ترجمه ماشینی
تشجوِ هاضیٌی ) (Machine Translation – MTتشجوِای است کِ تَسط کاهپیَتش ٍ بذٍى دخالت اًساى صَست هیپزیشد .ایي داًص صیش ضاخِای اص صباى
ضٌاسی هحاسباتی ) (Computational Linguistic-CLبَدُ کِ دس آى یک هتي اص یک صباى طبیعی بِ صباًی دیگش ٍ تَسط کاهپیَتش تشجوِ هیضَد .صباى ضٌاسی
هحاسباتی خَد یکی اص صیش ضاخِّای پشداصش صباى طبیعی ) (Natural Language Processing – NLPبَدُ کِ آى ّن یکی اص هْوتشیي فیلذّا ٍ صیش
ضاخِّای َّش هصتَعی ٍ سباتیک (هْوتشیي گشایص دس هٌْذسی کاهپیَتش) است .سادُتشیي ضکل تشجوِ هاضیٌی جایگضیٌی سادُ ّش کلوِ دس صباى هبذا با هعٌی
لغَی آى دس صباى هقصذ است .اها استفادُ اص تکٌیکّای صباى ضٌاسی اهکاى تشجوِ هتَى پیچیذُتش ضاهل تطخیص عباسات ،تشجوِ اصطالحات ٍ تطخیص عباسات
ًاهتعاسف با کیفیت بسیاس باالتش سا فشاّن هیآٍسد .فشآیٌذ تشجوِ ضاهل سهض گطایی هتي هبذا ٍ کذ گزاسی هجذد هفاّین دسک ضذُ بِ صباى هقصذ است .بشای سهض
گطایی هتي ٍسٍدی سیستن هتشجن عالٍُ بش ایٌکِ بایذ قابلیت تفسیش ٍ تجضیِ توام ٍیژگیّای هتي سا داضتِ باضذ ،بلکِ بایذ بِ ّواى اًذاصُ با داًص هشبَط بِ
فشٌّگ آى صباى ًیض آضٌا باضذ .هْوتشیي چالص تشجوِ هاضیٌی ایجاد بشًاهِ ّای کاهپیَتشی بَدُ کِ سیستن سا قادس بِ تحلیل هتي ّواًٌذ اًساى ٍ تَلیذ هتي جذیذ
دس صباى هقصذ است.
انگیزه های ترجمه ماشینی
دس طَل چٌذ دِّ اخیش ٍ با پیطشفت ٍ گستشش صباى ضٌاسی هحاسباتی ) (Computational Linguisticتالش بسیاسی دس اکثشکطَسّا ٍ تقشیبا تواهی صباىّا
بشای ایجاد ًشم افضاسّای هتشجن بِ صَستی کِ ّش چِ بْتش ٍ با کیفیتی ًضدیکتش بِ تشجوِ اًساًی ضذُ است .تَسعِ جْاًی ایٌتشًت بِ عٌَاى یک بستش بضسگ بشای
ًقل ٍ اًتقال اطالعات افکاس ٍ هٌاسبت ّای فشٌّگی ٍ سضذ فضایٌذُ ضبکِ ّای اجتواعی هاًٌذ فیس بَک ٍ پیام سساًْای فَسی هاًٌذ Skype, Google Talk,
…  MSN Messenger,سغبت بسیاس صیادی سا دس بیي هتخصصیي صباى ضٌاسی ٍ َّش هصٌَعی اص یک سَ ٍ کاسبشاى ضبکِّای ًاهبشدُ سا اص سَیی دیگش ایجاد
کشدُ است تا با ایجاد ٍ بکاسگیشی ًشم افضاس ّای هتشجن بتَاًٌذ با سشعت ّش چِ بیطتش اطالعات سا اص یک صباى بِ صباًی دیگش تبذیل کٌٌذ.
تاریخچه ترجمه ماشینی
تشجوِ هاضیٌی یکی اص هْوتشیي حَصُّای پشداصش صباى طبیعی ٍ َّش هصٌَعی بَدُ ٍ سابقِ آى بِ بیص اص ًین قشى باص هیگشدد .تالضْای اٍلیِ بشای اًجام عول
تشجوِ یک هتي تَسط کاهپیَتش عوال ًاهَفق بَد .اها دس دِّ  ٍ ۰۵۹۱با اسائِ ساختاسّای ًحَی صباى تَسط صباى ضٌاس هعشٍف ًَام چاهسکی حشکت تاصُای بشای
اسائِ سٍشّایی کِ تَسط آًْا بتَاى اص هاضیي بشای عول تشجوِ صباًْای هَجَد استفادُ کشد آغاص ضذ .دسک کاهل تشجوِ هاضیٌی ًیاصهٌذ بشای یک داًطجَی سضتِ
کاهپیَتش ًیاصهٌذ گزساًذى دسٍس صباى تخصصیً ،ظشیِ صباًْا ٍ هاضیيّا ،آهاس ٍ احتواالت هٌْذسی ٍ پشداصش آهاسی الگَ است .اص بیي دسٍس رکش ضذُ دسس صباى
تخصصی هْوتشیي ٍ پایِایتشیي دسس بَدُ کِ هتاسفاًِ ّویطِ تَسط داضجَیاى ٍ اساتیذ هَسد بیهْشی قشاس گشفتِ است .هْوتشیي اثش دس هَسد تشجوِ هاضیٌی
کتاب ًَ Statistical Machine Translationضتِ فیلیپ گَّي دس سال  ۱۱۰۰است کِ بِ پیَست دس اختیاس داًطجَیاى قشاس هیگیشد.

