
  Google Translateנתונים אודות 

 בעולם השימוש אופן לגבי חדשים נתונים ומפרסם להשקתו שנים עשר מציין Google translate שירות

 103 כבר היום כולל  machine learning  טכנולוגית בסיס על 2006 בשנת שהחל, השירות .ובישראל
 בכמיליון צאהנמ לטקסט הזהה כמות, מילים מיליארד מאה באמצעותו מתרגמים - יום בכל כאשר, שפות
  .ספרים

  .האנגלית לשפה הם העברית בשפה שנעשים מהתרגומים 60% - כ ,Google Translate נתוני פי על

 14%  לרוסית  

 12%  לערבית  

 4% לספרדית  

 תורכית, רומנית, איטלקית, דנית, פורטוגזית, צרפתית:  הן מעברית אליהן שמתרגמים נוספות שפות
  .ותאילנדית

  

  ? לשפתנו לתרגם ומנסים בעברית שכתוב במה מתעניינים מדינות באלו

 לתקשר המבקשים אנשים ידי על) 80%( בישראל נעשים אחרות לשפות מעברית תרגומים הרבה הכי
  .זרות שפות הדוברים אנשים עם

  :יורד בסדר, כך אחר

 ארה״ב  
 הפלשתינאית הרשות  
 גרמניה  
 רוסיה  
 ברזיל  

 ערב, דרא״פ, קולומביה, אירן, עירק, הודו, מקסיקו,  תאילנד  -  לשפתן מעברית שתרגמו נוספות מדינות
  .ובלרוס הסעודית

  

  :הן העברית לשפה תרגומים של ביותר הגבוה המספר נעשה שבהן המדינות

 79.5%(  ישראל(  

 ארה״ב  
 גרמניה  
 צרפת  
 אנגליה  



 סין  
 קנדה  
 רוסיה  
 ברזיל  
 וסינגפור הולנד  

  )2016 אפריל עד 2015 מרץ לחודשים מתייחסים הנתונים כל(

  

 לאנשים מאפשרת אשר ,Translate Community  התרגום״ ״קהילת את גוגל הקימה, וחצי כשנה לפני
 מתקן או המתקף, אנושי תרגום של ביצוע ידי על ברשת המוצעים התרגום ודיוק איכות את ולשפר לעזור
  . machine learning תהליך ידי על המתקבל זה את

 Google Translate ‐מ מגיעים Google Translate ‐ מ  הנדרשים ביותר הנפוצים מהביטויים  50% כיום

Community.  

  

 רגומיםת מילון 90-מ יותר האחרונות וחצי השנה במהלך ביצעו העולם מרחבי מתנדבים מליון 3.5 

 תרגומים ליוןימ 1 -כ היום עד נעשו  - עברית בשפה .Google Translate Community במסגרת  ותיקונים

  .Google Translate Community במסגרת אנושיים

 צמדי בין גם  Translate Community ‐ב האנושי התרגום אפשרות את גוגל פותחת  - מהשבוע החל

 כשפות נמצאו אשר), קיימת שכבר עברית- לאנגלית בנוסף( עברית‐ורוסית עברית‐ערבית השפות

  .הישראלי הציבור בקרב לתרגום ביותר הפופולאריות

  

  בעולם אדם כל להבין היכולת -   Google Translate‐  על עובדות

  .Google Translat  בשירות חודש מדי משתמשים - גולשים מליון 500- מ יותר

  . בעולם האינטרנט ממשתמשי 99% המהוות, שפות 103 כולל השירות

,  הולנדית דובר שאינו בהולנד היחידי המחוז של הרשמית השפה ‐ Frisian ,אמהרית, יידיש‐ ביניהן

 עיראק, באירן המדוברת -  Pashto,סמואה במדינת המדוברת השפה -   סמואית, גאלית סקוטית

  .אפריקה דרום של הרשמיות מהשפות אחת,  Xhosa ואפילו, ופקיסטן

 ‐ו ידלאנדרו Google Translate אפליקציית, המשתמש ידי על המוקלדים וביטויים מילים לתרגום בנוסף

iOS  מאפשרת:  

   Augmented Reality בטכנולוגיית שימוש ידי על וכו׳ תפריטים, שלטים של מידי ויזואלי תרגום

)Word  Lens ‐  שפות 30-ב) וידאו  



 השיחה תוכן את רק לא מטיתואוט מזהה האפליקציה כאשר, שפות 32-ב שיחות של סימולטני תרגום
  .)וידאו( למשתמש חזרה התרגום את ומשמיעה השיחה את מתרגמת, השיחה שפות את גם אך

 בטיול שימושי מאוד - לשפה עודייי תרגום קובץ הורדת ידי על שפות 51-ב לאינטנרט חיבור ללא תרגום
  .לאינטנרט מחובר אינו הטלפון בו מצב בכל או לחו״ל

     "purple rain"    למילים בתרגום 25,000% של לקפיצה הביא פרינס הזמר של מותו

  .)מהתרגומים 50%(  לספרדית מאנגלית  -  בעולם ביותר השכיח התרגום

 


