ינו:
אחתיכו

שפה

התרגוםה״חי"
האוטומטי כבר כאן
מ'

שגיא כהן

81

שפה
משותפת
תרגום או

\ומ \י,

שונות ,הולך

בשפות

וגוגל

התאפשר

התזיפו

הצ׳א

שגיא

למספר

מיוחד ,מזינים

^^

״מסע

M$1ST$רמ״$1ST$״מר־
ביןכוכבים׳/

דיך

כת
הטרמפיסטלגלקסיה״,
$DN2$שהמערכת $DN2$תעבד

 ■qarr nr״סטארגייט״,

״דוקטור

הו״

ארוכה של סר־
$TS1$סרטים$TS1$,
בשורה

טים,
ם$DN2$,

סדרות

וספרי

מרע בריוני הופיע

ה״מתרגם
האוניברסלי׳/

 $DN2$אחר(למשל,
צעי

דג

משפט,

לקו

את

מספר היעד,

שומעים צליל

אומרים

ממתינים

שתחוב

$TS1$לתרגם$TS1$
לת־
ב״מדריךהטרמפיסט״) ,אשר תפקידו
ם $DN2$מיידית בין שפות,ולהסיר את מחסום
רגם

קטן,

מספר שניות שהמער־
$TS1$שהמערכת$TS1$

את המידע ,ואז

האדם

שמעבר

שומע את

התרגום .בן השיח ,בתורו,

בשפתו,

הראשון שומע

מדבר

אף הוא את

אומר

כאשר

התרגום.

$DN2$במעין $DN2$פינג־פונג
מכשיר או אמ־
$TS1$אמצעי $TS1$עין
בתוך האוזן

בדרך
שנים

בתוך

ומתחברים.

מ״$2ND$

מייקת

וגם פיי 17בןק

מושלם

כהן

חפ

כאלה לתוכנות

והתרגום שלהן,

התחזית:

שיחה

ומתקרב:

פיתוחים

תרגום

קולחת

משפט,

של

הצד

השיחה נעשית במ־
$TS1$במעין$TS1$

משפטים :בן שיח

ממתין

התרגום מושמע.

השני

אחד

מספר רגעים ,ואז

מאזין לתרגום,

משיב בשפתו ,ולאחר
חלילה.
וחוזר
לדבריו
$DN2$מופיע $DN2$גם התרגום
התקשורת בין תרבויות ומינים שונים.
פיע
אילוסטרציה :טאנ
השיקה גם אפליקציית אנ־
$TS1$אנדרואיד$TS1$,
החברה
כבר יותר מ־  30שנה עובדים מדענים
המאפשרת להתקשר לאנשי
דרואיד,
$DN2$אנדרואיד$DN2$,
ומפתחים במרץ בניסיון להפוך את החזון
דיבור ,וגם ללמוד ולהשתפר כלהזמן״.
הטכנולוגיה אוספות
בליווי תרגום
הקשר שלכםולנהל שיחה
האחרונות,
בשנים
מפנטזיה למציאות.
מהסיבה הפשוטה שאנשים נוטיםלטעות
והתרגום.״ענקיות
בכל יום שנתיים של דיבור אנושי״ ,הוא
אוטומטי ,וניתן גםלהפעיל רמקולים
התפתחויות מחקריות בכמה תחו־
$TS1$תחומים$TS1$,
בזכות
״למעשה״ ,מסביר שלום ,״יכולות ו׳לקלקל׳ את המערכת״.
מתקדמות ,עד שלא
החישוב כל כך
אומר .בכל פעם שאנחנו מקיימים שיחה
במכשיר ולנהל באופן דומה שיחה פנים
מים,
ם $DN2$,החלום מתחיל להתגשם .הוא עוד
בעברית
גם
טקסט
פונטיקאים
בטוח שיש צורךבבלשנים,
דרךאפליקציותגוגל הנגאאוט ,םקייפ או
תומכת כיום ב־ 16
רחוקמלעבוד בצורה חלקה ומושלמת מול פנים.לקםיפון
הראשונים של המא־
$TS1$המאמץ$TS1$
התוצרים
את
לדיבור ,יסבירו
ומתרגמים כדי שיאזינו
משוחחים עם סירי באייפון ,החב־
$TS1$החברות$TS1$
שפות ,כולל עברית .בחברה מדברים אפילו
כמו בסרטים ,אבל נראהשהטכנולוגיה
ממש
המחקרי האדיר בתחום ראינו
מץ
$DN2$המאמץ$DN2$
פיתוח
לצורך
ויתרגמו
נאמר
מה
מנתחות
שלנו,
הדיבור
את
מקליטות
רות
$DN2$החברות$DN2$
ושימושים
צרכים
עסקיים
מנוע
בעיקר
קרובה מתמיד להסיר את מחסומי השפה על
מייקרוסופט וגוגל
האחרון.
בחודש
המפרידים בין בני האדם.
למשל ,במרכזי שירות או לשיחות בין ולומדות אותו .מדובר בכמויות עצומות
התרגום.גוגל ,למשל ,כבר נוטהלהע־
$TS1$להעדיף$TS1$
השיקו מוצרי תרגום בזמן אמת ,ויית־
$TS1$וייתכן$TS1$
טהרת המכונות,
דיף
של שיחות אנושיות ,ומתוכן הןמסוגלות
אנשי עסקים ממדינות שונות.
$DN2$להעדיף $DN2$לעשות זאת על
הקדוש
הגביע
תצטרףאליהן בקרוב.
$DN2$וייתכן $DN2$שגם פייםבוק
כן
לחלץ אתהמודלים האקוםטיים של הדי־
$TS1$הדיבור$TS1$
לקםיפון נמצאת בסביבה כבר מעל
$DN2$הדיבור $DN2$האנושי ,ללמוד שפות,סלנג ,ניבים
בור
לאחר שנים של עבודה במעבדות המ־
$TS1$המחקר$TS1$
כולנו נעזרים כל הזמןבאפליקציות לשנתיים ,אבל זה היה רקעניין של זמן ער
שהחברותהגדולות ייכנסו גם הן למשחק .ודיאלקטים.
הושק ״םקייפ
מייקרוםופט,
$DN2$המחקר $DN2$של
חקר
טקסטים
ובתוכנות המייםעות לתרגם
הביצועים ב״סקייפ
שלום מרגיע את חרדי הפרטיות :לא
שפות .אבל ״הגביע הקדוש״ הוא
בין
טרנסלייטור״ ,כלי חדש המאפשרלבצע
יתרון הגודל
טתסלייטור״ די
תרגום בזמן אמת של שיחות קוליות
המשוייכות
מדובר בשיחות מוקלטות
תרגוםקולי,סימולטני ואוטומטי ,כזה
בסקייפ .צד אחד מדבר ,ממתין רגע ,ואז
למשתמשים ושניתןלשחזרן ,אלא בחו־
$TS1$בחומר$TS1$
בתחום
מומחה
פרופ׳ אילן שלום,
שיאפשרלבני אדםלקיים שיחה קולחת
התרגום
מהירים
הטקסט
מופיע ומושמע בפני בן השיח
ודחוס.
מוצפן
גלם,
מר
$DN2$בחומר$DN2$
טכנולו־
$TS1$טכנולוגיות$TS1$
סמנכ״ל
הוא
הקולי,
הזיהוי
ובכל
זה עם זה ,כל אחד בשפת האםשלו,
מושמע זמן קצר
ובקול.
בטקסט
המתורגם,
מחזיקות בי־
$TS1$ביכולות$TS1$
בנוסף ,החברות הללו
ומרצה וחוקר
בחברת אוריוקורם
גיות
$DN2$טכנולוגיות$DN2$
זאתלהבין את הנאמרבלי בעיה.
מאוד לאחר
המשפט
הפיתוח
את
$DN2$ביכולות $DN2$חישוביות אדירות ,שרק הולכות
באוניברסיטת בן־גוריון ,שם הוא מנהל כולות
כבר
קיימים
פיתוחי בוסר כאלה
במייקרוסופט מייעדים
אבל כמובן
המקורי
לימודיים־חינוכיים ,לשימוש
לצרכים
ומתקדמות .״איןלהן למעשה מגבלת כוח
מעברת מחקר במחלקה להנדסת חשמל
בהם
כשאחד הבולטים
מספר שנים,
שיש טעויות ויש
בבתי ספרולשיחות בין תלמידים במדי־
$TS1$במדינות$TS1$
חישוב״ ,מסביר שלום .״הן מעבדות את
לדבריו ,לחברותהגדולות יש
ומחשבים.
הוא של חברת״לקםיפון״ הישראלית,
$DN2$במדינות $DN2$שונות .בחברה אף הדגימו שיחות בין
נות
שהמתקדמת
המידע באמצעות טכניקות,
סטארטאפים קט־
$TS1$קטנים$TS1$
יתרונותגדולים
שהוקמה ב־  2010על ידי אייק שגיא.
על־פני
צורך לדבר לאט
תלמידים אמריקאיםלתלמידים במקסיקו.
$DN2$קטנים $DN2$בתחום זה ,שכן הן מחזיקותביכולות
נים
בחברה כםמנכ״ל המ־
$TS1$המכירות$TS1$.
בנו ,איתי ,מכהן
בהן שייכתלעולםה׳למידה העמוקה׳
ולסיים כל
משפט
התרגוםהקולי עובר כרגע רקבאנגלית
נוירוינים,
ברשתות
שימוש
במאגרי
וגם
אדירות,
חישוב
החברה
המקורי
רות $DN2$.השירות
כירות.
המבצעות
ועיבור
שהציעה
מידע
בפאוזה מלאכותית
חיקוי שטחי של היכולת האנושית .הר־
$TS1$הרשתות$TS1$
ובספרדית ,בעור שהתרגום הטקסטואלי
שמאפשר להן לפתחיכולות
עצומים ,מה
היה מעין שירות מרכזייה ,שכלל תרגום
$DN2$הרשתות $DN2$הללומסוגלותלאפיין צורות של
שתות
בתחום זיהוי הדיבור
מרשימות ביותר
מתקשרים
אוטומטי קולי.
סימולטני
בזמן אמת נתמך ב־  44שפות,כולל עברית.
מספר רגעים מו־
$TS1$מופיע$TS1$

מתקדמות מאור ,אבל הן
$TS1$רחוקות$TS1$
רחו־

$DN2$שהטכנולוגיות $DN2$הללו
גיות
השירות מצוי כרגע במצב ״בטא״ ,וניתן
$DN2$רחוקות $DN2$מלהיות מושלמות.
קות
טרנסלייטור.
להירשםאליו באתר םקייפ
אתר גיזמודול״סקייפ
הטכנולוגיה עוברת? בשלב חרא־
$TS1$חראשון$TS1$
איך
טרנסלייטור״ ,עלה
בבדיקה שביצע

שון
$DN2$חראשון$DN2$

מתבצע זיהוי דיבור אוטומטי,

את
ריתם
$DN2$האלגוריתם$DN2$

המשפט

של

שמנתח

שנאמר .בשלב הבא,האלגו־
$TS1$האלגוריתם$TS1$

מייקרוסופט

ומנקה גמגומים,

מתקן

אמנם ,שהביצועים רי

מהירים

המשפט המ־
$TS1$המקורי$TS1$
מושמע זמן קצר מאור לאחר

אבל

קורי
$DN2$המקורי$DN2$
המשפט
את

המהומים (אהה ,אממ וכ־
$TS1$וכדומה)$TS1$,

התרגום

כמובן

שיש טעויות(ביניהן

משעשעות ומביכות),

כמה

ושיש

צורך

$DN2$וכדומה) $DN2$,וחזרות .לאחר מכן המשפט עובר להתרגל לדבר לאטולסיים כל
דומה),
בפאחהמלאכותית.אפילו בהדגמה הפו־
$TS1$הפומבית$TS1$
מוקרא כדיבור.
תרגוםטקסטואלי ,ואז
$DN2$הפומבית $DN2$על הבמה של םקייפטרנםלייטור
מבית
המנוע יודע לזהות סימני פיסוק ,סימני
בחורש ספטמבר,נפלה ,למרבה המבוכה,
משפטים
שאלה והפסקות ,וכןלהבדיל בין
במשפט הראשון.
טעות בתרגום כבר
ולהתאיםמילים להקשר הנכוןשלהן.
שמסובך בזיהוי דיבור ותרגום
״מה
הצטרפה גם
גוגל ,שה־
$TS1$שהכריזה$TS1$
בשבוע שעבר
הוא לזהות את הדיאלקטיםולהבין את
$DN2$שהכריזה $DN2$עלכלי תרגום חדש ,המיועד פחות
כריזה
המסר ,ולאחר מכן לייצר אותו לשפת
לשיחות טלפון או וידיאו ,ויותר לשי־
$TS1$לשיחות$TS1$
חות
$DN2$לשיחות $DN2$פנים מול פנים.אפליקציית״גוגל היעד״ ,מסביר שלום .הרי מחשב עדיין
שונות
אינטונציות
מתקשה לזהות
טרנםלייט״ הוותיקה כבר מזמן מכילה
משפט כדי
משפט (״צריך לזהות את הטון של
המאפשר להקליט
מצב שיחה,
מחדד
בשפתכםולהשמיע אותו בשפה אחרת .להבין אם זו שאלה או אמירה״,
אפשר לנהל דו־שיח ,פחות או יותר ,שלום) ,שלא לדבר על הומור או ציניות.
כך
מכשול נוסף הוא רעשי סביבה :אם
עם אנשים הדוברים שפה שונה .השדרוג
משפט

החדש

נעשה

משפר זאת :זיהוי
אוטומטית ,ואין

שפת

הדוברים

צורך ללחוץ על

מדברים בקניון,

סק״פטרנסל״סור.

מנקה

המערכות יורדים באופן

ביצועי

כפתורלפני כל
מתרגמת.
מנהלים שיחה ,והאפליקציה
עות
$DN2$באמצעות$DN2$
משפט

שאומרים:

פשוט

ברכב או

בסביבה הומה,

אחת

דראסטי.

הדרכים לשפר זאת היא באמצ־
$TS1$באמצעות$TS1$

התאמה

אישית.

״המערכותיתחילו

המהומים

״הנייד שלכם הופך לכלי תרגום חזק לעשות הסתגלותלדובר״ ,אומר שלום.
אפילו יותר״ ,כתב בבלוג החברה ברק ״החברות יצברו מידע על כל דובר ,על
השפהשלו ,על המילים שבהן הוא נוהג
טורובםקי ,מנהל המוצר של״גוגל טרנ־
$TS1$טרנםלייט״$TS1$.
האישית
צורת הדיבור
םלייט״.
$DN2$טרנםלייט״ $DN2$.פיצ׳ר חדשבאפליקציה מאפשר להשתמש ,על
בשפה שלו .כך השירות יהיה אמין ומדויקיותר״.
להחזיק את הטלפון מול כיתוב
מייקרוסופט ,למשל ,כבר אמרה ש״סקייפ
והתרגום
למשל שלט או תפריט
זרה
לאפליק־ טרנסלייטור״ מבוסס על בינהמלאכותית,
$TS1$לאפליקציית$TS1$
יופיע ,מרחף על המסך (בדומה
משתפר כל הזמן.
המשתמש וכך
לומר את
ציית
$DN2$לאפליקצייתword Lens $DN2$הפופולריתוהוותיקה).
במאה
אפשר לעשות זיהוי
״האם
ייתכן
ומייקרוםופט,
אחרי גוגל
התשובה לזה היא כן .אמנם אני
אחוז?
בשנה
הבאה בתור.
תהיה
שפייםבוק
באופטימיסטגדול ,אבל אני מא־
$TS1$מאמין$TS1$
שעברה היא רכשה את חברת  Mobileידוע
שנים כבר נוכל לקיים
שבתוך
מין
$DN2$מאמין$DN2$
העוסקת בזיהוי קולי
Technologies
שיחה קולחת עם אנשים בשפות שונות״,
השאר פיתחה
ובתרגום בזמן אמת ,שבין
צופה שלום .״אני מדמיין שאני ארים
המאפשרת
אפליקצייה בשםJrbbigo
שפות .פייסבוק ,טלפון לחבר שלי ביפן ,המערכת תזהה
תרגוםסימולטני בין
קצוות
שמשתמשיה מגיעים מכל
אוטומטית שהוא דובר יפנית ואני עב־
$TS1$עברית$TS1$,
$DN2$עברית $DN2$,והשיחה תתנהל מיידית .זה הופך
רית,
הרבה מיכולות תרגום
הגלובוס ,תפיק
אתהעולם לכפרגלובלי קטן ,שבו כולם
תשיק
שגם היא
כאלה ,וההערכות הן,
יכולים לתקשר עםכולם.ייעלם הצורך
כלי כזה במוקדם או במאוחר.
משותפת .אולי אפילו
כשפה
באנגלית
הראשון
במשפט
טעות
לא יהיה צורך ללמוד שפות בבית ספר.
בשפת
השאלההגדולה היא אם התרגום אכן
כל אחד יוכל להישאר ׳תקוע׳
האםשלו״.
התשובה
עובר בשטח ,ולא רק בתאוריה.
פחות או יותר .ברורשהטכנולו־
$TS1$שהטכנולוגיות$TS1$
היא
sagi-c@yedioth.co.il

