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MI részterületek

Angol-magyar után magyar-angol is
Kétirányú webfordítás
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A világháló nyelvi Bábelében különösen akkor nehéz eligazodni, ha a felhasználó
csak magyarul tud. Angolról magyarra gépi segítséggel ugyan már eddig is
fordíthatott, de ezentúl még könnyebb dolga lesz, mivel a MetaMorpho
fordítóprogram-család magyarról angolra fordító modullal egészült ki.
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A MorphoLogic az angol-magyar irányú alkalmazásokat oda-vissza működőkkel váltotta ki. Ez
azt jelenti, hogy a (2005 októbere óta hozzáférhető) MorphoWord, a MorphoWord Pro, a
MoBiCAT, a (2006 őszén megjelent) weblapfordító és a Microsoft Office „Kutatás” ablakában
működő fordítószolgáltatás kétnyelvűvé vált.
A program szótára természetesen bővíthető, a jelentésekhez szakterületi megszorítás
kapcsolható (például a mesterséges intelligencia tárgykörben: az „MI”-hez AI az evidensnek
tűnő we helyett.)
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Szótáraknál maradva: a MoBiMouse-rendszer legújabb tagjaként megjelent a CompLex
MoBiMouse Plus angol-magyar, magyar-angol jogi szótár (valamint a Helyes-e? QXT7 magyar
helyesírás-ellenőrző és elválasztó program a QuarkXPress 7-hez és a Helyesek Plus újraírt
magyar helyesírás-ellenőrző a Microsoft Office-hoz).
Új szolgáltatások a webfordításban
A MetaMorpho rendszerben minden nyelvtani szabály, kifejezés, szó forrásnyelvi és célnyelvi
párok formájában van felírva. Ezzel a módszerrel a leírásmód nemcsak áttekinthetőbb,
fejleszthetőbb, hanem a profi fordításban sikeres fordítómemóriákkal is közös
adatbázis-formátum használható.

Az adatbázisok nyelvpáronként százötvenezer nyelvi mintát tartalmaznak, ami sorokban
kifejezve körülbelül egymillió sor működtetett adatot jelent, melyhez nagyjából ugyanannyi
további segédinformáció tartozik még. A program C++ nyelven íródott, jelenleg hetvenezer sor
saját, és jelentős mennyiségű további szabad felhasználású kódból áll.
A webfordítás oldal folyamatosan bővül: a szöveg- és weblapfordító, valamint a szótár mellett
két új szolgáltatás indult. A „Keresés” fülön a beépített Google-kereső segítségével megtalált
oldalak egyetlen gombnyomással angolra vagy magyarra ültethetők át, míg az elsősorban
diákoknak és kutatóknak ajánlott „Mondatelemző” nyelvtani vizsgálódásaival a fordítóprogram
működésébe nyerünk bepillantást.
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Egy példamondat
De hogyan működik a fordítás?
Gépeljük be a lefordítandó mondatot, például: „Az FC Barcelona sajnos nem nyerte meg az idei
spanyol bajnokságot.” A következő, viszonylag pontos és – ami még fontosabb – teljesen
érthető választ kapjuk: „It FC Barcelona did not win the this year’s Spanish championship
unfortunately.”

A mondatelemző ablakba bemásolva, láthatjuk, hogy az első „Az” szó nem került be az
elemzési fába, leszakadt és magában „fordult le” itre – magyarázza Tihanyi László, a
MorphoLogic fordítóprogram üzletág igazgatója. Ha a program megértette volna az „Az”-t is,
tudta volna, hogy elhanyagolható, és nem írta volna ki.
A problémát oka egyszerű: a programnak nem lett megtanítva, hogy mássalhangzóval
kezdődő betűszavak esetében a névelő nemcsak „a”, hanem „az” is lehet. Az „A FC Barcelona
sajnos nem nyeri meg az idei spanyol bajnokságot” angol megfelelője már nem tartalmazza az
Itet.
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Egységes rendszer
Az egész problémakörre nagyon jellemző (apró) hiba egyébként könnyen javítható. A gépi
fordítás nem más, mint sok(ezer) kisebb-nagyobb probléma, melyeket egy egységes
rendszerben áttekinthető módon kezelni kell.
A szórendről: a program szándékosan a mondat (eleje helyett a) végére tette az
unfortunatelyt, ami ugyan elfogadható és érthető, de a tervek szerint ezen a téren szintén
várhatók finomhangolások.

„Bocsánatos” szórendi hibáknál és egy-egy felesleges elemnél sokkal fontosabb azoknak az
eseteknek a kezelése, amikor a mondat nem áll össze, és a fordítás csak részfák mozaikját
tartalmazza. Ilyenkor lényegesen súlyosabb szórendi problémák is előfordulhatnak.
(kf)
A www.agent.ai webszájton található tartalom az AITIA International ZRt. szellemi tulajdona.
A cikkek másodközlését megelőzően vegye fel a kapcsolatot szerkesztőségünkkel.
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