviri (BDÇ), (Machine Aided Translation-MAT) 

Çevirmene yardımcı bilgisayar aracılığıyla veya tam tersi şekilde yapılan çevirilerdir. 

Sırasıyla aşağıdaki gibi iki kısma ayrılmıştır: 

a) İnsan Destekli Bilgisayar Çevirisi (Human-Assisted Machine Translation-

HAMT) 

BDÇ aşamalarının herhangi birinde örneğin; bazı belirsiz veya karışık ifade ve 

kelimelerin çözümünde çevirmenin yetki vermesiyle bilgisayarın girilen metni 

 

14 Suhaila Barbara, İngilizceden Arapçaya bilgisayar destekli çeviri (Yüksek Lisans Tezi, Cezayir 

Üniversitesi, 2006), s. 38-42. 



46 

 

çevirme görevi üstlendiği sistemlerdir. Bu yöntem çevirmenin erek dile ulaşması 

için bilgisayarla etkileşime girmesini sağlar. 

b)  Bilgisayar Destekli İnsan Çevirisi (Machine-Assisted Human Translation)  

Bu yöntem çeviri eylemini gerçekleştiren çevirmene odaklanmaktadır. 

Çevirmen, sözlükler sağlayan ve bazı kelime ve ifadelerin kullanımı için 

örnekler sunan bilgisayar sistemi aracılığıyla erek dile ulaşır.  

4. MAKİNE ÇEVİRİSİ YÖNTEMLERİ 

4.1. Doğrudan Yöntem  

Bu yöntem, birinci nesil bilgisayarlarda benimsenen ve belirli dil çiftleri için kullanılan 

ilk yöntemdir. Temel olarak bazı dil bilgisi değişiklikleriyle birlikte kelime tabanlı 

makine  çevirisi yaklaşımını (Word-Based MT Approach) içeren yöntem aşağıdaki şekil 

ile açıklanabilir:  

 

 

Şekil 1 Doğrudan stratejiye dayanan makine çevirisi aşamaları 

Analiz ve üretim süreçleri 

 



47 

 

4.2. Dolaylı Yöntem  

 Bu yönteme dayanan sistemler, kaynak dilin analiz edilmesi ve erek dilin ayrı 

süreçlerde üretilmesi ile karakterize edilir. Bu sayede erek dilde neyin üretilmesi 

gerektiğine bakılmaksızın kaynak dil analiz edilmiş olur. Bu stratejinin iki yöntemi 

bulunmaktadır: 

4.2.1. Aktarım Tabanlı Makine Çevirisi Yöntemi (Transfer-Based MT) 

Bu yöntemde, metnin söz dizimsel biriminin (ifade veya cümle) dahili temsili, kaynak 

dile ve erek dile bağlıdır. Bu, kaynak ve erek dilin anlamsal temsillerinin eşleştirildiği 

aktarım aşaması adı verilen bir aşamaya ihtiyaç duymaktadır. 

Bu yöntem söz dizimsel analizin gerçekleştirileceği kaynak dilin cümlelerini 

veya ifadelerini alır ve kaynak dilin temsili adı verilen bir temsil ortaya çıkarır. Bunu, 

erek dilin temsili olarak adlandırılan başka bir temsil elde etmek için sözlük ve dil 

bilgisi düzeyinde gerçekleşen aktarım aşaması takip eder. Son aşama, kaynak dilin 

dahili temsilinden erek dil metni oluşturma sürecidir. Aşağıdaki şekil bunu 

açıklamaktadır: 

 

Şekil 2 Dolaylı stratejide aktarım yöntemine dayanan makine çevirisi aşamaları 
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4.2.2. Ara Dil Makine Çevirisi Yöntemi (Interlingual MT):  

Bu yöntemde aktarım aşaması, kaynak ve erek dilden bağımsız dahili bir aracın temsil 

edildiği ara dil ile çözülür. Kaynak dilden elde edilen dahili temsil, erek dilde herhangi 

bir metin oluşturmak için kullanılabildiğinden çeviri işlemi bu yöntemde iki aşamada 

tamamlanır. İlk aşama, kaynak dil metninin analiz edildiği ve bir ara temsilin 

(interlingual representation) elde edildiği aşamadır. İkinci aşama ise kaynak dili 

oluşturmak için ara temsilin kullanıldığı aşamadır. Aşağıdaki şekil bunu açıklamaktadır:  

 

Şekil 3 Dolaylı stratejide ara dil yöntemine dayanan makine çevirisi aşamaları 

Ara dil matematiksel bir bilgisayar dilidir ve bazı makine çevirisi sistemleri iki ara dil 

kullanmaktadır. Bunlardan ilki kaynak dili analiz ederek temsil ederken ikincisi ise erek 

dilin seviyelerini ve özelliklerini analiz etmektedir.  

5. MAKİNE ÇEVİRİSİ YAKLAŞIMLARI 

Makine çevirisi yaklaşımları, sistemlerinin tasarımında kullanılan yöntemlere göre 

birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu yaklaşım türleri şu şekildedir:  
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5.1. Kural Tabanlı Makine Çevirisi Yaklaşımı (Rule-Based Machine 

Translation-RBMT) 15 

İkinci nesil bilgisayarların ilk sistemini temsil ettiğinden dolayı geleneksel bir 

yaklaşımdır. Kaynak ve erek dille bağlantılı dil bilgisi kurallarına dayanmaktadır ve 

temel olarak tek dilli, iki dilli veya çok dilli sözlüklerin yanı sıra temel dil bilgisi içeren 

sözlüklerden üretilmiştir. Örneğin; elektronik sözlüklerin tasarımında doğrudan 

yönteme, ara dil yöntemine ve dolaylı yönteme dayanmaktadır. Bu yaklaşım, söz dizimi 

tabanlı ve ifade tabanlı çevirinin güçlü yanlarını birleştiren hiyerarşik ifade tabanlı 

çeviriyi (hierarchical phrase- based translation) kapsamaktadır.  

5.2.  Deneysel Makine Çevirisi Yaklaşımı (Empirical-Based Machine 

Translation) 16 

Bu yaklaşım öncekinin aksine dil repertuvarına, başka bir deyişle çeviri belleğine 

dayanmaktadır. Bilgisayar, çevirmenin gerektiğinde tekrar gözden geçirebildiği eski 

çevirilerle doldurulur. Bu yaklaşım ile sistemler tasarlamak, Olasılık teorisi, ünlü Bayes 

teoremi ve Saklı Markov modelleri gibi benimsenmiş sistemlere uygun belirli 

matematiksel algoritmaların uygulanmasını gerektirir. Sistemin büyük bir kısmı çeviri 

için en uygun modeli elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, aşağıda bahsettiğimiz 

farklı istatistiksel yaklaşım sistemlerini içerir: 

 

15 Mouiad F. Alaouneh, Rule-Based and Example- Based Machine Translation from English to Arabic 

(Malezya: EEE Conference, 2011). 

16 J. A. Gimenez Limarez, Empirical Machine Translation and its Evaluation, (Doktora tezi, Universitat 

Polit'ecnica de Catalunya, 2008), s. 7-9. 
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5.2.1. Örnek Tabanlı Makine Çevirisi (Example-Based Machine Translation-

EBMT)  

Çeviri sürecinde hazırlanmış paralel ifadelerin yer aldığı metinlere dayanan makine 

çevirisi yöntemidir. Temel olarak karşılaştırma yoluyla yapılan çevirilerdir. Makine 

öğrenim sürecinin incelenmesine dayanan çıkarım yaklaşımının bir uygulaması olarak 

görülebilir. 

5.2.2.  İstatistiksel Makine Çevirisi (Statistical Machine Translation-SMT)17  

Bir veya daha fazla dil çiftindeki paralel metin gruplarının analiz edilmesine 

dayanmaktadır. Cümleleri ve örnekleri tüm paragraflar halinde işlemenin ötesine geçen 

ve istatistiksel modellere dayanan çevirilerin üretildiği bir makine çevirisi yaklaşımıdır. 

İstatistiksel makine çevirisi yaklaşımına ilişkin ilk fikirler, her ne kadar uygulaması 

kelimelerin sayılarak erek dilde karşılık bulunmasıyla sınırlı kalmış olsa da Warren 

Weaver tarafından ortaya atılmıştır. IBM araştırmacıları 1980'lerin sonunda ve 

1990'ların başında bu yaklaşımı yeniden uygulamışlardır. IBM Thomas J. Watson18 

Araştırma Merkezi son yıllarda makine çevirisine olan ilginin yeniden artmasına katkıda 

bulunmuştur. Günümüzde bu makine çevirisi yöntemi en çok üzerinde çalışılan 

yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Franz Joseph Och,19 kural tabanlı makine 

çevirisi sistemi için tasarlanan algoritmaları ilk defa eleştiren ve Bayes'in Olasılık teorisi 

 

17 Marta R. Costa-Juss. “Study and comparison of rule- based and statistical Catalan- Spanish Machine 

Translation Systems,” Computing and Informatics, 31 (2012): s. 248. 

18 IBM şirketi başkanı. 

19 Bilgisayar bilimi araştırmalarında uzmanlaşmış bir Alman bilim adamıdır ve Google'da makine çevirisi 

alanındaki araştırma ekibine başkanlık etmiştir. 
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gibi matematiksel algoritmalara dayanarak istatistiksel bir yaklaşım geliştiren ilk kişi 

olarak kabul edilmektedir. Google Çeviri sistemi belki de istatistiksel yaklaşımın en iyi 

örneğidir. Kural tabanlı yaklaşıma dayanan SYSTRAN sistemini kullanan Google 

Çeviri, 2006 yılında sisteminin bu yaklaşımı uygulayabilen matematiksel algoritmaya 

sahip olduğunu açıklamıştır. 

5.3. Hibrit Makine Çevirisi Yaklaşımı (Hybrid Machine Translation 

Approach)20 

Hibrit makine çevirisi yaklaşımı kural tabanlı ve istatistiksel yaklaşımın güçlü yönlerini 

birleştirmeyi amaçlamaktadır. SYSTRAN gibi bazı sistemler tarafından benimsenen bu 

yaklaşım şu anda geliştirilme aşamasındadır. 

Özellikle küresel ağın kurulmasından sonra makine çevirisinde elde edilen 

başarılar karşısında dijital bilgi çağında bu yönteme başvurmak büyük bilgi patlamasını 

ve yöntemin orijinal dilde korunmasını kaçınılmaz kılmıştır. 

Yukarıda bahsedilenler ve Arap dünyasının birçok alandaki geri kalmışlığı göz 

önüne alındığında, özellikle Arapçaya çeviride karşılaşılan sorunları ve makine çevirisi 

açısından Arapçanın konumunu belirlemek gerekli hale gelmiştir. İlk akla gelen soru 

şudur: Arapların Arapçayı bilgisayarlaştırmadaki isteksizliği nasıl açıklanabilir? Onların 

düşüncesine göre Arapçanın etkili adaptasyon ve kombinasyon konusu olamayacağı 

kabul edilebilir mi? Batı yazılımlarına benzer Arap yazılımları tasarlamanın önündeki 

engeller nelerdir?  

 

20 Marta R. Costa-jussà ve diğerleri, Hybrid Approaches to Machine Translation. s. 67-75. 
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Bu önermelerin yanıtı için Arapçanın özellikle çeviri amaçlı 

bilgisayarlaştırılmasında yeterli özenin gösterilmesini engelleyen sorunların 

belirlenmesi gerekiyor. Araştırmacılar, Arap ülkelerindeki çeviri hareketini 

canlandırmanın yanı sıra Arapçanın dijital ağ ve küreselleşme çağındaki teknolojik 

araçlarla birleştirilmesinin de gerekli olduğunun farkındadırlar. Prof. Mamoun 

Hattab'a21 göre dilin gelişmesi ve hayatta kalması için bilgisayarlaştırılması zorunlu bir 

uygarlık görevidir. 

6. ARAPÇAYA ÇEVİRİ SORUNLARI 22 

Yalnızca 1982 yılında Al Alamiah Elektronik Şirketi'ne bağlı Kuveytli bir şirket olarak 

kurulan ardından satılarak merkezi Kahire'ye taşınan ve yeni nesil Arapça doğal dil 

işleme teknikleri geliştiren Sakhr Yazılım Şirketi, Batı'da geliştirilen çözümlerin Arap 

kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanabileceği yanılgısını düzeltmiştir. 1992 yılında 

kurulan ATA Yazılım Şirketi, makine çevirisi alanında Arapça ve İngilizceye yönelik 

yazılımların önde gelen üreticisidir. İngilizceden Arapçaya makine çevirisinde kendini 

dünya lideri olarak gören şirketin "Al-Wafi" yazılımı ve çeviri araçları gibi çok sayıda 

makine çevirisi programı ve internet sitesi bulunmaktadır.  

Hem kurumsal hem de bireysel çabalara rağmen Arapçanın bilgisayarlaşmasını 

geciktiren sorunlar:  

 

21 Amman Arapça Metin İşleme Dairesi Genel Müdürü. 

22 Ali Fargaly ve diğerleri, Challenges for Arabic Machine Translation, John Benjamins, 2012, s. 343-

347. 
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a) Tarihsel Arka Plan: Arapçaya çevirinin bilimsel sorunlarını ele almadan önce 

belirtmeliyiz ki, makine çevirisi alanında araştırmaların başladığı dönemde, çoğu 

Arap ülkesi sömürgeciliğin tahakkümü altında, ekonomik ve sosyal gerilemenin 

içerisindeydi. Kimliklerini yok etmeyi amaçlayan baskıcı sömürge devletlerinin 

elinde kurumları tahrip edilmekteydi. Araplara kültürlerinin ve kökenlerinin 

tezahürlerini ifade etmede dillerinin gücünü sorgulatan emperyalist güçler, bunu bir 

dereceye kadar başarmışlardır. Ayrıca Arap zihnine, dillerinin ilerleme ve 

modernizasyon için bir standart olamayacağı fikrini yerleştirmişlerdir. Bazı Arap 

ülkelerinin bilgiyi yerelleştirmeye yönelik çabalarına rağmen, bu hareket Arapçayı 

cehalet ve zayıflıkla yargılayarak başarısız oldu ve "kutsal" kullanımı dini 

mekanlar, resmî törenler, konferans ve eğitim kurslarıyla sınırlı kalmıştır. 

b) Özel Sebepler: Batılı çevirmenlerde olduğu gibi uzun yıllar Arap çevirmenler 

arasında da makinelerin bir gün çevirmenlerin yerini alacağı ve mesleğin yok 

olacağı konusunda büyük bir korku vardı. Ancak insan çevirisinin doğruluğundan 

uzak olduğunu gösteren makine çıktılarının değerlendirme sonuçları bu inancı 

çürütmüştür. Oysa makinenin zaman tasarrufu, performans hızı ve insan zihninin 

sahip olamayacağı zengin veri repertuvarı sayesinde çeviriye yardımcı bir araç 

olarak çevirmenin dostu olduğu düşünülüyordu. 

7.  UYGULAMA SORUNLARI 
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7.1. GENEL SORUNLAR 23 

 Arapçanın yanı sıra diğer dillerde de karşılaşılan sorunlardır. 

- Maddi sorunlar: Büyük ölçüde dil repertuvarını maksimum hızda barındırabilen 

devasa bir depolama aracı üretmenin yüksek maliyetli oluşuyla ilgilidir.  

- Yazılım sorunları: Dil temsilinin tüm yönlerini ve analizini barındıran daha kaliteli 

çeviri sistemleri tasarlamak için uygun algoritmaların bulunması şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Çalışmada daha önce de belirttiğimiz gibi bu sorunlar Olasılık 

teorisine dayalı matematiksel algoritmalara dayanan istatistiksel tekniklerde, dil 

bilgisi temsilinde ve analiz tekniklerinde ortaya çıkmaktadır. Çeviri yazılımlarının 

tasarım dili İngilizcedir. Bu durum yazılım tasarlarken Arapça da dahil aynı dil 

ailesine ait olmayan dillerin, özelliklerinin farklı olmasından dolayı bu yazılımların 

teknolojilerini ödünç alamamasına neden olmuştur. 

- Dilde birçok düzeyde ortaya çıkan karışıklık ve belirsizlik sorunları 

7.2. ARAPÇAYA ÖZGÜ SORUNLAR  

Uzun süredir Arapçanın bilgisayarlaşmasını engelleyen sorunların, bilgisayar işletim 

sistemlerinin yerelleştirilmesine yönelik çabalar ve Arapça harflerin klavyeye dahil 

edilmesi sayesinde başarıyla çözüldüğünü belirtmemiz gerekir. Bu sorunlar şu 

şekildedir:  

- Artık mevcut olmayan sağdan sola Arapça yazı sistemi sorunu. 

 

23 Souhila Barbara, “Elektronik çevirinin sorunları” Uluslararası ve Arap İlişkileri Forumu'nun 

düzenlendiği “Çeviri ve Kültürel Sorunlar” konulu ilk uluslararası konferansın sekizinci oturumundaki 

Dakhla ekseni ve Forum'un ilk kitabında yayınlanan araştırma, Şubat 26-27, Doha, Katar, 2013. 
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- Arapça harfleri ve harekeleri klavyeye ekleme sorunu. Bu artık basit bir mesele 

haline gelmiştir. Yirmi sekiz Arapça harfin kelimedeki yazımlarına göre tüm 

formları klavyeye eklenmiştir. Ayrıca hemze, tâ-i merbûta, elif-i maksûra, hareke 

sistemindeki 8 işaret, Arapça sayılar, elif-i hanceriyye, vasıl hemzesi, kat' hemzesi, 

şedde ve hareke işaretlerinin yanında lâm elifin cümledeki çeşitli formları (آل إل أل ال) 

da klavyeye dahil edilmiştir. 

Bunlar sayesinde Arapça, bazı Batılı şirketlerin ve onların Arapça hizmet veren 

kollarının yanı sıra yukarıda belirtilen birkaç Arap şirketin iş birliği sayesinde 

bilgisayarlaşma sürecine dahil olma ile ilgili problemlerden kurtulmuştur. Ancak her 

sistemde olduğu gibi, dil sisteminde de karşılaşılan bazı engeller vardır. En önemlileri 

şu şekilde özetlenebilir: 

7.2.1.  Sözcüksel Karışıklığı Çözme Sorunu 

Sözcüksel karışıklıklar yapılarına göre birçok kısma ayrılmaktadır. En önemlileri şu 

şekildedir:  

a) Sözcük Türleriyle İlgili Karışıklıklar (Category ambiguity): 

Bu tür karışıklıklarda bilgisayarın, hem isim hem fiil grubuna dahil olan علم  ,کتب ,فرح 

gibi bazı Arapça sözcüklerin hangi sınıfa dahil olduğunu tanımlaması zordur.  

Çözüm: Sözcüğün işlevini ayırt etmek için otomatik harekelemenin (Automatic 

diacritizer) ve söz dizim analizörünün kullanılması gerekmektedir. 

b) Eş yazımlı Sözcüklerden Kaynaklanan Karışıklıklar:  
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Eş yazımlı sözcükler aynı karakterle yazılmış ancak farklı anlamlara sahip kelime 

gruplarıdır. Örneğin; "المغرب" hem akşam namazı hem de ülke ismi, “العشاء” ise yatsı 

namazı ve akşam yemeği anlamlarına gelirken “العصر” ikindi namazı, çağ veya yüzyıl 

anlamlarına gelmektedir. 

Çözüm: Bu tür durumlarda karışıklık, örnek bazlı istatistiksel yaklaşıma veya         

bağlamsal kurallara başvurularak çözülmektedir. 

7.2.2. Zamirlerden Kaynaklanan Karışıklıklar (Pronoun reference ambiguity)  

Zamirler bir ismin veya isim tamlamasının yerine geçen kelimelerdir. İşaret zamiri 

karışıklıkları, aşağıdaki İngilizce cümlenin Arapça çevirisinde olduğu gibi zamirin atıfta 

bulunduğu ismin net olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

İngilizce Örnek:  

The school fence is old. Indeed, It was built in the last century  

İlk olasılık:    في القرن الماضي ُشيّد قديم. بالفعل، فقد سور المدرسة 

Okul duvarı eskidir. Nitekim (duvar) geçen yüzyılda inşa edilmiştir. 

İkinci olasılık: في القرن الماضي  ُشيّدتقديم. بالفعل، فقد  المدرسة سور  

Okul duvarı eskidir. Nitekim (okul) geçen yüzyılda inşa edilmiştir.  

Çözüm: Bu durumda karışıklık bağlama duyarlı dil bilgisine başvurularak ortadan 

kaldırılabilir. 

7.2.3. Cinsiyet ve Sayı Karışıklıkları (Gender and number ambiguity)  
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İngilizce, dünya dillerinin çoğunda olduğu gibi yalnızca tekil ve çoğul ayrımı yapar. Bir 

kişi veya nesneden bahsettiğimizde tekil form kullanırken, birden fazla kişi veya nesne 

için çoğul form kullanırız. Buna karşılık aşağıdaki örnekte Arapçanın isim, fiil, sıfat ve 

diğer sözcük türlerinde, tekil, çoğul ve ikil formlara sahip olduğunu görüyoruz:  

İngilizce Örnek: Salim and Lina applauded a lot. They were very delighted.  

Arapça Çevirisi  

Google Çeviri:  سعداء جدا  كانواكثيرا.  صفقسالم ولينا  

Salim ve Lina çok alkışladılar. Onlar çok mutlu oldular. 

Doğru Çeviri: سعيدين للعرض كاناكثيرا.   صفقا  سليم ونادية   

Salim ve Lina ikisi çok alkışladı. Gösteride ikisi mutlu oldular. 

Çözüm: Bu durumda karışıklık ancak kural tabanlı yaklaşımın yardımıyla çözülebilir. 

7.2.4. Söz Dizimsel Karışıklık (Syntactic ambiguity) 

Cümleler, söz dizimi düzeyinde söz dizimsel ilişkilere bağlı bir dizi sözcükten oluşur, 

yani işlevsel veya hiyerarşiktir. Kelimelerin hiyerarşik olarak düzenlenmesi, anlamın 

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sistemde kullanılan dil bilgisine göre 

cümlenin temel yapısını analiz etmenin birçok yöntemi olduğundan dolayı belirsizlikler 

veya karışıklıklar ortaya çıkmaktadır. 

İngilizce Örnek: The wonderful paintings and sculptures  

Not: "wonderful" sıfatı belirsizdir. Sıfat, isimlerden birini mi yoksa ikisini mi niteliyor?  
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Çözüm: Bu karışıklığı çözmek için bağlamsal bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

7.2.5. Cümle Ögelerinin Sıralanmasından Kaynaklanan Karışıklıklar 

İngilizcede öge sıralaması sabittir ve isim cümlesi formu özne + fiil + nesne veya yan 

cümlecik şeklindedir. Arapça cümlede öge sıralaması esnektir, isim cümlelerinde özne + 

fiil + nesne, fiil cümlelerinde ise fiil + özne + nesne şeklinde değişkenlik 

göstermektedir. Örneğin, bir İngilizce cümlenin Arapçaya çevirisinde izlenebilecek 

birçok öge sıralaması yöntemi vardır. 

Nihad has done her homework on the desk of the mistress in class. 

    بواجباتها على مكتب المعلمة في القسم.قامت نهاد 

Nihad sınıftaki öğretmen masasının üzerinde ödevlerini yaptı. 

  في القسم قامت نهاد بواجباتها على مكتب المعلمة. 

Sınıfta Nihad ödevlerini öğretmen masasının üzerinde yaptı. 

ة.  نهاد قامت بواجباتها في القسم على مكتب المعلم   

Nihad ödevlerini sınıfta öğretmen masasının üzerinde yaptı.  

 على مكتب المعلمة قامت نهاد بواجباتها في القسم. 

Öğretmen masası üzerinde sınıfta Nihad ödevlerini yaptı.  

Aynı şekilde sıfat tamlamalarında tamlayan ve tamlananın konumu bakımından 

İngilizce ve Arapça arasında farklılıklar bulunmaktadır. İngilizcede sıfat aşağıdaki 

örnekte görüldüğü üzere, Arapçanın aksine tamlanandan önce gelmektedir.  
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The beautiful sight and the fresh air  

Arapça Çevirisi:        المنظر الجميل والهواء المنعش 

Türkçe Çevirisi: Güzel manzara ve temiz hava  

7.2.6. Eşdizimlerden kaynaklanan karışıklık sorunu 

Eşdizimlerden kaynaklanan karışıklık sorunu, Arapça dahil olmak üzere bütün dillerde 

makine çevirisinde karşılaşılan belki de en önemli sorundur. Kullanımı başka bir kelime 

veya kelimelerle ilişkili olan ve bir kelimeye atıfta bulunmak için kullanılan eşdizimler 

değinilmesi gereken bir konudur. Yakın arkadaş (حميم صديق), can düşmanı (لدود عدو), 

güzel bahçe (غناء حديقة), uzun ağaç (باسقة شجرة), bol kazanç (طائلة أموال), açık gökyüzü 

 .bazı eşdizim örnekleridir (غزيرة أمطار) sağanak yağmur ,(صافية سماء)

Eşdizimlerin bir diğer türü olan atasözleri, aralarındaki telepatik ilişkinin yakın 

ve koşullu olmasından ötürü sözcükleri parçalanamayan anlam birimlerini 

oluşturmaktadır. Örneğin; tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş  )طبقة شن   eli ,(وافق 

boş dönmek ( فّي حنينرجع بخ ), özrü kabahatinden büyük (رب عذر أقبح من ذنب). Atasözü 

ve deyim çevirisi, bırakın makineyi insan çevirisi için bile problem teşkil etmektedir. 

Çözüm: İstatistiksel yaklaşımın benimsenmesi şüphesiz sorunun üstesinden gelmek için 

pratik bir çözümdür. 

7.2.7. Kısaltmaların, Kurumların ve Özel İsimlerin Çevirilerinden 

Kaynaklanan Karışıklık Sorunu 

Kısaltmaların, kurumların ve özel isimlerin Arapça çevirileri, temelde çevirmenin de 

karşılaştığı sorunlardan biri olması sebebiyle kalite bakımından genellikle zayıftır. İnsan 
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çevirisinin çözümü, çevirmenin bu tür durumlarda yapılması muhtemel hatalardan 

kaçınmasını sağlayan gerekli bilişsel yeterlilik bilgisine sahip olmasıdır. Makine çevirisi 

ise tasarlanan yazılımın kalitesine bağlı kalmaktadır. İngilizce kısaltmaların ve özel 

isimlerin ATA tarafından piyasaya sunulan Al-Wafi Gold ve Google sistemleri 

aracılığıyla Arapça çevirilerindeki hataları inceleyelim.  

İngilizce kısaltma: MAT  

Google Çeviri: حصيرة (Paspas)  

Al-Wafi Gold Çeviri: الحصيرة   (Belirli paspas)  

Doğru Çeviri: الترجمة بمساعدة الحاسوب (Bilgisayar destekli çeviri)  

Çözüm: Alanlara göre kısaltmalar belirlenip Arapçaya çevrilmeli ve makine çevirisi 

modülüne dahil edilmelidir. 

Kurum ve Özel İsim Örnekleri 

İngilizce Örnek: Mrs Bird Paddington 

Google Çeviri: Bayan Kuş Paddington (بادينغتون الطيور السيدة)  

Al-Wafi Gold Çeviri: Bayan (ar) Bird Paddington (السيدة Bird Paddington)  

Doğru Çeviri: Bayan Bird Paddington (بادينغتون بيرد السيدة) bir dizideki kâhya kadın 

karakteridir.  

Böyle bir durumda isim, Arapça harflerle yazıldıktan sonra orijinal dilde parantez içinde 

yeniden yazılmalıdır. 
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Çözüm: Alanlara göre en yaygın özel isimler belirlenmeli ve liste oluşturularak makine 

çevirisi sistemi modülüne eklenmelidir. 

İngilizce örnek: WHO  

Google Çeviri: من الذي (Kim)  

Al-Wafi Gold Çeviri: من (Kim)  

Doğru Çeviri: لعالمية للصحةالمنظمة ا  (Dünya Sağlık Örgütü)  

Çözüm: Alanlara göre herkesçe bilinen kuruluşlar belirlenmeli ve liste oluşturularak 

makine çevirisi sistemi modülüne eklenmelidir.  

Sonuç:  

Makine çevirisinin başlangıcı ve Batı'daki hızlı gelişimine ilişkin çalışmamız ve 

Arapların mütevazi de olsa gösterdikleri çabalar ışığında, uluslararası şirketlerle yapılan 

iş birlikleri ve bu alanda kabul gören yöntemlerin ödünç alınması makine çevirisi 

alanına büyük katkı sağlamıştır. Aşılamaz görünen zorlukların üstesinden gelmek, 

Arapça çeviri için umut verici ufuklar açmıştır. Diğer büyük başarıların yanı sıra yazım 

denetleyici, irab ve morfoloji analizörü, otomatik harekeleme ve Arapça optik karakter 

tanıma (OCR) gibi çeviriye yardımcı birçok araç tasarlanmıştır. Bu gelişme, yüzey 

bilgisayar analizinin ilerlemesinden morfolojik analizör gibi temel düzeyde etkili 

araçların geliştirilmesine kadar birçok şeye olanak sağlamıştır. Arapça tüm dillerin 

temelini ve genel özelliklerini oluşturan koşulların ve kuralların üretildiği mantıksal bir 

sistem olarak matematiksel şekilde işlenebileceğini kanıtladığından dolayı Noam 

Chomsky'nin dil görüşüne göre biçimsel bir sistemdir.  
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Bu bağlamda bilgisayar temsili için en uygun algoritmaları seçmek ve hibrit 

makine çevirisi yaklaşımını gerçekleştirmek için tek bir modülde istatistiksel yaklaşım 

ile dil işleme araçlarını bir araya getiren yazılım tasarlamak için fonetik, morfolojik ve 

söz dizimsel seviyelerde Arapça sistemlerinin gerçekleri üzerinde durmamız yeterlidir. 

Systran sistemi, temelde çeviri belleğine dayanan istatistiksel yaklaşımın güçlü 

yönlerini, dil entegrasyonu ile birleştirmeyi amaçlayan modern çabaların en iyi 

örneğidir. 

Bu öneriye yanıt vermek, bilgisayar bilimciler, dil bilimciler ve matematikçiler 

de dahil olmak üzere tüm aktörlerin çeviri sistemi tasarlama aşamasında katılımını ve 

sonuçların kalitesinin değerlendirilmesi aşamasında profesyonel çevirmenlere 

güvenmeyi gerektirmektedir. Çünkü günümüzde Arapçayı bilgisayarlaştıran Batılılar, 

Arapça için derinlemesine analiz yerine yüzeysel analizi benimsemişlerdir. Arapçayı 

ekonomik ve ticari amaçlarla sistemlerine dahil ettiklerinden dolayı yeteri kadar 

üzerinde çalışma yapmamışlardır.  

Genel olarak, Araplar dillerini bilgisayarın anlayacağı şekilde temsil etmek 

amacıyla dili işleyen kuralları bulup çıkararak dillerine yeterli özeni göstermelidirler. 

Üniversitenin Bilgi-İletişim Ağları ve Sistemleri Müdürü ve Cezayir Arap Dili 

Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mohamed Battaz'ın24 da bahsettiği gibi bilgisayar üreticisi 

büyük şirketlerin uzun zamandır dile getirmekten kaçındığı gerçeklere dikkat 

çekilmelidir. Battaz, Arapçanın özelliklerine uygun modern cihazların tasarımı meselesi 

 

24 Cezayirli bir araştırmacı ve akademisyen, Philadelphia Üniversitesi, Amman ve Ürdün Bilgi 

Teknolojileri Fakültesi Dekanlığı da dahil olmak üzere birçok yüksek görevde bulundu ve 2010 yılında 

Kral Faysal Ödülü'ne layık görüldü. 
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çerçevesinde gerçekleştirilen 2008 yılı altıncı dönem Ürdün Arap Dil Akademisi 

konferansında Arapçanın bilgisayarlaştırılabileceğini açıklayarak şöyle devam etmiştir: 

"Bilgisayarların sadece sayı dilini, özellikle de Arapça sayıları anladığı bilinmektedir. 

Bu, birbirini takip eden nesil bilgisayarların yazılım dillerinin, ağlarının ve bunları 

oluşturmak için kullanılan çeşitli teknolojilerinin temelde saf bir cebirsel modele bağlı 

olduğu anlamına gelir. Bu durumda Arapça örneği olmasaydı en azından dijital 

bilgisayarlar, şu anda bilinen modele sahip olmayacaktı." 2010 yılında "Elektronik Ağ 

İletişimi Alanında Arapça" konulu bilimsel sempozyumda ise "Konunun bir dil meselesi 

olmadığını, daha çok üretim savaşına girebilme ve mevcut ürünleri dilimize, 

vizyonumuza ve kültürümüze uygun hale getirebilme meselesi olduğunun farkına 

varmalıyız" diyerek başka bir konuşmasında bunu desteklemiştir. Konunun bir dil 

meselesi olmadığını söylüyor ve bunu tekrarlıyoruz çünkü bilgisayarlar sadece sayıların 

dilini konuşmaktadır. Bu sayılara nitelik atfetmek istersek Arapça sayılar, bilgisayar 

işlemlerini tanımlamak için ise cebirsel işlemler tabirini kullanıyoruz. Arap ülkelerine 

baktığımızda araştırmacıların bu alandaki gelişmiş araştırmalarına ve üstün gayretlerine 

rağmen çok fazla bilgisayar yazılımı kullanıldığını ancak çok az tasarlandığını 

görmekteyiz.  

Dolayısıyla Arapçayı Batı'nın üzerine medeniyetini inşa ettiği altın çeviri 

çağındaki konumuna geri döndürmek için bilgisayarlaşmasıyla bağlantılı uzmanlık 

alanlarında bireysel çalışmalar koordine etmek ve Arapçayı geniş çapta tanıtmak 

kaçınılmazdır.  
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EK III - TERİMCE 

ARAPÇA TÜRKÇE 

 أسلوب الترجمة اآللية القائم على اللغة الوسيطة

 

Ara Dil Makine Çevirisi 

 Aritmetik Modeller النماذج الحسابية

 Bağlama Duyarlı Dil Bilgisi القواعد السياقية 

 Bilgisayar Bilimi علم الحاسوب

 Bilgisayar Destekli Çeviri الترجمة بمساعدة الحاسوب

 Bilgisayar Destekli İnsan Çevirisi مساعدة اآللة لإلنسان المترجم 

 Bilgisayarlı Dil Bilimi اللسانيات الحاسوبية

 Bilişim المعلوماتية 

 Cebirsel جبرية

 Çeviri Belleği ذاكرة الترجمة

 Çıktı Metni النص المخرج

 Deneysel Makine Çevirisi الترجمة اآللية التجريبية

 Dijital Medya اإلعالم الرقمية 

 Dil Bilimi علم اللغة 

 Doğal Dil İşleme المعالجة اآللية اللغة الطبيعية

 Sömürgecilik االستعمار 

 Girdi Metni النص المدخل 

 Hareke عالمة التشكيل

 Hibrit Makine Çevirisi الترجمة اآللية الهجينة 
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الترجمة اآللية القائمة على التسلسل الهرمي 

 Hiyerarşik İfade Tabanlı Çeviri للجمل 

 İnsan Destekli Makine Çevirisi مساعدة اإلنسان في الترجمة اآللية

 Karakterizasyon التوصيف

 Kelime Tabanlı Makine Çevirisi الترجمة اآللية القائمة على المفردة

 Kural Tabanlı Makine Çevirisi الترجمة اآللية القائمة على قواعد اللغة 

 Makine Çevirisi الترجمة اآللية 

 Matematiksel Algoritmalar خوارزميات رياضية 

 Modernizasyon العصرنة 

 Morfolojik الصرفي 

 Olasılık Teorisi نظرية االحتماالت 

 Optik Karakter Tanıma التعّرف الضوئي على الحروف 

 Otomatik Harekeleme التشكيل اآللي

 Patent براءة االختراع 

 Saklı Markov Modelleri نماذج ماركوف الخفية

 Söz Dizimi Analizörü النحوي المحلل 

 Söz Dizimi Tabanlı Çeviri الترجمة القائمة على القواعد النحوية

 Söz Dizimsel النحوي

 Şedde الشدّة 

 التوليدي -نظرية النحو التحويلي 

Üretici-Dönüşümsel Dil Bilgisi 

Kuramı 

 Yapay Zekâ الذكاء االصطناعي 
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 Yazılım البرمجية

 Yazım Denetleyici المدقق اإلمالئي

 Yerelleştirme تعريب 
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EK IV – KISALTMALAR 

 

Artificial Intelligence AI   

Automatic Language Processing Advisory 

Committee ALPAC 

Bilgisayar Destekli Çeviri BDÇ 

Computer Aided Translation CAT 

Example-Based Machine Translation EBMT 

Electronic Numerical Integrator Analyser and 

Computer 

ENIAC 

Human-Assisted Machine Translation HAMT 

International Business Machines IBM 

Machine Aided Translation MAT 

Machine Translation MT 

Natural Language Processing NLP 

Optical Character Recognition OCR 

Statistical Machine Translation SMT 

Translation Memory Exchange TMX 
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World Health Organization WHO 
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EK V- TEKNOLOJİ KULLANIMI 

 

SMARTCAT KULLANIMI 

 

 

TERİM SÖZLÜĞÜ 
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ApSIC Xbench KULLANIMI

 


