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  چكيده

آموزش و پرورش ) ، فرهنگي ،سياسياقتصادي (به عنوان يك فرآيند گريز ناپذير در قرن بيست و يكم در ابعاد سه گانه جهاني شدن 

مرزها و هويت ها را كمرنگ تر مي كند و اجازه تبادل انديشه ها وعلوم مختلف را جهاني شدن . رانيز دستخوش تغيير و تحول مي نمايد

ش در شيمي مي اطالعات و تحقيقات جامع و جهاني به عنوان پيش نيازي براي جهاني كردن آموز قسيمبنابراين ت. امكان پذير مي سازد

ه با بكارگيري بسته هاي نرم افزاري ترجمه براي دسترسي به ارهدف استفاه گسترده از اينترنت همدر جهت دستيابي به اين . باشد 

در كنار آن به كارگيري تلفن هاي همراه به عنوان پايگاهي براي استفاده . اطالعات به زبانهاي مختلف يكي از روشهاي جهاني شدن است 

  . بكه جهاني در جهت تحصيل و آموزش شيمي بايد بعنوان روش دوم مورد اهميت قرارگيرداز ش
 

 مقدمه

نقش اينترنت در تالش براي . ، پيشرفت كرده استمي شدبيش از آنچه كه در ابتدا تصور  )WWW(گسترش شبكه گسترده جهاني 

مسير داده  رتغييضرورتا به سمت استفاده ي گسترده از اينترنت بين المللي كردن آموزش شيمي قابل تامل و مهم شده و فعاليت هاي ما 

) CTC(براي آموزش شيمي  IUPAC، وب سايت كميته 1997در سال . شدبنيان  )FACS(، شبكه ي آموزش شيمي آسيا 1996در . اند

جهاني آموزش شيمي به عالوه ي اين موارد، شبكه ي . مي باشد) CCE(كه در حال حاضر كميته ي آموزش شيمي  شدرا برپا 

)WCEN(  به عالوه، نرم افزار . با هدف بين المللي كردن آموزش شيمي مي باشد هايي كه به عنوان مركزي براي فعاليت شده استبرپا

 ز به طور گسترده استفاده ميرا پخش كرديم كه يك نرم افزار با الگوي مولكولي و استقالل پايه اي مي باشد كه قبال ني MOLDAرايگان 

 .شد

 

   بين المللي كردن در مقابله با جهاني كردن

درزماني كه فعاليتهاي باالدر حال انجام شدن بودند واژ ه ي جها ني شدن در حال رايج شدن بود ودربسياري از رشته ها شامل 

 ليلبين مفاهيم بين المارتباطات جمعي وغيره جهاني شدن باسرعت زياد درحال حادث شدن بود براساس يافته هاي ما  ،اقتصاد ،سياست

بين المللي كردن به عنوان پيش نياز خود به يك ناحيه يا كشور نياز دارد وتحت تاثير اين . كردن وجهاني كردن تفاوت بارزي وجود دارد

العاتشان در بايكديگر كار كرده ويا اط. پيش نياز كشورها سازمانها شركت ها يا افرادي كه بايكديگر در يك عالقه ي مشترك سهيم هستند

  .قابل بين المللي مي باشدبراي ملت ها بين المللي كردن به معناي واقعي كلمه مساله ي كنش مت. بين خودشان رد وبدل مي كنند

شركت ويا فرد هنگامي كه ضرورت دارد به صورت بين المللي به  ،سازمان ،كه هر كشور درسوي ديگر جهاني كردن نيازمند اين است

جهاني كردن از اهميت مرزها  ،براي ملت ها به صورت فردي .قالني بگردد كه ممكن است خارج از حدود آن كشور باشددنبال چاره اي ع

  .مي كاهد

محدوديت هاي . يك نقش كليدي را داشته است كردن، اينترنت كم وبيش شدن درجهت بين الملليدر جهت ارتقا جهاني كردن ، و 

شبكه . كرده اندنترنت به اندازه كافي كاهش پيدا زمان ومكان به وسيله ي استفاده گسترده از اي ايجادشده به وسيله ي فشارهاي اجباري

  .شركتها ويا افراد برپاشده اند ،زمانهادر مقياس جهاني دربين ملت ها، سا هاي متنوعي

 تاكنون ،. ر قرار داده استهمه دنيا مي باشد، دنياي آموزش شيمي رانيز تحت تاثي در حال گذر از موج جهاني شدن كه ضرورتا

كه تبادل اطالعات طي اين. ان يك مساله ي ملي ديده شودبهتراست بگوييم به طور كلي آموزش، تمايل دارد تا به عنو يا آموزش شيمي، و

ي  هدرسوي ديگر، اصول آموزش، كه برنام. و سازمانهاي ديگر ارتقا پيدا كرده است، درست مي باشد CTCو  IUPACساليان توسط 

در عصرجهاني كردن، آيا درست است فكركنيم كه . آموزشي موضوعات درسي يكي از آنهاست، به عنوان يك مساله ي ملي تلقي شده اند
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، به عنوان مثال درسطح ليسانس، مي تواند و يا بايد به عنوان صالحديد آن كشور باشد؟اكنون دانشجويان، چيزي كه بايد تدريس شود

اني در تمام جهاني  كردن نيروي انس. ي بسياري وجود دارند كه در خارج تحصيل و كار مي كنندامي دانان حرفه شي مهندسين، اساتيد و

به عنوان مثال براي آموزش شيمي، چيزي كه بايد به آن .. پيشرفت همگام باشدآموزش بايد با . حال پيشرفت مي باشدمراحل خود در 

  .شدل و جنوب و غرب وشرق مي باين شماب دست پيدا كرد جريان سريع اطالعات

اگر . مشترك مي باشديكي از آنها برنامه ي آموزشي . ق مختلفي تحت تاثير قرار بگيردجهاني كردن آموزش ممكن است از طر

در همه كشورها يكسان باشد، آن گاه دشواريهاي مرتبط  مي آموزند را محتواي درسي تدريس شيمي كه دانشجويان سال اول دانشگاه آن

يك محتواي درسي مشترك براي شيمي عمومي دانشجويان سال  IUPAC CTCبه مثال . ا تحصيل در خارج بسيار كاهش خواهند يافتب

  .ه استاول راپيشنهاد نمود

. باشد IUPACو خارج از حيطه ي  هعمومي اين بود كه آموزش، به ويژه  طراحي محتواي درسي يك مساله ملي بود درگذشته رويه

پروفسور نودل مان در آراژانتين عالقه مندي خود را درجهت . اند شدهاين نوع پروژه ها عالقه مند به عدادي از اساتيد ت، حال حاضر

تا شكل مشتركي از محتواي درسي  پروفسور تودسكو در ايتاليا پروژه اي را آغاز كرد. تشكيل پروژه ي محتواي درسي شيمي آلي نشان داد

در عصر پول مشترك و رايج، يورو، يك محتواي درسي مشترك چيز خارق . پايي مشترك است را آغاز كنداي اروكه در بين تمام كشوره

 . آموزش شيمي اندك اندك حامياني براي خود جلب كرده استاينگونه به نظر مي رسد كه ايده ي جهاني كردن . العاده اي نيست

  

   نقدهايي براي جهاني كردن

به عنوان . ايش انسان را بسيار ارتقا مي بخشد شعار رايج قرن بيستم و بيست و يكم شده استجهاني كردن با انتظار اينكه آس

در سوي ديگر بسياري از مشكالت  .دن را هدايت كرده و تسهيالت شگفت آوري را براي انسان ها به وجود آوردهمثال،اينترنت جهاني كر

ثابت شده است كه مشكالت موجود در سيستم شبكه ي عظيم  .شده اندد ده ي نادرست از اينترنت ايجاوجود داشته اند كه از استفا

ميليون (بانك ك هاي گسترده ژاپن به شكل يك مگاتعدادي از بانچنين موردي اخيراًهنگامي كه . اينترنت باعث ايجاد فاجعه مي شوند

جنبه ي  اين سمت، .به خوبي كار نمي كرد اين بانك جديد ATM)( براي چند هفته سيستم خودپرداز .متحد شدند به وجود آمد) بانك

  .تاريك اينترنت و جهاني كردن است

منتقدين اظهار مي كنند كه جهاني كردن در عين حال كه اختالف در . انتقاد در مورد جهاني كردن اقتصاد بسيار جدي ترمي باشد

سازمان غير دولتي درنيويورك  1000، بيش از 1999وريل در آ .فاصله ي زمان و مكان را كوچكتر نموده است بزرگتر كرده است، را دارايي

انتقاد آنها اين بود كه جهاني كردن در طوالني مدت باعث خواهد شد تا  .و بانك جهاني اجتماع كرده اند IMFو در گردهمايي عمومي 

ر اقتصاد كشورهاي جهان سوم ويا اين موضوع ب .انحصار چند قطبي توسط چند كشور ويا چند بنگاه اقتصادي محدود اداره شوداقتصاد 

براي كاهش آسيب ايجاد شده توسط  اگر گرايشات انحصار چند قطبي با جهاني كردن مرتبط باشند، .درحال توسعه تاثير خواهد گذاشت

  .اين عامل ناشناس بايد احتياط به خرج داد

 ي بايست تعيين كنيم كه آيا ممكن است چنينم همانگونه كه در حال طرح ريزي براي ارتقاء جهاني كردن آموزش شيمي هستيم،

آيا احتمال وجود انحصار چند قطبي در جهاني آموزش  به عبارت ديگر، .جنبه ي تاريكي از اين گونه تالشها وجود داشته باشد يا خير

اما اين مشكالت با آنچه  كشورهاي زيادي وجود دارند كه در آنها كتاب و امكانات آزمايشگاهي كافي نيستند،حي وشيمي وجود دارد؟ نوا

  .انحصارچند قطبي اطالعات راجع به آموزش شيمي مي باشد آنچه كه منظورماست، .كه ما بايد درحدودشان بحث كنيم تفاوت دارند

اطالعات در معناي وسيع آن  در اين زمينه، .تصاحب مشترك اطالعات مي باشد مهم ترين هدف در جهاني كردن در هر رشته اي،

،كتابچه ي راهنماي آزمايش ها وحتي  درسي يمحتوا كتاب راهنما، معلم، ، كتاب اطالعات همه چيز را دربرمي گيرد؛ .شودتعبير مي 

اين هدف مي  .اطالعات بايد بين همه ي آموزگاران و تا حدودي دانش آموزان همه ي دنيا تقسيم شود دراين زمينه،. اخبار آموزش شيمي

  . موزش شيمي باشدبايست هدف نهايي جهاني كردن آ

توزيع جهاني اطالعات بسيار سخت بوده است زيرا  ند،رنت ظاهر شوقبل از اينكه كامپيوترها و اينت .را تشريح كنيم بياييد تا موقعيت

نترنت يااما ظهور كامپيوترها و بوده است، دنياي آموزش از نظر اقتصادي هميشه ضعيف .هزينه ي ترجمه و ارسال آنها بسيار باال بوده است

را به طرزي شگفت انگيز تغييرداد و اين كار با ايجاد امكان توزيع اطالعات در شكل قابل خواندن بر روي كامپيوتر و با هزينه  اين موقغيت
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ترنت يك كامپيوترها و اين بنا بر اين.بنابراين، اينترنت هزينه ي توزيع را تقريباً به صفر رساند. ي نسبتاً كم بود و نه به شكل كتبي سنتي

 . نده اموهبت بود

و اگر اطالعات به زبان انگليسي نوشته شده بود، آن گاه اين  انگليسي در بسياري از رشته ها زبان جهاني شد پس از جنگ جهاني دوم،

  .شانس را داشت كه توسط محققين بسياري در سراسر جهان خوانده شود

اكثريت  تا آنجا كه به آموزش مرتبط مي شود، .طرز كامل مطلوب نيست به نه براي ما حادث شد كه اين موقعيتبه هرحال، اينگو

انگليسي براي درصد عمده اي از آنها زبان مادري نيست و بايد فرض  .و معلمين مدارس هستندن دانش آموزا كاربران اطالعات شاگردان،

ا داشته باشد كه خطر انحصار اطالعاتي توسط يك زبان وجود اين موضوع مي تواند اين معنا ر .آشنايي ندارندكنيم كه اكثر آنها با انگليسي 

  .اين مساله مهم است زيرا آموزش به هركسي در دنيا ارتباط پيدا مي كند .دارد

اول ترجمه ي اطالعات نوشته شده به زبان انگليسي به زبان مادري فرد و انتشار  راه اجتناب از اين انحصار بسيار ساده است، در كل،

ترجمه شده در سطح ملي از طريق اينترنت و دوم ترجمه ي مطالب نوشته شده ي زبان مادري به انگليسي وانتشار آن  اين مطالب

 .اطالعات به زبان انگليسي در سطح جهاني و از طريق اينترنت

اينجا ما ترجمه ماشيني را پيشنهاد مي كنيم كه به عنوان جايگزيني براي ترجمه هاي انساني گران قيمت وسيله اي براي انتشار 

درحالت كلي، به نظر مي رسد كه فناوري نرم افزاري ترجمه پيشترفت هاي قابل توجه  .اطالعات آموزش شيمي از طريق اينترنت هستند

بسته نرم افزاري ترجمه و به صورت تجاري در ژاپن  12تا  10حداقل تعداد  به عنوان نمونه.جود آورده استسال اخير به و 5اي را در 

. قيمت آنها متغيير است. هستند يعني مي توانند از ژاپني به انگليسي و برعكس آن را ترجمه كنند هتقريباً تمامي آنها دو سوي. وجود دارند

احتماالً مدل هاي گران قيمت تري نيز وجود دارند كه  .دالر و حتي بيش از آن نيز مي رسد 1000تا  دالر آمريكا شروع مي شود و 100از 

اكثر آنها مجهز به دستگاهي هستند كه مي تواند ساختار جمله را تحليل كند و نيز مجهز به . توسط مترجمين حرفه اي استفاده مي شوند

داشته و شخص مي  لغتنامهنوزده نوع  PC-Transerك نمونه، نرم افزاري به نام در ي. اصطالحات تخصصي مي باشندلغتنامه يك سري 

ها و تعداد لغات داخل آنها آورده شده  لغتنامهدر زير فهرست  .ش بر روي دستگاه نصب كندا تعداي از آنها را بر اساس نيازتوانند همه ي

  .تندا دو سويه هسه لغتنامهنيازي به ذكر اين نكته نيست كه اين . است
  

  اندازه ي لغتنامه هاي اصطالحات تخصصي در يك نرم افزار ترجمه ماشيني در ژاپن -1جدول 

  لغات تعداد  رشته  لغات تعداد  رشته

  12000  دريا  100000  كامپيوتر

  16000  فضا و هوا  75000  مكانيك

  27000  عمران مهندسي  80000  الكترونيك و برق

  15000  انرژي  100000  پزشكي

  5000  دفاعي استحكامات  95000  شيمي

  40000  حقوق  50000  فناوري زيست

  65000  دارايي  50000  تجارت

  20000  بازرگاني  70000  فيزيك و رياضي

  75000  شيمي مهندسي  30000  محيط و زمين

  22000  فلزات
  

ي رايگاني وجود دارند كه شخص به عالوه بسته هاي نرم افزار. لغت را شامل مي شود كه اين تعداد،تعداد خوبي است 9500رشته شيمي 

حدس ما اين است كه اكنون جوانان  .ربران زيادي در ژاپن وجود دارندمي تواند بر روي اينترنت از آنها استفاده كند كه نشان مي دهند كا

ايط كنوني نرم افزار بنابراين علي رغم اينكه در شر.ژاپني زيادي هستند كه مي خواهند وب سايت هاي نوشته شده به انگليسي را بخوانند

ترجمه ماشيني هيچ ارتباطي با آموزش ندارد، اما اين شرايط براي پيشنهاد ما بسيار سودمند است زيرا استفاده از ترجمه ماشيني براي 

  .بسياري از افراد چيزي بديهي مي باشد
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مي  اطالعات آموزش شيمي در اينترنت تلقي هنگامي كه ما ترجمه ماشيني را جايگزيني براي ترجمه انساني و وسيله اي براي انتشار

  :كنيم، سه نكته زير را بايد در نظر بگيريم

  كيفيت ترجمه) آ

  تعداد زبان هايي كه نرم افزار ماشيني براي آنها وجود دارد) ب

  امكان ترجمه دو سويه) پ
  

  ميزان دسترسي به نرم افزار ترجمه ماشيني

است كه   SYSTRAN يك مثال، شركت نرم افزار ترجمه ماشيني. شيني وجود داردآشكار است كه تقاضاي زيادي براي ترجمه ما

م افزاري كه با قضاوت در مورد كاتالوگ آنها چنين به نظر مي رسد كه قويترين نر. تاريخچه ي نيم قرني از گسترش فني را دارا مي باشد

رم افزار مي تواند ترجمه ي دوسويه ي هفت زبان و اين ن. مي باشد SYSTRAN PROfessional premiumآنها فراهم آورده اند 

  .ترجمه ي تك سويه ي دو زبان را انجام دهد

به نظر مي رسد اين شركت كه اركان اصلي آن در كرواسي قرار دارند، بيشتر با . است Translation Expertsنمونه ي ديگر، شركت 

مطلع از "يكي از آنها : ، نرم افزار ترجمه ماشيني به دو دسته تقسيم مي شودبر اساس طبقه بندي آنها. زبانهاي اروپاي شرقي ارتباط دارد

  است، "دستور زبان

، به نظر مي رسد تا آنجا كه به زبانهاي اروپايي، شامل زبانهاي اروپاي شرقي مربوط مي شود، امكان زيادي براي اتبر اساس اين تحقيق

ر دسترس بودن براي زبانهاي آسيايي و افريقايي كه در آنها به نرم افزار ترجمه اين د. در دسترس بودن نرم افزار ترجمه وجود دارد

 مي توان انتظار داشت كه در اين نواحي، گسترش نرم افزار ترجمه ولي. ماشيني نياز شديدتري وجود دارد به اين اندازه واضح نيست

  .ماشيني در حال پيشرفت باشد
 

 توانايي نرم افزار ترجمه ماشيني 

به هر حال، . ر نتيجه، شكي نيست كه ترجمه هاي انساني در كيفيت بهتر از ترجمه هايي هستند كه با كامپيوتر انجام شده اندد

اگر نياز داريد تا يك ترجمه بي نقص نظير بروشور شركت را منتشر كنيد به يك مترجم . كامپيوترها مي توانند بسيار سريع ترجمه كنند

ر حال، اگر معناي كلي متن براي نياز شما كافي است، آنگاه ترجمه ي ماشيني ترجمه اي مناسب و مقرون به صرفه به ه. انسان نياز داريد

  .را ارائه مي كند

بايد تاكيد شود كه ترجمه ي انساني، و به ويژه ترجمه ي انساني بي نقص، گران بوده و اين هزينه خارج از محدوده ي توانايي ماست، 

  .در آنجا كه به حيطه ي آموزش مربوط مي شود بي ربط و نابجاسته ي ترجمه ي ماشيني و ترجمه انساني و بنا بر اين مقايس
  

  در ژاپن براي ارتقاء ترجمه ماشيني در آموزش شيمي انجام شدهپروژه 

فراد تقسيم معرفي ترجمه ماشيني به دنياي آموزش شيمي مناسب است و همه اطالعات مي توانند بدون توجه به زبان بين همه ا

مطالعه ي : عنوان پروژه اين بود.شدتسليم  IUPACبراي تبديل اين فكر به عمل، در جستجوي يافتن حمايت مالي پروژه اي را به . شوند

امكان سنجي حيطه و محدوديت هاي ترجمه ماشيني به عنوان ابزاري براي انتشار مطالب خواندني مفيد در مورد آموزش شيمي و براي 

 .ر اينترنتاستفاده د

  

  :هدف پروژه اين است

مبادرت براي ترجمه ي دو سويه ي مطالب آموزش شيمي از انگليسي به زبانهاي ديگر و بالعكس آن با استفاده از نرم افزار ترجمه 

  .ماشيني موجود و انجام يك مطالعه ي امكان سنجي در مورد دايرسازي مراكز ترجمه ي محلي
  

  :مرحله ي اول پروژه چنين است

  .يافتن داوطلباني كه اين پروژه را در كشورهاي مختلف ارتقاء خواهند بخشيد) 1

  .مربوط به شيمي و آموزش شيمي به يك بسته نرم افزاري مناسب به وسيله ي گنجاندن اصطالحات و عبارات "تعليم دادن") 2
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  .WCENه عنوان يك قسمت از محتواي ب homepage (IUPAC CCE(ايجاد ارتباط بين مطالب ترجمه شده با صفحه ي اصلي ) 3
  

به عنوان يك تحقيق اوليه، زبانهاي زير در صورت موافقت با گمارده شدن بورسيه اي توسط هشت داوطلب تست و امتحان 

  :خواهند شد

  .فرانسه، اسپانيايي، روسي، پرتغالي، ژاپني، چيني،كره اي، مالزيايي 

براي مطالبي كه قرار است ترجمه شوند بايد . سنجي اوليه، اين تعداد زبان كافي است كه براي يك امتحان امكان بر اين استاعتقاد 

  .دو نكته را در نظر بگيريم؛ يكي از آنها مشكل كپي رايت و ديگري تناسب آنهاست

شيمي "و  "شيمي بين المللي"، "آموزش بين المللي شيمي"براي ترجمه از انگليسي به زبان غير از انگليسي، مقاالت موجود در 

  .مشكل كپي رايت وجود ندارد و مقاالت آنها براي انتشار جهاني مناسب ترين هستند. بهترين مي باشند "محض و كاربردي

به عنوان . براي ترجمه از زبان غير انگليسي به انگليسي، مقاالت موجود در ژورنالهاي بين المللي آموزش شيمي مناسب مي باشند

است كه به معناي شيمي و آموزش مي  Kagaku to Kyoikuيك ژورنال ماهانه را منتشر مي كند و آن ) CSJ(مثال، مجمع شيمي ژاپن 

 .باشد

  

  گسترش امكانات با استفاده از تلفن هاي همراه

در كشورهاي توسعه يافته، زيرساخت مرتبط با اينترنت در حالت كلي در شرايط راضي كننده اي است، در حاليكه در كشورهاي در 

به اين دليل . ل توسعه، شرايط متغير است و مناطقي وجود دارند كه براي دسترسي به اينترنت در آن مناطق ضمانتي وجود نداردحا

  .مطلوب تر آن است كه جايگزينهايي براي اينترنت پيدا شوند

در صورت در نظر گرفتن توانايي هاي . ريمرا در نظر بگياستفاده از تلفن هاي همراه با ميزان در حال افزايش كاربران  بنابراين مي توان

  .تلفن هاي همراه نسل آينده، انتظارات افزايش پيدا خواهند كرد كه اين تلفن ها در مقايسه با توانايي هاي كنوني پيشرفته تر خواهند بود

را انتشار داد كه  كه بزرگترين شركت تلفن همراه در ژاپن است نوع جديدي از تلفن NTC DoCoMo، شركت 2001در ژانويه ي 

از طريق اين ترقي، اكنون ممكن است كه كاربران بتوانند برنامه اي را نوشته و اجرا . بپردازد) Java text(مي تواند به موضوعات متن جاوا 

 NTCكه حالت استاندارد گوشي هاي  i-modeه ن ديگري كه تلفن همراهشان مجهز بكنند و بتوانند اين برنامه را براي كاربرا

DoCoMo مي باشد، انتشار دهند.  

ر با در نظر گرفتن اين موضوع و با اين انتظار كه تلفن هاي همراه بتوانند به عنوان پايگاه هاي شبكه در آينده به كار بيايند، نرم افزا

كه  MOLDA. گيردكه مي تواند بر روي گوشي هاي تلفن هاي همراه مورد استفاده قرار ب ه شدهرا ساخت i MOLDAگرافيكي مولكولي 

مورد استفاده قرار گرفته  يك نرم افزار پايه آزاد مي باشد، تاريخچه اي بيش از ده سال داشته و توسط شيميدانان و دانش آموزان بسياري

  .است

ات، متن، در آينده، تلفن هاي همراه به عنوان كامپيوترهاي دستي و با كارآيي يك پايگاه كامل اينترنت براي دريافت هر گونه اطالع

به زبان خود فرد بوده و  گرافيك، صوت و تصوير، برنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه اين اطالعات شامل اطالعات آموزش شيمي

  .حتي فرد مي تواند اين اطالعات را براي تمام دنيا منتشر كند
  

  نتيجه گيري

شرايطي كه تمام مطالب منتشر شده از طريق اينترنت بتوانند  اعتقاد داريم كه جهاني كردن آموزش شيمي با كمك اينترنت و تحت

اين شرط مي تواند با استفاده ي موثر از . انجام شودبه دو زبان، زبان انگليسي و زبان اول كاربر، در دسترس باشند، مي تواند و بايد بتواند 

مطالب آموزش شيمي از انگليس به ساير زبانها و بالعكس استفاده از آن ترجمه دو سويه كه با  .رجمه ي ماشيني حاصل شودنرم افزار ت

  . امكان پذير مي باشد

همچنين در آينده نزديك از تلفن هاي همراه به عنوان كامپيوترهاي دستي و با كارايي يك پايگاه كامل اينترنتي مي توان در آموزش 

  . شيمي استفاده كرد
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