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Új szolgáltatásokkal bővült a MorphoLogic fordítóprogramja, és
honlapfordítója. A változásokról Prószéky Gábor ügyvezető igazgató
számolt be.

A MetaMorpho angol-magyar fordítóprogram-család magyarról angolra
fordító modullal egészült ki - mondta el a MorphoLogic vezérigazgatója. 

Prószéky Gábor kifejtette, a program korábban csak angolról magyarra
fordított, viszont az új verzióban már magyar szöveget is angolra fordíthat
a felhasználó. Hozzátette, a fordítóprogram a legnépszerűbb irodai
alkalmazással is működik. 

Prószéky Gábor elmondta, a magyar-angol
modul két és fél alatt készült el, az MTA
Nyelvtudományi Intézete és a Szegedi
Tudományegyetem közreműködésével. A
program 160 ezer nyelvtani szabályt, szót és
kifejezést ismer.

A MorphoLogic 
http://www.webforditas.hu/ oldalán a

szöveg- és weblapfordító szolgáltatás mellett a keresés fülön a beépített
Google-kereső segítségével megtalált oldalak már egy gombnyomással
lefordíthatók angolra vagy magyarra. Prószéky Gábor elmondta, az oldal
jelenleg napi 12 000 egyedi látogatót vonz.

Az ügyvezető igazgató arról is beszámolt, hogy megjelent a Helyesek Plus,
a Helyesek nyelvhelyességi csomag legújabb változata, teljesen új
alapszókinccsel. 

A program eddigi nyelvi tudását a MorphoLogic a felhasználók visszajelzései
alapján kijavította és kiegészítette. Prószéky Gábor elmondta, az új változat
teljesen lefedi a Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila által szerkesztett
helyesírási szótár adatbázisát.

"Belekerült az Osiris helyesírás teljes, 213 974 szónyi adatbázisa, amit
elvileg mindegyiket pontosan kezel, de nem azt a 213 ezer szót, ami benne
van, hanem a belőle levezethető néhány milliárd alakot" - mondta az
ügyvezető igazgató.

Prószéky Gábor hozzátette, a program több adatbázist képes kezelni. Az új
alapszókincs és a hamarosan megjelenő további szakszókincsek a
felhasználó igénye szerint kombinálhatók. 

A helyesírás-ellenőrző szakszótárai sorában először a gazdasági szövegek
helyesírásához készült szakszókincs jelenik meg, amely több mint 120 000
szóból áll.

> vissza a címlapra

ETARGET linkek

Fordító ceruza és Szótárgépek
Végighuzza a szövegen és minden szót lefordít. Szótárgépek teljes választéka,
tanuláshoz, utazáshoz, fordításhoz, üzlethez. Tanácsadással.

Gy&K Kft.- Médiafigyelés kreatív megoldásokkal
Médiafigyelés, internetes archívum. PR munkát segítő modul: trendek,
elemzések. Hírek minden csatornán: SMS-ben, Wap-on, Web-en, RSS-ben és
privát .mobi oldalakon.

Jól beszélsz? Jól írsz? Megértenek? Meggyőző vagy?
Ha fontos a kommunikáció, és szeretnéd magad fejleszteni, jelentkezz július
5-6-i tréningünkre! Tanulj meg tárgyalni, vitázni, kritizálni, érvelni!

> aréna

kérdezhet

> magazin

> talentum

> szavazás

Ön egyetért-e a
kormány által
bevezetni kívánt
ingatlanadóval?

Igen, mert nehéz
helyzetben van az 
államháztartás

Igen, mert
külföldön is sok
helyen létező
adófajta

Nem, mert már
adózott
jövedelemből vett
tulajdont adóztat

Nem, mert sok 
embernek ez nem
vagyoni, hanem
megélhetési
kérdés

Eladó
Praktiker Kft. 
Eladó
Infinity Sport Kft. 
Régióvezető
UCB Ingatlanhitel Zrt. 
További állások >>

> szótár

Milyen nyelvről:

angolangol

Milyen nyelvre:

magyarmagyar

keres

> összes hír

> összes audió

> képgalériák

> legolvasottabb

> archívum

> hírlevél

> netrádió

0620-4636-958

2007.06.22. 19:00
László Géza, az
Antenna Hungária
ZRT.
vezérigazgatója

> podcasting

> rss

> időjárás

most: 17ºC,
derült   

> címlapon

Nézzen elképesztő képeket
az éjszakai viharról!
Draskovics: a hét végéig
megállapodhat az MSZP és
az SZDSZ
Ingyenes lehet a
tömegközlekedés?
Apja okozta a világsztár
tragikus halálát
Újabb csapás a lányát
elvesztő férfi számára

Ne nevettess, mert bepisilek!

Nem könnyű elviselni a
hőséget...

Kellemetlen a lehelete? A
teszt megmutatja!

Kényes- nedves kérdésekről
bővebben

Új rovat indult a hajápolásról.
Lapozzon bele!

Speciális élelmiszerek nagy
választékban!

Lanyhul a kínai kereslet - Mi
lesz a rézzel?
Hullámzó forint, enyhe
hozamemelkedés
Kihúzta a csávából az OTP a
BUX-ot
580 millió eurós
megrendelés az Alstromnak
az E.ON-tól

Keresés a joganyagok között

Keresés

Keresés a cégadatok között

Keresés

Top Stories
EU leaders struggle over
treaty

Hill 'upbeat' after N Korea
visit

Icebergs are 'ecological
hotspot'

BBC News is editorially independent.
Its appearance on this site should not
be taken as an endorsement.


