
 بسمه تعالی

 سپاری در خدمت ترجمهجمع

 لید 1

 ت که نیازیای نیسنوعان خودش در سراسر جهان، پدیدهنیاز بشر امروز به ارتباط و تعامل با هم
که  المللی صورت پذیرد، زبانیبه اثبات داشته باشد، اما این تعامل بدون شک باید با زبانی بین

ا بر رگیر و هزینهداشته باشد باز هم باید فرآیندی وقتحتی اگر امکان آموزش آن به همه وجود 
 بر است مگرهمان میزان سخت و هزینهپشت سر بگذارد. ترجمه حجم عظیم میراث بشری نیز به

 ایم ضمن معرفی دوسپاری صورت گیرد. در این مطلب کوشیدهین که این حجم عظیم کار با جمعا
 ها را مرور کنیم.بر آنسپاری ی ترجمه، تأثیر شگرف جمعسامانه

    گوگل  ترانسلیت 2

د، این ایحال برای یک بار هم که شده است از سیستم ترجمه گوگل استفاده کردهبدون شک تابه
ت ی ماشینی همواره با اشتباهاجا که ترجمهکند، اما از آنی ماشینی کار میسیستم بر مبنای ترجمه

ی از اند تا با استفادهطراحان گوگل ترانسلیت کوشیدهرو بوده است، بههای فاحشی روو ضعف
کردن محتوای سیستم اقدام کنند. زمانی که یک کلمه یا جمله را سپاری نسبت به غنیرویکرد جمع

ه از شما شوید کرو میای روبهی ترجمه با گزینهکنید در پایین جعبهدر گوگل ترانسلیت ترجمه می
تری از آن عبارت یا کلمه سراغ دارید، آن را به گوگل پیشنهاد دقیق ی بهتر وخواهد اگر ترجمهمی

 دهید. 



ی مطلوب خودتان را ثبت کنید و در ادامه گوگل از شما توانید ترجمهبا انتخاب این گزینه می
 شوید که در آن با دوای میمک بیشتری به او بکنید. اگر قبول کنید وارد سامانهخواهد که کمی
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ک صورت یخواهد که عباراتی را ترجمه کنید، تمامی این ساختار بهدر قسمت اول گوگل از شما می
ا توانید پاسخ صحیح رشود که میشود، در هر مرحله ده عبارت به شما پیشنهاد میبازی دنبال می

های بیشتری ترجمه مقدار که عبارت برای او بنویسید و یا آن عبارت را بدون پاسخ رها کنید. هر
ه ها بمدال آوری کلکسیونی از اینکند و جمعنشان یا مدالی را به شما اهدا می ،کنید، سامانهمی

جا این فرآیند را ادامه دهد. شاید این سؤال پیش آید که گوگل از کدهد تا مخاطب انگیزه می
ی ساده است. گوگل در قسمت دوم ترجمهفهمد که ترجمه شما صحیح است؟ پاسخ این سؤال می

ای که بیشترین رأی را دهد و در این میان ترجمهها به افراد دیگری میشما را در کنار سایر ترجمه
 به خود اختصاص دهد، ترجمه منتخب گوگل خواهد بود.



ب اتر را انتخکنید بلکه از بین چند ترجمه، ترجمه صحیحدر قسمت دوم، شما دیگر ترجمه نمی
ردن کاین صورت گوگل هم در فرآیند ترجمه و غنیکنید. و بهها را رد میی ترجمهکنید و یا همهمی

 سپاریها از جمعی خود و هم در فرآیند تصحیح و اتخاب بهترین ترجمهمحتوای سیستم ترجمه
 کند.استفاده می

 



 دولینگو  3

 در پاسخ به دو مشکل اساسی طراحی شده است : دولینگوسایت 

که افراد زیادی در سرتاسر دنیا هستند که به یادگیری زبان خارجی عالقمند هستند، اما نخست آن
 که بسیاریتوانند در این راه موفق شوند و دوم آنها نمیهای آموزش، آندلیل باال بودن هزینهبه

 دهند. برایخود را تنها به یک زبان ) عمومًا انگلیسی ( ارائه میهای معروف دنیا، محتوای از سایت
م اگر بخواهی فارسی آن مقایسه کنید.پدیا را با محتوای مثال محتوای انگلیسی سایت ویکی

. برای انجام این کار به توان این کار را با صد یا هزار نفر انجام دادصفحات وب را ترجمه کنیم، نمی
 ها را پرداخت کرد.توان دستمزد آنز است که نمیها نفر نیامیلیون

(، دولینگو را برای حل دو مشکل فوق طراحی کرد.  recaptchaپروفسور لوئیس فون آن ) خالق 
ت سایت عضویطور رایگان بهشیوه کار با دولینگو برای مخاطبان بسیار جذاب و ساده است. کاربر به

کند. بعد از طی اش را دارد، انتخاب میکه قصد یادگیریآید. در زمان عضویت، کاربر زبانی درمی
های شود. کاربر، باید متونی را ترجمه کند. در ازای پاسخاین مراحل اولیه آموزش زبان آغاز می

ای است برای تالش در جستجوی تصویر کند و این انگیزهاشتباه، امتیاز کاربر کاهش پیدا می
 هایی طراحی شده است.های صحیح نیز برای کاربر پاداشصحیح. از سوی دیگر، در ازای پاسخ
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های این وسعت و از زبانکند و چطور محتوایی بههای خود را از کجا تأمین میاما دولینگو هزینه
جاست که مدل کند تا در اختیار کاربرانش قرار دهد که آن را ترجمه کنند؟ اینمختلف تهیه می

 ،سپاری استشود. مدل اقتصادی دولینگو بر مبنای جماعتاقتصادی دولینگو مشخص می
ا ها بهای آنکنند تا متنی متون به دولینگو پول پرداخت میهای مختلف در ازای ترجمهسازمان

کیفیت باالیی ترجمه شود و از سوی دیگر کاربران سایت با آموزش زبان انگلیسی نسبت به ترجمه 
 کنند.اقدام می و یا تصحیح ترجمه محتوای دولینگو

گیری و ، شکل recaptchaدر ویدوئوی زیر پروفسور لوئیس فون آن بعد از توضیحاتی در رابطه با 
 دهد. سازوکار دولینگو را توضیح می

 

 

 

 

 

 

 

 

ی دولینگو بر این اساس استوار بود که بهترین راه یادگیری، یاد دادن به دیگران ی خالقانهایده
های دولینگو برشمرد، این است که کاربران برنامه با توان از پتانسلمی ی دیگری کهاست. نکته

بینند. بنابراین امکان آزمایش سناریوهای استعدادها و سطوح یادگیری مختلفی آموزش می
شود. این یعنی تحقیقات کامالً کاربردی در زمینه آموزش زبان. مختلف آموزش نیز فراهم می

 ها ابتدا آموزشخواست بداند که در زبان اسپانیایی اگر صفتن میعنوان مثال لوئیس فون آبه
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همین علت آزمایشی را با پانصدهزار کاربر ترتیب داد و دریافت داده شوند بهتر است یا قیدها؛ به
 ها آموزش داده شد، این زبان را بهتر فرا گرفتند.ها به آنکه گروهی که در ابتدا صفت


