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 چکیده

رش با گست .به دیجیتالی شدن آورده استرو های دیجیتالی پی برده و اهمیت تکنولوژینیز به صنعت ترجمه امروزه 

و ارج آن  زندگانی روزمره رگ دوانیده در ترجمههای غریبه ها و زبانو قرار گرفتن عموم در معرض رسانه شدنجهانی

ی هابزاراپذیرد. اکنون به مدد آن اثر می بخشد ازتکنولوژی توان می تداولبه  کهچناناست. اما همین ترجمه  فزونی یافته

 .ده استشزمان آسان  تیریو مد ،سرعت گرفتهکار  ،رفتهانسجام متن باال  اندایجادشدهرسانی به مترجم فراوانی که در یاری

رسمی  امناین در حالی است که شود. ها دیده نمیو برنامه آموزشی دانشگاه سرفصل دروسنشانی از تکنولوژی در  حالبااین

یشتر انگیزد که باست، و این وهم را می «مترجمی زبان انگلیسی، فرانسه، و...»که « مطالعات ترجمه»این رشته در ایران نه 

ار با نحوه شروع کبرای معرفی برخی ابزارهای دیجیتالی و  است تالشی. این سیاهه ترجمه مناسبت دارد با صنعت و بازار

 مترجم.افزارهای کمکنرم

 مترجم، ابزار ترجمهافزار ترجمه، کمکها: ترجمه، فناوری، نرمواژهیدکل

 

 مقدمه

 هیدر روس 1یتروجانسک پیتردر فرانسه و  یژرژ آرتسرونگردد، زمانی که برمی ۳۳۱۱سال به  ینیترجمه ماش تاریخچه

 آنکهالح چندزبانه ماشینی بود،دیکشنری  ساخت یک یآرتسرونایده  ترجمه خود را به ثبت رساندند. نیهمزمان اختراع ماش

ای گرامری هگذاری و تحلیل نقشکامل بود که قادر به کد« ماشین ترجمه»فراتر رفته و به دنبال ساخت یک  یتروجانسک

 3انتشار گزارش آلپاک یدر پ یالدیدر دهه شصت قرن نوزدهم م 2ینیترجمه ماش ناامیدی ازبا  (.۴۰۰۲، نزیهاچباشد )

ود و افت نم بارهیکبهمالی پژوهش  تأمین، آینده ترجمه ماشینی ابهام درمدعی بر ( پردازش خودکار زبان مشاوره تهیکم)

ماشین از خاکستر ترجمه ماشینی  ترجمه به کمک( و بنابراین مبحث ۴۰۰۲چیو کوا، ) شد مطرح 4 نیماش ترجمه به کمک

                                                           
1 Petr Trojanskij, Georges Artsrouni 
2 Machine Translation (MT) 
3 ALPAC report, Automatic Language Processing Advisory Committee 
4 Computer-assisted translation (CAT) 
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 سیدر سوئ 6در آلمان و استار گروپ 5ترادوس یعنی نیترجمه به کمک ماش یهاشرکت نی، اول۳۳۹۲در سال  .متولد شد

عات و اطال تیریمد یبرا «پسیگر»محصوالت گروپ ستار ا نمود و  ترجمهافزار شدند. ترادوس اقدام به ساخت نرم تأسیس

ترجمه به کمک  یهاستمیس یسازیتجار (.۴۰۳۲سین وای چان، حافظه ترجمه را عرضه کرد ) عنوانبه «تیترنس»

 بود یمعمول تالیجید یکشنرید کیافزار مانند نرم نیآغاز شد. ا ETCOافزار با نرم ۳۳۹۹در سال ها( مترجمکمک) وتریکامپ

 و اسامیبا حذف  نمودمی یواژگان سع نیافتنکلمه جمله جستجو کند و در صورت  جایبهکه قادر بود  تیمز نیبا ا

به اصالح  مبادرت افزارنرم زکاری. سپس مترجم در مابدیب یکشنریداده د گاهیدر پا یمشابهگرامری صفات ساختار  یجستجو

سپس و  ندشد 7مترجم یشگریرایو زکاریم نیبه اول لیتبد هاکه بعد ساخت ییترادس ابزارها زین ۳۳۹۹در سال  .نمودمیآن 

اضافه  هاآنمختلف به  کارکردهای  رفتهرفتهکه  (۴۰۳۲)سین وای چان،  نمود یرا طراح 8ترمیواژگان مالت تیریافزار مدنرم

 .شدند

 .به بازار عرضه شد ۳۳۳۱در سال که  9دژاوو ازجمله؛ شدند دیتول بیشتری یابزارها نترنتیو ظهور ا وترهایکامپ افتنی باقدرت

. در دنشدمیپیاده  «ورد کروسافتیما»واسط کاربر  روی مستقل که طوربهافزارها، نه ، و به طبع آن دیگر نرمدژاوودر ابتدا 

 اووژدر این دوره دد. نددا رییکه استاندارد بازار ترجمه را تغ نداضافه شد افزارنرمبه  ینینو یابزارها دژاوو یبعد هاینسخه

 نی(، اولردندکیداس کار م عاملسیستم یرو های)قبل ندوزیو یبراترجمه ابزار  نیاول پیشرو صنعت و تکنولوژی ترجمه بود:

 باقیمت یاابزار ترجمه حرفه نیو اول ت،یب-۱۴ابزار ترجمه  نیورد، اول کروسافتیداخل ما شدهتعبیهترجمه  افظهابزار ح

  .(۴۰۳۲)سین وای چان،  مناسب بود

 یچند زبان طراح ینامه برامانند سرور حافظه ترجمه و واژه ییکارکردهادر فرانسه با  10زریمایآپت ورولنگی عدیدر سال ب

در ادامه،  .ز خود را ارائه داد، و ورد فست در فرانسه و امگاتی در آلمان تولید شدندنسخه ویندو. سپس ترادوس شد

ها و بانز افت،ی یسلطه جهان اصطالحبه ندوزیو عاملسیستم، ندافزارها اضافه شدبه نرم یو بیشتر شتریب عملکردهای

، و (۴۰۳۲)سین وای چان،  ترجمه صعود کرد یافزارهاشدند، و ترادوس به صدر بازار نرم یبانیپشت یشتریب یهافرمت

 همچنان پیشتاز این عرصه است.

ود س فرآیند ترجمه تسهیل در توانندمترجمان از چه ابزارهایی میکه:  سؤالبه این  پاسخ جهتست این پژوهش کوششی

 بجویند؟

 تارنماها 

                                                           
5 TRADOS: TRAnslation and DOcumentation Software 
6 STAR Group: Software, Translation, Artwork, and Recording 
7 Translator’s Workbench 
8 MultiTerm 
9 Déjà Vu 
10 Eurolang Optimizer 



که روی مباحث ترجمه متمرکز هستند و اطالعات و  شوندتارکده یافت می درهای فراوانی ها و وبالگسایتوبتارنما یا 

 است: دهشاشاره نمونه عنوانبهتنها  برجسته به چند مورد دهند. در پایینبسیار کارامدی در اختیار مترجمان قرار می هایابزار

زنده  هایزباناکثر قادر به ترجمه  12یآمار ینیاست که با روش ترجمه ماش چندزبانهترجمه  نیماشیک  :11ترجمه گوگل

حاصل کار  دیتا شا کندیکل جمله م برگرداناقدام به  ینیموتور ترجمه ماش نیه به کلمه، امترجمه کل جایبه اخیراًست. دنیا

 .مترجمان خواهد بودمد آکار زین ازجمله ترنییدر سطح پا یو تخصص یعموم یابیمعادل نی. اما همتر باشدمرغوب

متون  ای ازو گزیده دهناست که به بیانی نه نمایدر دسترس عموم  14پیکره متنی ترینبزرگ: گوگل خود 13گوگلجستجوگر 

 قولنقلعالمت متن در میان  قرار دادن، یعنی 15عبارت نیع یجستجوهاست. با استفاده از آن و کامل نبع جامعکه م

با گذاشتن عالمت ستاره در میان عبارت  را برگزید. های بهترجانشینتوان بسامد استفاده از عبارات را بررسی و (، می”*“)

 16هاندیهماتوان از این روش برای یافتن تی پر خواهد کرد که میبا عبارا در صورت وجود مورد جستجو، گوگل جای خالی را

 استفاده برد.

رایگان  طوربهگیگابایت اطالعات را  ۳۱گوگل درایو یک سرویس میزبانی فایل است که اجازه آپلود و ذخیره : 17درایو گوگل

است.  صویرتاستخراج متن از  آیدمیمترجمان  کاردهد. اما کاربرد دیگر این سرویس که به می جیمیلاز  کنندگاناستفادهبه 

متون  مناسببرای استخراج متن از عکس وجود دارند که « وان نت کروسافتیما»افزار نرم ازجملههای متنوعی برنامه

سرویس آنالین گوگل درایو ن فارسی از عکس ترین روش برای استخراج متمطمئن رض. اما در حال حاهستندانگلیسی 

 موردنظرعکس  NEWاست. برای این کار وارد ایمیل گوگل خود شده و سپس وارد گوگل درایو بشوید. با استفاده از کلید 

مورد  های استاندارد فارسی. اکثر خطبازکنیدافزار اسناد گوگل آن متن را با نرم رویراسترا آپلود کنید. سپس با کلیک 

اف که دیهای پینیستند. از فایل استخراجقابلو غیره « ایران نستعلیق»نویسی مانند های خوشفونتپشتیبانی هستند اما 

ام داد. رویه را روی عکس انج همانشات یا به بیانی نما گرفت و سپس اسکرین توانمینیز  نیست استخراجقابل هاآنمتن 

ارد های ویندوز وجود دعاملکه در همه سیستم «نقاشی»با ابزاری مانند  را پیش از آپلود عکس حاشیه تصاویربهتر است 

 برش داد تا فقط متنی که باید استخراج شود در عکس بماند.

                                                           
11 https://translate.google.com 
12 Statistical machine translation (SMT) 
13 https://google.com 
14 Corpus 
15 Exact Phrase Search 
16 collocation 
17 www.google.com/drive/ 



 

 افزار اسناد گوگل از داخل گوگل درایو. آپلود عکس و استخراج متن آن توسط نرم۳شکل 

. با ودشیمحدود نممشتری و مترجم  پیوندکاربردش به اما  ؛ترجمه است یهابنگاه نیعتبرتراز م یکی تارنما نیا: 18پروز 

ت مطالعه در مورد مشکال ایپرسش و پاسخ  ،افزارنقد نرم ازجمله ؛شودمنتشر میدر آن  یفراوان مفید کمک کاربران مطالب

 ی.ترجمه لغات و اصطالحات تخصص گرداگردجو وو پرس ،هاآن حلراه ،یافزارنرم

و مدام  دادهدر اختیار مترجمان قرار های جدید و برگردانمطالب تازه  عموماًها این دیکشنریآنالین:  لغات فرهنگ

 .22یاب، و واژه21، آبادیس20، آفتاب آنالین19آبی: دیکشنری ازجملهشوند؛ می روزرسانیبه

 ،ال به ارز، ریتبدیل اعداد به حروف سادگیبهحتی مواردی  ،های کوچک و بزرگ بسته به نیازانواع ابزار تارکدهبا جستجو در 

 یافت.توان می را ،24به آمریکایی بریتانیایییا تبدیل انگلیسی  23بزرگ کردن حروف انگلیسی در عناوین

 

 دیجیتالیی هانامهو واژه لغات فرهنگ 

                                                           
18 http://www.proz.com/ 
19 http://abidic.com/ 
20 http://www.aftabir.com/dictionaries/ 
21 http://dictionary.abadis.ir/ 
22 http://www.vajehyab.com/ 
23 http://www.titlecapitalization.com/ 
24 http://www.us2uk.eu/ 



رد دارد. کارب همگان یمترجمان بلکه برا یبرا فقطنهاست که  ترجمه به افزار کمکنرم آشناتریننام یکشنرید شکبی

 نیآن را در چند یواژه، معنا کی یجستجو باریکتا تنها با  آورندیامکان را فراهم م نیا یتالیجید یهادیکشنریامروزه 

 .نمودمطالعه  یو تخصص یعموم یکشنرید

قادر است  کتیگلدن د افزارنرمها هستند. ابزار نیا ازجمله( دی)اندرو 25کتیو بلود لون،یباب نگوس،یل کت،ید گلدن

نیز « 26جستجوی کل متن»همچنین امکان باز کند.  زیرا ن رهیو غ ،استاردیکت کت،یدام لون،یمخصوص باب هاینامهواژه

 27یسازهینمارا  هاآنکلمات  تکتکها که نامههای واژهها یا مدخلکلیدواژه تنهانه افزارنرموجود دارد. به این معنی که 

ها اژهیا متن تعریف کلیدوو  ی دیکشنریهامثالها یک عبارت جدای از کلیدواژهافزار هنگام جستجوی نرم گونهاینکند. می

فظ واژگان را تل توانیم ینامه صوتبا اضافه کردن واژه ،ینیاز تلفظ ماش یجداکند. را نیز برای یافتن آن عبارت بررسی می

 لومتریبه ک لیام مثالً یو طول ،یزمان ،یپول یهاواحد توانی. مدیشن رهیو غ ،ییکایآمر ،ییایتانیانسان و به تلفظ بر یصدابا 

 میتقو یافزارهااست که البته با نرم پرکاربرد یعمل زین یو قمر ،یشمس ،یالدیم خیتار لیتبد نیکرد. همچن لیتبد به همرا 

 یاجتماع یهاساخته گروه ای یشخص یهانامهواژه توانیم نی. همچنبه نتیجه رسید توانیم ترسریع( دی)اندرو باد صبامانند 

وجود  یزبان تیمحدود هاابزار نیدر ا افزار افزود.به نرم زیرا ن ،یآل یمیش ای یکارگردان یکشنرید مثالً ،یتخصص یمجاز

 دیجیتالی زها نی المعارف رهیتوجه داشت که امروزه دا دی. بانمودها را به آن اضافه تمام زبان یهانامهواژه توانیندارد و م

خاص، اشخاص،  یدر مورد اسام یاساس یو اطالعات شودیافزار محدود به لغات نماطالعات موجود در نرم نیاند و بنابراشده

 .دیآیفراهم م رهیحوادث، و غ

افزارهایی مانند اکسل یا مدیریت واژگان در نرم معموالًنامه وجود دارد که توسط مترجمان واژه یدر این میان نوع دیگر

 هاآن امعنایبدر متن  هاآن یکه معنا یسرشارند از واژگان و عبارات یتخصص متون شوند.ترم ساخته میپیشرفته مانند مالتی

 نیسپردن امتفاوت دارد و  کامالً ییرشته مختلف معنا نیکلمه در چند کیمتفاوت است. گاه  یعموم یهادر فرهنگ واژه

محال  ریباًتقکند شیمی و پزشکی کار می برای مثالمترجم روی چند زمینه مختلف  کههنگامی ویژهبهذهن، واژگان فرار به 

 28، و مدیریتتثب ،کیرا بسته به رشته تفک هاینالوژیترم ایواژگان  یمعنا توانندیم نمترجما هاابزار نی. با استفاده از ااست

و  ریگوقت اریکار بس ینامه شخصواژه کیساخت بیابند. دست  هاآنبه  نهیکنند و هنگام تکرار آن واژه در متن با توجه به زم

 ترجمه ملموس خواهد بود. ندیفرآ لیآن در تسه تأثیرلغات  رهیدا یجیتدر شیو با افزا اما سرانجام دشوار است

 

 مترجمکمک افزارنرم 

                                                           
25 Goldendict, Lingoes, Babylon, Bluedict 
26 Full-text search 
27 Index 
28 Terminology Management 



 یبرا مترجمکمک هایابزار .( استsCAT Tool) 29وتریافزار ترجمه به کمک کامپند ترجمه نرمیابزار در فرآ ترینمهم

 نیا داستیپ فیکه از تعر طورشدند. همان لیاز صنعت ترجمه تبد ناپذیرجدایی یو به بخش تولیدشدهترجمه  ندیفرآ لیتسه

 شیاز پ یکشنرید کی هاآندر  یبدون دخالت انسان است( ندارند. حت یا)که ترجمه ینیبا ترجمه ماش یارتباط هاابزار

سود  شودیجمع م نیدر حافظه ماش تدریجبهو  دهدیکه خود انجام م یو مترجم از ترجمه متونوجود ندارد  نشدهتعریف

از همان ابتدا به  مترجمکمک کنندیکه گمان م شودیاز مترجمان م یاریبس یدیامر در ابتدا موجب ناام نی. همبردیم

 تصوربه دیمترجم است که با نیا یعنیدر جهت عکس است.  یرسانکمک نیکار ا یخواهد آمد. در اصل در ابتدا مددشان

از آن سود ببرد.  ندهیتا در آ را پرکند افزارنرم ترجمه حافظهانجام و با  نامه اضافه کندرا در واژه وددلخواه خ هایواژه یدست

 به شخص مترجم نیماش رسانییاری بااما در آخر  .است برزمان طبیعتاًو کارامد  مؤثرحافظه ترجمه  کیساخت  ندیفرآ

 نیجمله است. بنابرا زارهااب نی. واحد ترجمه در ارودتنهای مترجم فراتر میترجمه دستو  حاصل کار از ترجمه ماشینی

تمرکز  متن یرو سادگیبهمترجم  شودیموجب م نی. اشوندیاز هم جدا م 30بخش یکعنوآنبهکوتاه،  ایجمالت، خواه بلند 

 ترجمه یک واژه یا ذهن خود را برای یادآوری بگردد شدهترجمه یجمله نیخرآترجمه مدام به دنبال  یط ستین ازیو ن کند

گفته «31واحد ترجمه» یکآنکه به  رندیگیبخش در کنار هم قرار م کیدر  شهیهم مقصدو جمله  مبدأ. جمله کندوکو بکند

ار نقطه افزنرم یگاه یگذاردر صورت اشتباه در فاصله رایاست. ز یضرور یالبته گاهممکن و ها بخش نیا شیرای. وشودیم

از ا ر هاآن یدست صورتبه توان در صورت نیازمی که دهدیبخش قرار م کیدر  باهمجمله را  دانسته و دو ازجمله یرا قسمت

طه در نق ممکن استجا شکسته شدن نابه نیا لی. دلشودیم میتقس بخشچند  ایدو  جمله به کیهم  ی. گاهنمودهم جدا 

  باشد. Mr.شده مانند  یسازکوته ایکلمه مخفف  کیآخر 

خود را آزاد گذاشته تا در  تی. بلکه خالقکنندن تکلفاحساس یک جمله به ازای هر جمله  درآوردنمترجمان  خوب است

 را بشکنند. مبدأ، جمله برعکس ایکنند  میجمله تنظ کی صورتبهچند جمله را  ایدو  ازیصورت ن

مانند  متن شگریرایو هایابزار هستند که در های تصویریها ویژگیبرچسب وجود دارد. زین 32برچسب شیرایو امکان

 یمانند پررنگ کردن، کج کردن، رنگ شوند:به قسمتی از متن اعمال می یسازبرجستهجهت  33و لیبرآفیس مایکروسافت ورد

 کهنیا ی. حال براکندیترجمه م یمتن یهارا به عالمت یریتصو یهایژگیو نیا افزارنرمآن.  ریز دنیخط کش ایکردن، 

، که البته هابرچسب انیرا در م موردنظرکلمات  دیوجود داشته باشند، مترجم با زیدر متن مقصد ن هایژگیو نیهم

 پس از پایان کار این اصالحات را در توانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، میالبته همان ، قرار دهد.اندشدهمشخص

نیز  مکداهیچبه نظر ّها بیشمار بوده و تعداد این برچسبها گاهی در برخی فایلزیرا  .روی متن پیاده کرد ویرایشگر خود

کل  افزار دستور دادتوان به نرمکنند که در این صورت میروی تصویر متن ندارند و تنها کار با متن را دشوار می تأثیری

 ها را نادیده بگیرد.برچسب
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 تیریحافظه ترجمه، مدیعنی . دهندیمترجم قرار م اریدر اخت کجایرا  یاساس مترجم چندین نوع کارکردکمک یهاافزارنرم

 34ربه نام میزکا صفحه کیدر  یهمگ و غیره بندی، بخشبررسی امال ،ینیماش ی، ترجمهدیجیتال تاغواژگان، فرهنگ ل

 حسابهبها مترجمکمک کارکرد ترینمهمحافظه ترجمه  بااینکه. مسهل این فرایند باشندمقابل چشمان مترجم هستند تا 

را از  سبقت یگو تواندهنگامی می. حافظه ترجمه تنها کندیصدق م زین کارکردها گرید یادعا برا نیهم درواقعاما  د،یآیم

 مترجم باشد. اریدر اخت یبزرگ یداده گاهیکه پا دیبربا بقیه

رهنگ واژه در ف کی. اگر کنندیکمک م عیسر پیبه تا زین یگریابزارها به نوع د نیاستخراج متن از حافظه ترجمه، ا جزبه

آن  یرو کیو مترجم با کل شودیظاهر م زیرخطچند حرف اول واژه کل آن در  پیحافظه ترجمه موجود باشد، با تا ایلغت 

و مترجم  ودشیم یریگهزافزار انداتوسط نرم زیکار ن شرفتیدرصد پ ی. از طرفشتکامل واژه نخواهد ندا پیبه تا یازین گرید

 .بپردازد یزیربرنامهبه با کمک آن  تواندیم

 لیاکه از ف طورهمانافزار متن را . نرمکنندمی یبانیپشت یموجود متن یهااز تمام فرمت تقریباًمترجم کمک یهاافزارنرم

 یها. اما ارزش آن هنگام کار با فرمتدیایبه نظر ب یهیبد نیا دی. شاکندیم یمقصد جاگذار لیدر فا کشدیم رونیب مبدأ

انجام  هیافزار کار چند ساعت را در چند ثانکه نرم شودیمتون پر از جدول و شکل آشکار م ای نتیمانند پاورپو ریناپذانعطاف

 ctrl+Fانند )م انبریم یهادی. کلبپردازدکار ترجمه به  متن قالبکننده ویرایش از کار کسل آسوده یالیتا مترجم با خ دهدیم

نگام ه ایترجمه رفت  یبه بخش بعد توانیم میانبر یهادیهستند. با کل حالکمکافزارها نرم نیدر ا زین (برای جستجو

  به آنجا انتقال داده شد. موردنظرشماره بخش  واردکردنبا  ای د،یپر شدهفراموشو ترجمه نشده  یبه جمله بعد شیرایو

کلمه یا عبارت ستی از تکرار یک فهر انجام داد. این نوع جستجوْ 35جوی فهرستیافزار جستتوان از داخل نرمر میطوهمین

برگردد و  یبه بخش خواهدیمترجم م فرض کنیدآورد. ، و خود متن فراهم میحافظه ترجمهنامه، از داخل دیکشنری، واژه را

جستجو کند. در صفحه جستجو شماره آن افزار داخل نرمرا  موردنظرعبارت  ایواژه  تواندیم . ویکند یبررس ایآن را اصالح 

 .خواهد یافتشماره بخش به آنجا انتقال  واردکردن ایآن  یرو کیبا کل ل. حاشودیم دهید در بین موارد یافت شده بخش

د بررسی افزارها هستند؛ ماننمستقل کار کنند. برخی خود قسمتی از دیگر نرم طوربهتوانند برخی ابزارها مانند دیکشنری می

افزار نها از داخل نرمبرخی دیگر مانند حافظه ترجمه و جستجوی فهرستی ت. های ویرایشگر متنامال و گرامر در ابزار

 شدهارهاش اندشدهتعبیهمترجم افزارهای کمکدر نرم معموالًکه  دیگر کارکردهاییدر پایین به آیند. مترجم به کار میکمک

 است:

  36ترجمه حافظه -

 ردصورت که هر جمله از متن مقصد  نیاست. به ا شدهانجامتوسط مترجم  شتریست که پا هاییترجمهمخزن  ترجمه حافظه

جمه به تر ازین گریتکرار شود د یگریمتون د ایهمان جمله در ادامه متن  ندهی. حال اگر در آردیگیقرار م مبدأمقابل متن 
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رار چند بار تک ایکامل دو  رطوبهجمله  کی نکهی. اما احتمال اکندیم یمتن مقصد را جاگذار افزارنرمدوباره آن نخواهد بود و 

 ازیکه ن یاست. بدان معن 37یآن تطابق فاز لی. دلکاهدیاز ارزش کار حافظه ترجمه نم یزیچ نیکم است؛ ا اریشود بس

ه جمله مربوطه را از حافظ افزارنرمشباهت ساختار جمله و تکرار کلمات آن،  رتباشند. در صو کسانی کامالًدو جمله  ستین

کند. نقش حافظه ترجمه در متون  ادهیمتن پ یتا اصالحات الزم را رو دهدیمترجم قرار م اریترجمه استخراج کرده و در اخت

 ری. در غشودیمشابه پررنگ م یهاازجملهموضوع خاص، و متون پر  کیموضوع خاص، چند متن در مورد  کیبلند در مورد 

 است. 38TMXفرمت معمول حافظه ترجمه  به مترجم نکند. یکمک چیاست حافظه هصورت، ممکن  نیا

 امال و دستور زبان  یبررس -

 .دار استمشکل یو ساختارها ییامال یهاو اصالح غلط افتنی یاتیعمل نیکارکرد چن داست،یکه از نامش پ طورهمان

 طوربه یون فارسمت یرامرگ یهاغلط حیو تصح افتنیاما تا  کنند،یمطلوب کار م اریبس یسیکارکرد با زبان انگل نیا بااینکه

برای زبان فارسی  اکنونهمتر است های امالیی که عملی سادهاصالح غلط حالباایناست.  شیدر پ یلیمناسب راه طو

 ممکن و ابزار آن در دسترس است.

 39یسازترازهم -

 طوربهرا  هاآن کندیم یسع دهد ورا مقابل هم قرار می شدهترجمه از قبل و مقصد یک متن مبدأساز جمالت ترازهم ابزار

 .داردقرار  اش ترجمه آنجمله هرمقابل  در متنی که ؛ یعنیاوردیفراهم ب 41یمتن مواز کیکرده و  40بندیبخشمتناظر 

 ردکارک نی. اتحافظه ترجمه اس کی عملیات نیا یخروج لیرا اصالح کند. فا یبنداشتباهات در بخش تواندیمترجم م

 کیتا با ساخت  خوردیاند مآورده یرو هامترجمبه کار با کمک تازگیبهکه  هاییآن ای کارتازهبه درد مترجمان  ویژهبه

خود مستلزم وجود یک متن از  کار این بدیهی است کهخشند. بسرعت بافزار از منافع نرممندی خود به بهرهحافظه ترجمه 

 باشد.می شدهترجمهپیش 

 پروژه تیریمد -

 نیندچ نیرا ب لیمتن طو ایپروژه بزرگ  کی توانندیها مترجمه است و بنگاه هایبنگاهمخصوص  ترشیبکارکرد  نیا

ودجه کل و ب نهیهزو  ،یبندزمان نه،یترجمه، هز شرفتیو پ تیوضع تواندیترجمه م ریکنند. با کمک آن مد میمترجم تقس

 یپروژه برا ریمد،  42 شرترادوس به نام گروپ گروهی همرسانیبرای مثال با ابزار  کند. و بر آن نظارت پروژه را کنترل

همه  کهطوریبه دهدیقرار م جاکیرا در  موردنیاز یهالیو فا کندیانتخاب م نیبازب در صورت نیاز ترجمه چند مترجم و
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و  شرفتیپ یسادگ نیبه هم و  کندیداشته باشند. زمان انجام آن را مشخص م یدسترس هافایلبه  از طریق اینترنت آنان

 .کندیم تیریصفحه خود مشاهده و مد روزرسانیبهبا  نیآنال طوربهپروژه را  لیتکم

 

 مترجممعرفی کمک

 :است شدهدادهتصویر شرح  با  هاآنو نحوه شروع کار با  شدهمعرفی مترجمکمک پنجدر پایین 

 

 43ترادوس الیداس. ۳

بازار را به خود درصد  ۵۱آلمان است که حدود  محصولو  صنعت ترجمهدر  شرویپمترجم کمک یافزارنرم بسته ترادوس

 یساز یو مخصوص محلپاسولو  یکی. اندشدهتعریفمترجم کمکافزار دیگر همسو با این دو نرم. اختصاص داده است

و  جادیمخصوص ا د،یآیمترجمان نم شتریکه به کار ب یابزار قبل برخالفو  نام دارد 44ترممالتی یگریاست. د افزارنرم

 45ژگانپایگاه وا اصطالحبهیا  نامهواژه یکآنتویم ترمیاست. در مالت پرکاربرد اریو بس بوده ینامه اختصاصواژه شیرایو

 نامههواژ لیفا درنتیجهکرد.  فیرا تعر یمختلف یهادر آن رشته توانیاز انواع زبان م یزبان ساخت. جدا نیندچ ایدو  یبرا

 های مختلف باشد.تهمختلف مرتبط با رش یمختلف و با معان یهاو واژگان مقصد به زبان مبدأواژه  یحاو تواندیم

یک دیکشنری تبدیل  بهموجود باید در ابتدا حافظه ترجمه است.  46خودکار شنهادیترادوس پ یقو اریبس کارکردهایاز  یکی

)نه  کلمات یو مقصد ترجمه برخ مبدأو با در نظر گرفتن متن  کندیم یرا بررس دیکشنریخودکار  شنهادیپشود. حال 

 تریکند. هر چه حافظه ترجمه قویم شنهادیخودکار به مترجم پ صورتبه ستندیمترجم موجود ن نامهواژهجمالت( را که در 

 خواهد شد. دیتول یبهتر یکشنریباشد د

نشانه ( Context Match) و با عالمت  پرشدهافزار توسط نرم تکراری و یکسان یهاترادوس بخش در

 یگذارنشانه   ( با عالمت درصدکسانیمشابه )نه  یهاتا انسجام متن حفظ شود. بخش شوندیم گزاری

 .47کندیم یبانیپشت یمتن یهااز تمام فرمت تقریباً ترادوسکند.  تائید ورا اصالح  هاآنتا مترجم  شوندیم
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ست ا ندوزیو عاملسیستم مخصوص که ترادوسنصب است.  یبر ترادوس گرفت عدم سازگار توانیکه م یراداتیا ازجمله

ط مانند مرتب یافزارهانرم ای ندوزیورسانی روزبه، با پس از نصب شدنممکن است یا  .شودیم روروبه دهیبا مشکالت عد گاه

 وصمخصها ی فایلها. تمام فرمتبربخوردبه مشکل  یخروج لیدر ساخت فا ترادوسحتی  ای افتدیاز کار ب ترممالتی ،جاوا

موقع  یترجمه آن است. حت سیفرمت ترم ب« sdltb»فرمت حافظه ترجمه و « sdltm» مثالًیعنی هستند.  افزارنرمخود 

آن را وارد  خودرا استخراج کرده و با فرمت مربوط به  یاطالعات متن افزارنرم اف،یدیپ ایورد  یورود لیفا واردکردن

 و دهندیمترجم قرار م اریفرمت در اخت نیپروژه را با ا یهالیترجمه فا یهاآنجاست که بنگاهمشکل . کندیترادوس م

 برای  € 5.2ها و شرکت برای € 594.2هم دارد ) ییباال متیافزار که قنرم اینگرفتن پروژه  یمترجم مجبور است برا

رانده  هیابزار را به حاش گریگرفته و د اریکار قدرت را در اخت نیپروژه بگذرد. ترادوس با ا ریاز خ ایکند  یدارینفر( را خر کی

 است.

  

توان از گزینه پروژه جدید و هم از گزینه ترجمه یک فایل استفاده کرد. . که هم میدیپروژه جد جادیا یبرا افزارنرم یصفحه ورود. ۴شکل

به  ترازسازیا خروجی هم TMXفرمت  ازجملهتبدیل حافظه ترجمه شوند به ترتیب تنظیمات پروژه، که در باالی صفحه دیده می کلیدهایی

ترم، خودکار از حافظه ترجمه موجود، مدیریت واژگان یا همان مالتیترازسازی، ساخت دیکشنری پیشنهاد ، ابزار همفرمت مخصوص ترادوس

 افزار هستند.کلیدهای میانبر نرم درنهایتافزار یا همان پاسولو، و محلی سازی نرم



 

ها در یک حافظه و همه ترجمه ستین در هر پروژه جدید حافظه حافظه نیازی به ساخت اولین ایجادانتخاب زبان و حافظه ترجمه. بعد از . ۱شکل

افه اض»+« آن را با گزینه  توانای هم در اختیار مترجم قرار گرفت می. اگر همراه پروژه جدید حافظهشودپر می تدریجبهو حافظه  شوندجمع می

 نیز از طریق تنظیمات پروژه اعمال کرد. بعداًتوان کرد. این کار و بسیاری تنظیمات دیگر را می

 

جعبه باال سمت راست واژگان موجود در هستند.  مشاهدهقابلدر جعبه گوشه پایین سمت چپ ها ها و پروژهلیست فایلمیزکار ترادوس. . ۲شکل

جدول پایین سمت راست محل ترجمه و جعبه پایین در صورت وجود ظاهر خواهد شد.  کل آن کلمه امه هستند. با تایپ چند حرف اولنواژه

فهرستی با زدن کلید جستجوی نامه موجود است. در واژه هاآنباشد. خط قرمز به روی برخی کلمات یعنی ترجمه می مبدأسمت چپ متن 



(Concordance ( برای یک کلمه )در این مثال واژهleadingتمام موارد تکرار آن در حافظه ترجمه در جدول سمت چپ )  باال همراه با

و به بخش بعد انتقال داده خواهید شد. در  شدهاضافهبا حافظه  شدهانجام( ترجمه Confirm) تائیددیده خواهد شد. با زدن کلید  ترجمه آن

پیشرفت ترجمه در  Previewهستند. با زدن کلید  مشاهدهقابلزبان و درصد پیشرفت  ازجملهپایین عکس سمت راست مشخصات این پروژه 

توان با گزینه در پایان کار ترجمه می. Add New Termنامه توسط کلید جدید به واژهاضافه کرده واژه  است. مشاهدهقابلفایل اصلی ترجمه 

Save Target As  از داخل کلیدFile  یا توسط گزینهExport files  از داخل کلیدBatch Tasks .فایل مقصد را تحویل گرفت 

 

ل اکسل را باشد. کافی ست فای به انگلیسی هااول اکسل باید نام زبان نامه ترادوس. سطرافزونه ترادوس برای تبدیل فایل اکسل به واژه. ۱ شکل

 در پوشه همان فایل ایجاد خواهد شد.ترادوس نامه کشیده و داخل مربع پایین سمت چپ بیاندازید و واژه

 

 .ترادوس نیز ممکن استخود از داخل  نامهواژهترم. ویرایش افزار مالتیمیزکار نرم. ۲ شکل

 



 48وردفست. ۴

و  وکس،نیل ندوز،یو یهاعاملسیستم یکه رو است و محصول فرانسه پرطرفدار ومستقل  یافزاربسته نرم کی وردفست

 اریمهم را در اخت یندارد. تمام کارکردها یآموزش یهابه کالس یازیساده است و ن اریاست. کار با آن بس استفادهقابلمک 

 ازجملهمطرح )  یهااست. وردفست از تمام فرمت گانیآن را یابر هو استفاده از حافظه ترجم دهدیمترجم قرار م

DOCX ،  XLSX و PPTXآن اضافه کرد. فرمت  یرو توانیرا م یترازسازمانند ابزار هم ییو ابزارها کندیم یبانی( پشت

ز استفاده ا افزار فعال است.نرم یبانیپشت گروهآن  هایمزیت ازجمله. باشدیم 49TXTنامه آن و واژه TMXحافظه ترجمه آن 

خود حافظه  یبرا توانندیکاربران ماست. رایگان و برای همه آزاد « 50جاوردفست همه»افزار آنالین وردفست به نام نرم

ترجمه دلخواه خود را انتخاب کنند، و  نیاستفاده کنند، ماش یبسازند، از حافظه ترجمه عموم ینامه شخصترجمه و واژه

 به اشتراک بگذارند. گرانیخود را با د یهاداده

 

 .کنیدو رها  هدیافزار کشرا داخل نرم مبدأ لیفا گزینه ایجاد پروژه کلیک کرده یا رویچپدر سمت . ۵ شکل
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 نامه بسازید.و واژهحافظه ترجمه  ای برایانتخاب کنید و پوشه را هازبانبه ترتیب نام پروژه و  بازشدهدر پنجره . ۹ شکل

 

 در این قسمت حافظه ترجمه خود را )در صورت وجود( وارد کنید.. ۳ شکل

 

 

 نامه خود را )در صورت وجود( وارد کنید.در این قسمت واژه. ۳۰ شکل



 

پروژه  هایبه زبانه فایلسپس ساخت. « تب دیلیمیتد»ای با فرمت نامهتوان واژهپد میاکسل در نوت دوزبانهبا کپی کردن فایل . ۳۳ شکل

 برگشته و فایل ترجمه را باز کنید.

 

 .شودنامه در پایین مشاهده میوردفست. اطالعات حافظه ترجمه و واژه زکاریم. ۳۴ شکل

 



 51. ممو کیو۱

 ازیکرد و ن یداریکامل خر طوربهآن را  توانیم و محصول مجارستان است. ندوزیو مخصوصمترجم افزار کمکنرممموکیو 

 و دکنیم یبانیپشت جیرا یهاها و فرمتکرد. از همه زبان نهیآن هز یبرا ایدوره طوربهمانند ترادوس و وردفست  ستین

ها مانند مترجمکمک یعموم یهایژگیو جزبه. داردوجود  دیافزار قبل از خرامتحان نرممانند ترادوس و وردفست امکان 

 نامندیم 52دارد که سازندگان آن را متن زنده یگرید یژگیخودکار و شنهادیپو امال،  حینامه، تصححافظه ترجمه، ساخت واژه

 تیاز کل هها، استفادسگمنت ایاستفاده از بخش  جایبهصورت که  نی. به اکندیحافظه ترجمه عمل م نیگزیجا عنوانبهکه 

 .سازدیترجمه را ممکن م 53کرهیپ اصطالحبه ای شدهترجمهمتون 

 

 . ایجاد پروژه جدید۳۱ شکل
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 و مقصد را انتخاب کنید مبدأگذاری کرده و زبان . پروژه را نام۳۲ شکل

 

 د.تیک گذاشته و آن را انتخاب کنی موردنظرتنها روی حافظه  ایدکردهاین کار را  قبالًبعد یک حافظه ترجمه ایجاد کنید. اگر  پنجره. در ۳۱ شکل



 

 نامه تکرار کنید.. همان عملیات را برای ایجاد یا انتخاب واژه۳۲ شکل

 

در  اندو مواردی که یافت شده شدهدادهنامه در سمت راست نمایش . اطالعات مرتبط یافته شده در حافظه ترجمه و واژهمموکیو . میزکار۳۵ شکل

ی پنجره پایین . اگر ترجمه یک واژه موجود بود دیگر نیازی به تایپ کامل آن نیست.اندشدهمشخصبه رنگ آبی  مبدأقسمت  در هر بخش

 دهد.را نشان می مبدأپیشرفت کار روی فایل 



 

 را بزنید. Ctrl + Eهای ترکیبی و مقصد را انتخاب کنید و کلید مبدأ کلمه یا عبارت نامهبه واژه مدخل جدیدبرای اضافه کردن  .۳۹شکل 

 

 فایل خروجی را تحویل بگیرید. Export. در پایان با زدن ۳۳ شکل
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. کار با آن شودای بسیاری استفاده میسادگی ظاهر توسط مترجمان حرفه باوجوداست که  یگانیو را بازمتنافزار نرم یامگات

 یابتدا براافزار نرم نی. ادهدیارائه م!« قهیآموزش در پنج دق»ساده است که در صفحه اول آموزش کار را با عنوان  قدرآن

. استن آ یداریو پا یسادگ یامگات یژگیاست. و نصبقابلها عاملسیستمهمه  یرو ابود ام شدهساختهو  یطراح نوکسیل

 نامه یا گلوسری آنواژهپر کردن  ایساختن  برای .است TMXو فرمت حافظه آن  TXT آن نامهفرمت واژهمانند وردفست، 

. کرد رهیخذ UTF-8و با فرمت  هکرد یدر آن کپ (شوندیم افتی در اینترنت که فراوانرا ) دوزبانه اکسل هایستونتوان می

. پس از انجام ترجمه خواهد بود مشاهدهقابل افزاراز داخل نرم متن ترجمه آن کیها در از آن واژه هرکدامدر صورت وجود 

 و ایجاد فایل ترجمه انی. پس از پانوشت هاآن یبرا یحاتیتوض ازینامه اضافه و در صورت نلغات را به واژه توانیم زین

را در یک پوشه ذخیره  هاآنیا همه  یکآنتویکه مشود ایجاد می یدر پوشه اصل لیفا سه صورتبهحافظه ترجمه  ،خروجی

ی به پیچیدگآن را  ییدارد که کارا یطرفداران فراوان یسادگ باوجودافزار نرم نی. ااستفاده کرد یبعد یهاروژهدر پ هاآناز  و

 افزونهردن کد آن و اضافه ک رییبا تغ سی آشنایی دارندینوبرنامهمترجمانی که با  از طرفی. دهندترجیح می یابزار تجار دیگر

 انتویم افزارهای تجارینرم برخالف. و آن را باب میل خود تغییر دهند بیافزایندبه آن های متنوعی کارکرد دتواننیم

نید کحتی اگر با یک رایانه ضعیف کار می ادامه داد. هاآناز  هرکداممختلف نصب کرد و کار را در  یاهانهیرا یرا رو یامگات

افزار نرم تواند روی سرعتکنید نیز میاشته باشید که خطی )فونت( که از آن استفاده میامگاتی باید روان کار کند؛ توجه د

 را انتخاب کنید. Arial Unicode MSکار کند، برای مثال خط  ترسریع بازهمافزار خواهید نرمبگذارد. اگر می تأثیر

ند، نامه یا دیکشنری وجود داردر واژه مبدأاز واژگان متن  یککدامکند این است که مشخص نمی یامگات نقاط ضعف یکی از

 در یامگاتبگردد.  موردنظراند به دنبال واژه که در آن واژگان از بزرگ به کوچک ردیف شده فهرستیو مترجم باید در 

به  یسیانگل. در ترجمه دارد مشکل شوندیکه از راست به چپ نوشته م ییهادر کل زبان ای یفارس یخروج لیساخت فا

به  ی. در ترجمه فارسچسباندیجمله بعد م یو نقطه را به ابتدا گذاردیکلمه آخر جمله و نقطه فاصله م نیب یگاه یفارس

کل  توانیآن ممکن است. م اصالح، اما است شدهنوشتهاز راست به چپ  یسیمشکل حادتر است. کل متن انگل یسیانگل

استفاده  .بازگرداندتوان آن را به فایل ورد و می شودیمتن درست مترتیب واژگان کرد. حال  ستیپ پدنوتو در  یمتن را کپ

 یستد صورتبه دیها باو متون داخل جدول اهتمام شکل رایز ست؛یمتون پر از شکل و جدول مناسب ن یافزار برانرم نیاز ا

 بشوند. از نو جاگذاری
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 نامه، دیکشنری، تطابق فازیهای میزکار، واژهاز چپ به ترتیب پنجره. دیپروژه جد جادیا یبرا افزارنرم یصفحه ورود میزکار امگاتی و .۴۰ شکل

شود(. پایین سمت راست میزان های ترجمه فعال میاز گوگل یا دیگر ماشین APIاز حافظه ترجمه، و ترجمه ماشینی )پس از خرید کلید 

 پیشرفت کار.

 

 کپی ایجادشدهدستی در پوشه  صورتبهنامه، و دیکشنری موجود باید های حافظه ترجمه، واژهفایلانتخاب زبان و حافظه ترجمه. . ۴۳ شکل

 های متن پس از پایان ترجمه در فایل مقصد اصالح شوند.برچسب بهتر است روی گزینه ریموو تگ تیک گذاشته شود و. بشوند



  

 ها، و شروع کارتعداد بخش شی، نمامبدأ لیفا و کپی انتخاب. ۴۴ شکل

 

 یا Ctrl + Dکلیدهای ترکیبی کار پس از زدن  انیدر پا. با کلیک راست کردن روی آن نامهبه واژه دیاضافه کردن لغت جد .۴۱ شکل

Create Target Documents در  استفادهبرای  را هاآن توانیکه م شودیم جادیا در پوشه اصلی حافظه ترجمه لیپروژه، فا یدر منو

  کرد. جمعمخصوص پوشه  کیدر  آینده

 

 (برخط) 55کتتیم. ۱
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یشرفته با پ کامپیوترترجمه به کمک »از عبارت  یاابزار سرواژه نیبر وب است. نام ا یمبتن مترجمکمکابزار  کیکت  تیم

ترجمه  خودکار طوربهیا بخش  هر جمله یرو کیبا کلداست، هنگام ترجمه یطور که از نام پهماناست. « 56ینیترجمه ماش

 یقاتیپروژه تحق کی افزارنرم نیا کند. یسیبازنو ایاصالح،  ،تائیدآن را  تواندیکه مترجم م شودیآن افزوده م ینیماش

 وجود دارد و زین گانواژ تیریو استفاده از حافظه ترجمه و امکان مد جادیابزار امکان ا نیست. در ااروپا هیاتحاد موردحمایت

. آوردیم حساببه زین را 57متن زمینهخود  ینیو ترجمه ماش شنهاداتیدر پ تیک تی. مشودمیپشتیبانی فرمت  ۵۰ از

 به توانیم افزارنرم نیا یهایاز کاست .نمودو تبلت از آن استفاده  لیبا موبا توانیم یخط است حتافزار برنرم نیا ازآنجاکه

ممکن ی الزم در صورت داشتن دانش فن . البتهاشاره کرد (یتی)مشکل امن لیبه آپلود کردن فا ازین و نترنتیا یبه دسترس ازین

حافظه ترجمه و  توانیم پروژه یکآنپس از پای .58مشکالت را رفع کرد نینصب و ا انهیرا یآن را رو بازمتنافزار نرم است

 شده را دانلود کرد. روزبهنامه واژه

 

 افزارصفحه ورود به نرم. ۴۲ شکل
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 موردنظرکد زبان  دیبا اکسل سطر نیدر اول است.اکسل  نامهواژه و فرمت TMXحافظه  . فرمتنامهواژهانتخاب حافظه ترجمه و . ۴۱ شکل

 .دیبگذار کیت موردنظردر سمت چپ جعبه  هافایلنوشته شود. پس از آپلود 

 

 اکسل لیاول فاها داخل پرانتز در سطر کد زبان. ۴۲ شکل



 

 است. ویرایشقابلو  شودیخودکار اضافه م صورتبه ینیترجمه ماش پیشنهاد. کتمیت زکاریم. ۴۵ شکل

 

 .دیکن یرا دانلود و بررس لیپس از اتمام کار فا. ۴۹شکل   

 

 یانیسخن پا

است که مترجمان خود را به  یو ضرور گنجدیمقاله نم کیترجمه و نه آموزش استفاده از ابزارها در  ینولوژکشرح ت نه

و  آشناتریننامجزو  مطرح شدند نجایکه در ا ییافزارهابهره ببرند. نرم هاآناز  آشنایی پس از و سوق داده سواین

و  ؛اضافه دیدج یو کارکردها شوندیابداع م ینیامکانات نو هرروزاست.  نایستاده ینولوژکاما ت ،ابزارها هستند نیترشرفتهیپ

 شوندیم دیآنان تول خود توسط بلکهبا مترجمان و  کیکه در تعامل نزد یی. ابزارهاشوندیمنتشر م دیجد یافزارهاالبته نرم

 ترینسبک بساچهحجم  ازنظرکه  59نت اسپرسوکافه افزارنرم. مانند دهندیرا کاهش م یدگیچیو پ شیرا افزا یورکه بهره

  .ندارد گرانیاز د یکم کارکرد ازنظر اما ،مترجم باشدکمک مگابایت( ۳۲)کمتر از 
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 نت اسپرسوکافهکار میز . ۴۳شکل   

ند که برخط هست هایکمک مترجم نیبه آن اکنون ا یوابستگ شیمردم و افزا یدر زندگ نترنتیشدن ا یبا اساساز طرفی 

با  و شده نیعج هاآنبا  دیهستند با یعلم و فناور همراهمترجمان که خود حامل و  نی. بنابراآورندیسو سر برمسو و آننیا

 و پیشرفت آن قوا ببخشند. عزیزبه این رشته ی نو ابزارها استفاده ازانتخاب و 
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