
שפה
משותפת

קולחתשיחההתאפשר\י,\ומאותרגום

חפמייקתומתקרב:הולךשונות,בשפות

לתוכנותכאלהפיתוחיםהתזיפווגוגל

בדרךבןק17פייוגםשלהן,והתרגוםהצ׳א

שניםבתוךמושלםתרגוםהתחזית:

ינו:יכואחתשפה

ה״חי"התרגום

כאןכברהאוטומטי

מ'כהןשגיא
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כהןשגיא כהןשגיא

^^
$M$1STרמ״$$1ST״מר־כוכבים׳/בין״מסע

$2ND$רמ״M$2ND$לגלקסיה״,הטרמפיסטדיך

nr■qarr,הו״״דוקטור״סטארגייט״

סר־שלארוכהבשורה

טים,

$TS1$,סרטים$TS1$

$DN2$,סרטים$DN2$הופיעבריונימרעוספריסדרות

אמ־אומכשירהאוניברסלי׳/ה״מתרגם

צעי

$TS1$אמצעי$TS1$

$DN2$אמצעי$DN2$האוזןבתוךשתחובדג)למשל,אחר

לת־תפקידואשרהטרמפיסט״(,ב״מדריך

רגם

$TS1$לתרגם$TS1$

$DN2$לתרגם$DN2$מחסוםאתולהסירשפות,ביןמיידית

שונים.ומיניםתרבויותביןהתקשורת

מדעניםעובדיםשנה30מ־יותרכבר

החזוןאתלהפוךבניסיוןבמרץומפתחים

האחרונות,בשניםלמציאות.מפנטזיה

תחו־בכמהמחקריותהתפתחויותבזכות

מים,

$TS1$,תחומים$TS1$

$DN2$,תחומים$DN2$עודהואלהתגשם.מתחילהחלום

ומושלמתחלקהבצורהמלעבודרחוק

שהטכנולוגיהנראהאבלבסרטים,כמו

השפהמחסומיאתלהסירמתמידקרובה

האדם.בניביןהמפרידים

הקדושהגביע

באפליקציותהזמןכלנעזריםכולנו

טקסטיםלתרגםהמייםעותובתוכנות

הואהקדוש״״הגביעאבלשפות.בין

כזהואוטומטי,סימולטניקולי,תרגום

קולחתשיחהלקייםאדםלבנישיאפשר

ובכלשלו,האםבשפתאחדכלזה,עםזה

בעיה.בליהנאמראתלהביןזאת

כברקיימיםכאלהבוסרפיתוחי

בהםהבולטיםכשאחדשנים,מספר

הישראלית,״לקםיפון״חברתשלהוא

שגיא.אייקידיעל2010ב־שהוקמה

המ־כםמנכ״לבחברהמכהןאיתי,בנו,

כירות.

$TS1$.המכירות$TS1$

$DN2$.המכירות$DN2$החברהשהציעההמקוריהשירות

תרגוםשכללמרכזייה,שירותמעיןהיה

מתקשריםקולי.אוטומטיסימולטני

היעד,מספראתמזיניםמיוחד,למספר

אומריםקטן,צלילשומעיםומתחברים.

שהמער־שניותמספרממתיניםמשפט,

כת

$TS1$שהמערכת$TS1$

$DN2$שהמערכת$DN2$שמעברהאדםואזהמידע,אתתעבד

בתורו,השיח,בןהתרגום.אתשומעלקו

שומעהראשוןהצדכאשרבשפתו,מדבר

במ־נעשיתהשיחההתרגום.אתהואאף

עין

$TS1$במעין$TS1$

$DN2$במעין$DN2$אחדשיחבןמשפטים:שלפינג־פונג

ואזרגעים,מספרממתיןמשפט,אומר

לתרגום,מאזיןהשנימושמע.התרגום

מו־רגעיםמספרולאחרבשפתו,משיב

פיע

$TS1$מופיע$TS1$

$DN2$מופיע$DN2$חלילה.וחוזרלדבריוהתרגוםגם

אנ־אפליקצייתגםהשיקההחברה

דרואיד,

$TS1$,אנדרואיד$TS1$

$DN2$,אנדרואיד$DN2$לאנשילהתקשרהמאפשרת

תרגוםבליווישיחהולנהלשלכםהקשר

רמקוליםלהפעילגםוניתןאוטומטי,

פניםשיחהדומהבאופןולנהלבמכשיר

16ב־כיוםתומכתלקםיפוןפנים.מול

מדבריםבחברהעברית.כוללשפות,

בעיקרעסקייםושימושיםצרכיםעל

ביןלשיחותאושירותבמרכזילמשל,

שונות.ממדינותעסקיםאנשי

מעלכברבסביבהנמצאתלקםיפון

ערזמןשלענייןרקהיהזהאבללשנתיים,

למשחק.הןגםייכנסוהגדולותשהחברות

הגודליתרון

בתחוםמומחהשלום,אילןפרופ׳

טכנולו־סמנכ״להואהקולי,הזיהוי

גיות

$TS1$טכנולוגיות$TS1$

$DN2$טכנולוגיות$DN2$וחוקרומרצהאוריוקורםבחברת

מנהלהואשםבן־גוריון,באוניברסיטת

חשמללהנדסתבמחלקהמחקרמעברת

ישהגדולותלחברותלדבריו,ומחשבים.

קט־סטארטאפיםעל־פניגדוליםיתרונות

נים

$TS1$קטנים$TS1$

$DN2$קטנים$DN2$ביכולותמחזיקותהןשכןזה,בתחום

מידעבמאגריוגםאדירות,ועיבורחישוב

יכולותלפתחלהןשמאפשרמהעצומים,

הדיבורזיהויבתחוםביותרמרשימות

אוספותהטכנולוגיה״ענקיותוהתרגום.

הואאנושי״,דיבורשלשנתייםיוםבכל

שיחהמקיימיםשאנחנופעםבכלאומר.

אוםקייפהנגאאוט,גוגלאפליקציותדרך

החב־באייפון,סיריעםמשוחחיםאפילו

רות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$מנתחותשלנו,הדיבוראתמקליטות

עצומותבכמויותמדובראותו.ולומדות

מסוגלותהןומתוכןאנושיות,שיחותשל

הדי־שלהאקוםטייםהמודליםאתלחלץ

בור

$TS1$הדיבור$TS1$

$DN2$הדיבור$DN2$,ניביםסלנג,שפות,ללמודהאנושי

ודיאלקטים.

לאהפרטיות:חרדיאתמרגיעשלום

המשוייכותמוקלטותבשיחותמדובר

בחו־אלאלשחזרן,ושניתןלמשתמשים

מר

$TS1$בחומר$TS1$

$DN2$בחומר$DN2$,ודחוס.מוצפןגלם

בי־מחזיקותהללוהחברותבנוסף,

כולות

$TS1$ביכולות$TS1$

$DN2$ביכולות$DN2$הולכותשרקאדירות,חישוביות

כוחמגבלתלמעשהלהן״איןומתקדמות.

אתמעבדות״הןשלום.מסבירחישוב״,

שהמתקדמתטכניקות,באמצעותהמידע

העמוקה׳ה׳למידהלעולםשייכתבהן

המבצעותנוירוינים,ברשתותשימוש

הר־האנושית.היכולתשלשטחיחיקוי

שתות

$TS1$הרשתות$TS1$

$DN2$הרשתות$DN2$שלצורותלאפייןמסוגלותהללו

הזמן״.כלולהשתפרללמודוגםדיבור,

״יכולותשלום,מסביר״למעשה״,

שלאעדמתקדמות,כךכלהחישוב

פונטיקאיםבבלשנים,צורךשישבטוח

יסבירולדיבור,שיאזינוכדיומתרגמים

מנועפיתוחלצורךויתרגמונאמרמה

להע־נוטהכברלמשל,גוגל,התרגום.

דיף

$TS1$להעדיף$TS1$

$DN2$להעדיף$DN2$המכונות,טהרתעלזאתלעשות

לטעותנוטיםשאנשיםהפשוטהמהסיבה

המערכת״.אתו׳לקלקל׳

בעבריתגםטקסט

המא־שלהראשוניםהתוצריםאת

מץ

$TS1$המאמץ$TS1$

$DN2$המאמץ$DN2$ממשראינובתחוםהאדירהמחקרי

וגוגלמייקרוסופטהאחרון.בחודש

ויית־אמת,בזמןתרגוםמוצריהשיקו

כן

$TS1$וייתכן$TS1$

$DN2$וייתכן$DN2$בקרוב.אליהןתצטרףפייםבוקשגם

המ־במעבדותעבודהשלשניםלאחר

חקר

$TS1$המחקר$TS1$

$DN2$המחקר$DN2$״םקייפהושקמייקרוםופט,של

לבצעהמאפשרחדשכליטרנסלייטור״,

קוליותשיחותשלאמתבזמןתרגום

ואזרגע,ממתיןמדבר,אחדצדבסקייפ.

הטקסטהשיחבןבפניומושמעמופיע

ובקול.בטקסטהמתורגם,

הפיתוחאתמייעדיםבמייקרוסופט

לשימושלימודיים־חינוכיים,לצרכים

במדי־תלמידיםביןולשיחותספרבבתי

נות

$TS1$במדינות$TS1$

$DN2$במדינות$DN2$.ביןשיחותהדגימואףבחברהשונות

במקסיקו.לתלמידיםאמריקאיםתלמידים

באנגליתרקכרגעעוברהקוליהתרגום

הטקסטואלישהתרגוםבעורובספרדית,

עברית.כוללשפות,44ב־נתמךאמתבזמן

ב״סקייפהביצועים

דיטתסלייטור״

התרגוםמהירים

קצרזמןמושמע

המשפטלאחרמאוד

כמובןאבלהמקורי

וישטעויותשיש

לאטלדברצורך

משפטכלולסיים

מלאכותיתבפאוזה

טאנאילוסטרציה:



וניתן״בטא״,במצבכרגעמצויהשירות

טרנסלייטור.םקייפבאתראליולהירשם

חרא־בשלבעוברת?הטכנולוגיהאיך

שון

$TS1$חראשון$TS1$

$DN2$חראשון$DN2$שמנתחאוטומטי,דיבורזיהוימתבצע

האלגו־הבא,בשלבשנאמר.המשפטאת

ריתם

$TS1$האלגוריתם$TS1$

$DN2$האלגוריתם$DN2$המשפטאתמתקןמייקרוסופטשל

וכ־אממ)אהה,המהומיםגמגומים,ומנקה

דומה(,

$TS1$,)וכדומה$TS1$

$DN2$,)וכדומה$DN2$.עוברהמשפטמכןלאחרוחזרות

כדיבור.מוקראואזטקסטואלי,תרגום

סימניפיסוק,סימנילזהותיודעהמנוע

משפטיםביןלהבדילוכןוהפסקות,שאלה

שלהן.הנכוןלהקשרמיליםולהתאים

שה־גוגל,גםהצטרפהשעברבשבוע

כריזה

$TS1$שהכריזה$TS1$

$DN2$שהכריזה$DN2$פחותהמיועדחדש,תרגוםכליעל

לשי־ויותרוידיאו,אוטלפוןלשיחות

חות

$TS1$לשיחות$TS1$

$DN2$לשיחות$DN2$״גוגלאפליקצייתפנים.מולפנים

מכילהמזמןכברהוותיקהטרנםלייט״

משפטלהקליטהמאפשרשיחה,מצב

אחרת.בשפהאותוולהשמיעבשפתכם

יותר,אופחותדו־שיח,לנהלאפשרכך

השדרוגשונה.שפההדובריםאנשיםעם

הדובריםשפתזיהויזאת:משפרהחדש

עלללחוץצורךואיןאוטומטית,נעשה

פשוטשאומרים:משפטכללפניכפתור

מתרגמת.והאפליקציהשיחה,מנהלים

חזקתרגוםלכליהופךשלכם״הנייד

ברקהחברהבבלוגכתביותר״,אפילו

טרנ־״גוגלשלהמוצרמנהלטורובםקי,

םלייט״.

$TS1$.טרנםלייט״$TS1$

$DN2$.טרנםלייט״$DN2$מאפשרבאפליקציהחדשפיצ׳ר

בשפהכיתובמולהטלפוןאתלהחזיק

והתרגוםתפריטאושלטלמשלזרה

לאפליק־)בדומההמסךעלמרחףיופיע,

ציית

$TS1$לאפליקציית$TS1$

$DN2$לאפליקציית$DN2$word Lensוהוותיקה(.הפופולרית

ייתכןומייקרוםופט,גוגלאחרי

בשנהבתור.הבאהתהיהשפייםבוק

Mobileחברתאתרכשההיאשעברה

Technologiesקוליבזיהויהעוסקת

פיתחההשארשביןאמת,בזמןובתרגום

המאפשרתJrbbigoבשםאפליקצייה

פייסבוק,שפות.ביןסימולטניתרגום

קצוותמכלמגיעיםשמשתמשיה

תרגוםמיכולותהרבהתפיקהגלובוס,

תשיקהיאשגםהן,וההערכותכאלה,

במאוחר.אובמוקדםכזהכלי

הראשוןבמשפטטעות

אכןהתרגוםאםהיאהגדולההשאלה

התשובהבתאוריה.רקולאבשטח,עובר

שהטכנולו־ברוריותר.אופחותהיא

גיות

$TS1$שהטכנולוגיות$TS1$

$DN2$שהטכנולוגיות$DN2$רחו־הןאבלמאור,מתקדמותהללו

קות

$TS1$רחוקות$TS1$

$DN2$רחוקות$DN2$שביצעבבדיקהמושלמות.מלהיות

עלהטרנסלייטור״,ל״סקייפגיזמודואתר

התרגוםמהיריםרישהביצועיםאמנם,

המ־המשפטלאחרמאורקצרזמןמושמע

קורי

$TS1$המקורי$TS1$

$DN2$המקורי$DN2$ביניהןטעויותשישכמובןאבל(

צורךושישומביכות(,משעשעותכמה

משפטכלולסייםלאטלדברלהתרגל

הפו־בהדגמהאפילומלאכותית.בפאחה

מבית

$TS1$הפומבית$TS1$

$DN2$הפומבית$DN2$טרנםלייטורםקייפשלהבמהעל

המבוכה,למרבהנפלה,ספטמבר,בחורש

הראשון.במשפטכברבתרגוםטעות

ותרגוםדיבורבזיהוישמסובך״מה

אתולהביןהדיאלקטיםאתלזהותהוא

לשפתאותולייצרמכןולאחרהמסר,

עדייןמחשבהרישלום.מסבירהיעד״,

שונותאינטונציותלזהותמתקשה

כדימשפטשלהטוןאתלזהות)״צריך

מחדדאמירה״,אושאלהזואםלהבין

ציניות.אוהומורעללדברשלאשלום(,

אםסביבה:רעשיהואנוסףמכשול

הומה,בסביבהאוברכבבקניון,מדברים

דראסטי.באופןיורדיםהמערכותביצועי

באמצ־היאזאתלשפרהדרכיםאחת

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$יתחילו״המערכותאישית.התאמה

שלום.אומרלדובר״,הסתגלותלעשות

עלדובר,כלעלמידעיצברו״החברות

נוהגהואשבהןהמיליםעלשלו,השפה

האישיתהדיבורצורתעללהשתמש,

יותר״.ומדויקאמיןיהיההשירותכךשלו.

ש״סקייפאמרהכברלמשל,מייקרוסופט,

מלאכותית,בינהעלמבוססטרנסלייטור״

הזמן.כלמשתפרוכךהמשתמשאתלומר

במאהזיהוילעשותאפשר״האם

אניאמנםכן.היאלזההתשובהאחוז?

מא־אניאבלגדול,באופטימיסטידוע

מין

$TS1$מאמין$TS1$

$DN2$מאמין$DN2$לקייםנוכלכברשניםשבתוך

שונות״,בשפותאנשיםעםקולחתשיחה

אריםשאנימדמיין״אנישלום.צופה

תזהההמערכתביפן,שלילחברטלפון

עב־ואנייפניתדוברשהואאוטומטית

רית,

$TS1$,עברית$TS1$

$DN2$,עברית$DN2$הופךזהמיידית.תתנהלוהשיחה
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