A nyugati Eur6pa Bizottsag
megbizasab61 ...

Szamitagepes
szoveglordilaS
· eszperanlo

kiizvetitessel
Lapunk
1983/6. szamaban
kozoltiik
P. M. Witkam
holland mernok
cikket, amelynek f6dme: "Gepi farditas teletex rendsze1'ekben",
alcime pedig: "A Kozos Piac sak milli6t
aldaz
A.

az eszperant6
szamit6gepes
tasara". Ez a cikk a tavalyi

hasznasi-

budapesti
eszperant6 vilagkongresszuson
elhangzott Witkam-elOadas ri:ividitett valtozata volt. Az el6ad6 a holland Buro
voor Systeemontwikkeling
(BSO) nevu
rendszerprogramozasi
vallalat munkatarsa. 1982-ben a nyugat-eur6pai
Kozos Piac megbizasab6l es finanszirozasa-val, a BSO kereteben megalakult
a
g§pi forditas
kutatasaval
foglalkoz6
mnnkacsoport,
Witkam
iranyitasaval.
Eur6pa
A zszerve
-

Ez a csoport az eddigi munkassagaval
felismerte es bebizonyitotta, hogy a gepi forditast a legcelszerubben az eszperant6 hidnyelvi szerepere alapozva lehetne megoldani. E munkanak nehany
f6vonasar61 sz61t Witkam kongresszusi
e16adasa, illetve a lapunkban
kozolt
cikke.
Most a Kozos Piac e kutatast megrendel6 illetekes bizottsaga, es az erdekelt tudomanyos kozvelemeny reszere
A. P. M Witkam elkeszitette atfog6, tatanulmany-ertekii.
jelenteset
az eddig
vegzett munkajuk eredmenyeirol
es a
tovabbi teend6kr61. A konyvterjedelmu,
370 oldalas, angol nyelvu jelentes dme:
"Distributed Language Translation".
Az Eszperant6 Vilagszovetseg "Esperanto" dmli, Rotterdamban
megjelen6
foly6irata felkerte Bruce Arne Sherwood
akademikust
(az
USA-bell
Illinois Egyetem Szamit6gepes
Oktatasi Kutat6 Laborat6riun:Emak igaz;6at6helyetteset,
a:~i egyben a fiz''':' nak
es a nyelveszeti
tudornanyoknak
is
professzora), hogy ismertesse es ertel-:elje Witkam tanulmanyi
jelenteset.
Az eszpRrantista amerikai professzor a
foly6irat reszere 1rt cikkeben kUli:inos
figyelmet szentel az eszperant6 nyelv
bizonyos "m6dositasainak",
amelyeket
Witkam munkacsoportja, nyelveszek es
eszperantol6gusok
kozremukodesevel
val6sitott meg. Epp ezert hangs1.'tlyozza

Bizottsag az Eur6pai K6z6sseg vezet6
megallapitotta,
hogy a kUl6nfele elektronikusinformaci6-sz01galatok
harnarosan bel§pnek a csaladi
otthonokba. Az ilyen "telex", es egyeb hasonl6 szolgaltatasoknak az Eur6pai K6zosseg minden nyelven rendelkezesre
kell allniuk. Nagyon koltseges lenne azonban az informaci6kat ki.ilonbozo nyelveken megfogalmazni, tarolni es javitani, tovabba minden tagallam nyelver61 az osszes t6bbire
egyenkent leforditani. Ezert az Eur6pa Bizottsag egy olyan
tervezet elkeszitesevel bizta meg a holland BSO vallalatot,
lTIelynek celja annak a kerdesnek a megvizsgillasa, hogy
l'2nne-e lehetoseg az informaci6knak
csupan egy nyelven
tOrten6 tarolasara,
illetve tovabbitasara.
Az otthonokban
azutan a szoveges informaci6k vetelere alkalmas szamit6gepcs vev6keszUlekek
leIorc.litanak a kapott
informaci6t
barmely nyelvre - a gepkeze16 valaszt<'tsanak megfelel6en.
(Egyszeru inform,ld6kr61, es nem irodalrni szovegekr61 van
sz6.) A pusztan nyelvi celokon tul, a bizottsag osztbnozni
kfvanja a maR'as szinW techno16gia kifeileszteset Eur6paban is, hogy tlilszarnyalia az ilyen iranyu fej16desben mar
el6bbre lev6 Egyesiilt Allamokat es ,Japant.
Mivel a iaro!6nyelvro!
a canyelvrc
va16 forditas nem e",y
nagy, kozponti szumft6gepen tbrtenne, hanem a csaladi ott-

a cikkir6, hogy itt

nem a beszelt
megreformalasar6l
van

csz-

sz6,
hanem csup{m olyan m6dosftasokr61,
amelye\-:: lehet6ve teszik, hogy a nyelv
alkalmassa valjon a szamit6gepes :~orditasban betoltbtt hidnyelvi szerepere.
Sherwood irasat az alabbiakban, roviclitve kozoljiik.

perant6

honoklcan elhelyezett kis szamit6gepeken,
az 11yen rendszereket a BSO "osztott nyelvi forditasi"
rendszereknek
nev2zi. A. P. M. Witkam "Distributed
Language TransIt'.tion" dmu jelentese bizonyitja, hogy 11yen rendszer megval6sithat6 lenne, megpedig tbbb szakaszban. A nagy kerdes: melyik lcgyen az a kozbi.ils5, u.gynevezett "tarol6
nyelv", amelyb61 a forditasokat az osszes tobbi nyelvre elvegeznenk? A valasz: a moclositott eszperanto.
Az eszperant6ul besze16k or6mmel halljak, hogy az altaluk hasznalt nyelv egy ilyen magas szintU technol6giaban
is sikerrel alkalmazhat6. Ugyanakkar feltehetoen helytelenitik is, hosY m6dositjak a nyelvhasznalat
soran mar kialakult nyelvet. Ezzel kapcsolatban
szilkseges megjegyeznunk, ho~y a m6dositott eszoerant6val
nen'l lesz dolga a
na~y kozcnstgnek
Ezt a nyelvet cs&k a programoz6k, nyelv·~sze~.;:es ma.s rendszerszakert6k
"latjak", hiszen csak a
fcrcJ.iton:ndszeren belUli be]s(i mun!-;aeszkoz lenne. A kiils6
megfigve16 csak a ki.\lonboz6 nyelvu forditasokat
latna,
amelyeket a m6dositott eszperant6 segitsegevel illtettek at
mas n:le1vekb61 - k6ztuk feltehet6en - a koznyelvi eszperant6b61 is.

nyelvi modellt sokkal nehezebb
eszperanto
ezert j6
mezhet8
nyelvhez,

e m6dositas? Mie1't nem
M iertbeszelt
eszpe1'ant6t? - teszik

hasznaljuk a normal,
fel a ke1'dest a hozza
nem e1't6k, akik gyakran azt allitjak, hogy az eszpe1'ant6nak, mint ktizbUls6 nyelvnek az alkalmazasa a gepi fo1'ditasokhoz rendkivi.il hasznos lehet. Ezzel kapcsolatban
en
mindig szkeptikus voltam, mivel velemenyem sze1'int az
eszpe1'ant6 is - mint minden embe1'i nyelv - tulsagosan
pontatlan ahhoz, hogy azt egy gep kepes legyen elemezni.
Egysze1' azt i1'tam: azon kellene dolgozni, hogy let1'ehozzunk
egy viszonylag pontos es egye1'telmu eszpe1'ant6t; es hogy
elvben kidolgozhatunk
egy megfele16, m6dositott
nyelvi
modellt ba1'melyik nemzeti nyelv alapjan is.
Nos, reszben igazam volt, 1'eszben tevedtem.
Witkam
ugyanis reszletesen bebizonyitotta, hogy az emberi (beszelt)
. eszpe1'ant6 automatikusan
nem alkalmas
a szamit6gep,es
sztivegforditas celjai1'a. Peldaul: az ember kepes mege1'teni,
hogy a "terhes asszonyok es gye1'ekek" kifejezesben csak
az asszonyokra vonatkozik a "terhes" jelz6. De a vilag1'6l
va16 ilyen jellegu isme1'etek hianya miatt egysze1' egy szamit6gep a fenti kifejezest ugy forditotta Ie angolr6l f1'ancia1'a, hogy a leforditott sztivegben a gyerekeket is terheseknek lehetett volna ertelmezni, a sz6rendnek a francia
nyelv szabalyai szerint kotelez6 megvaltoztatasa miatt. Witkarn feltetelezi, hogy nehany evtized mulva a fordit6programoknak
mar lesz olyan "mesterseges
intelligenciajuk",
amely majd khet6ve teszi az ilyen ketertelmusegek elkertileset. J elenleg azonban. meg az eszperant6nal is precizebb
nyelvre van szlikseg, hogy lehetove valjon az automatikus
jo1'dita.~ abbol
az Ilgynevezett
barmilyen
mas nyelvre.

modositott

eszperantobol,

Witkam nem csupan korvonalazta
e fentebb kifejtett
kovetelmenyeket.
hanem reszletesen ki is dolgozta a sajat
celjainak megfelelo m6dositasokat az eszperant6n. Amikor
annakidei2n
felteteleztem,
hogy senki sem lesz hajland6
vegie:csinalni az ilyen ketertelmusegekt6l
mentes eszperant6
kifejlesztesevel jar6 nagy munkat, el sem tudtam kepzelni,
hogy valaki harom ev alatt va16ban elvegzi egy ilyen feladat e16tervezeset, majd utana megsze1'zi a sztikseges allami, penztigyi tamogatast a fejlesztesi terv megvalositasahoz.
Az Eu1'6pa Bizottsag szama1'a kesziilt kutat6munka
egy
evig tartott:
ennek kereteben a BSO ket munkatarsa foglalkozott a feladattal, bevonva a munkaba tanacsad6kent neyes nyelveszeket. matematikusokat
es eszpe1'antistakat
is.
A bevezetoben Witkam koszonetet fejezi ki egyebek koztitt
Heinz-Dieter
Maas-nak, aki az altala kifeilesztett
es
ugyancsak az eszperant6ra alap020tt - SUSY fordit61'endsze1' reven valt nemzetkozileg ismertte; tovabba Victor Sadler, John Wells es Ivo Lapenna, neves eszpe1'antista akademikusoknak.

W itkam,
arra,

mas szakembe1'ekre is hivatkozva,
1'amutat
hogy a m6dositott nemzeti nyelvek hasznalhat6sagaval osszeftiggesben tObb probUima meriil jel, mint a
modositott
eszperantoval
kapcsolatban.
Az eszpe1'ant6 elonyei a ktivetkezok: egye1'telmu es egyszeru nyelvtani szabalyok sze1'int, a sz6vegzodesek alapjan egyszeruen es gyor-

es

san elveqezhet6 a mondattani
elemzes,
a szogyokok kozott sokkal kel'esebb a tobbjelentesu
szo, mint
a nemzeti
nyelvek
eseteben. Megis, meg az eszperant6t is m6dositani

kell a gepi szovegforditas lehetove tetele erdekeben. A m6dositott eszperant6 egyebkent koriilbeWI
csak 20 szazalekban kiilonbozik
"z elq, beszelt eszperant6t61. Egy megfeleloen . m6dositott nem!26ti nyelv va16szfnUlee: ~nnel 30kkal
nagvobb
mertekben
kiilOnbozne
iilZ
eredetitol,
tehat l!zt a

alapot

bar

lenne kidolgozni. A beszelt

nyujt

a szamit6gep

ktizvetlentil

ilyen

altaI

celra

ertel-

megsem

hasznalhat6.
Witkam megmagyarazza,
hogy a rendszerszakembereknek gyakran ellenoriznitik kell a fordit6rendszer
mukodeset. Nagy konnyebbseg ilyen esetekben, ha az ugynevezett
bels6 "k6d" egy olyan olvashat6 emberi nyelv, mint amilyen a m6dositott eszperant6 (amir61 ktilsoleg ugy tUnik,
hogy lenyegeben azonos az eredeti eszperant6val).
A m6dositott eszperant6 es a nemzeti nyelvek ktiztitti
szovegforditas
nem egyszeru feladat. Nem eleg ugyanis
csupan a sz6megfeleltetesek
listajat
elkesziteni.
Peldaul
minden iger61 reszletes kiegeszito informaci6kkal kell rendelkeznie arra vonatkoz6an, hogy az targyas, vagy nem
targyas, tartozhat-e hozza ktizvetlen targy stb. Ilyen tipusu
informaci6halmaz
viszont altalaban nem talalhat6 a szokasos sz6tarakban, ezert ezek osszeallitasahoz reszletesebb le·irasokra van sztiksegiink. Abb6l ered6en, hogy az osztott
fordft6rendszerben
a bels6 struktura es az informaci6 kezelese egynyelvu, nagy lehet6seg van arra, hogy cstikentstik
a fordit6program-rendszerhez
elkeszitend6 lexikon
kifejlesztesehez sztikseges emberi munkat.
A mai szamit6gepes fordit6rendszerek
nem automatikusan mukodnek,
hanem csupan a fordft6 szakember munkajat konnyitik meg. Ezaltal a fordit6 egy 6ra alatt tobb
szoveget kepes leforditani gepi tamogatassal, mint anelkill.
Az embernek azonban, aki mind a fon'as-,
ret ismeTi, mindig ellenoriznie
es javitania

Az osztott fordit6rendszer
hasznalhat6. A modositott

viszont

mind a celnyelkell a jorditast.

egynyelvuek

szamara

is

eszperanto
precizsegebol
kovetv6.lik az automatikus
jorditas
bar-

kezoen ugyanis lehet6ve
mely nemzeti
nyelv1·e. S6t, meg

a bemeno informaci6t is
koztilheti a rendszerrel a csak valamilyen nemzeti nyelvet
beszelo, egynyelvi.1 ember. 1me, Witkam zsenialis otlete:
valaki angolu\ gepeli be a szove.Ret a rendsze1'be, es az
megp1'6balja azt leforditani
a m6dositott eszperant6ra .

T ermeszetesen
vannak ketertelmusegek
Peldaul a rendszer nem tudja, hogy

is a sztivegben.
a "saw" azt je-

lenti, hogy "latta", vagy azt, hogy "fureszel". Ilyenko1'

a fo1'dit6program
megkerdezi
a sZL;rcgkoz16t a kepernyon
keresztill, angol nyelven -,
hogy a ket jelentesvaltozat
koziil
melyikrol
van ~z6. A gepir6 erre egyszeruen vaJaszol (a

legegyszerubben peldaul az 1 vagy 2 billenty{ik leiHesevel).
Egy ilyen nemzeti nyelvu dia16gus utan a rendszer elkesziti
a m6dositott eszperant6ra torteno pontos forditast. Ezutan
egy "tisztitasi"
jQ.zis kovetkezik,
ami valamilyen
probaforditast
jelent abb61 a celb61, hogy bebizonyosodjon:
a
forditas nem okoz majd semmilyen problemat a kes6bbi,
eszperant6b6l tort6no tovabbi forditasok saran. Vegtil igy
bizonyossa valik, hogy az informaci6 a celnak teljesen megfele16 es egyertelmu formaban van tarolva a tovabbi ·felhasznalas erdekeben.
Itt most nines eleg helytink a m6dositott eszperant6nak
nyelveszeti szempontok szerinti elemzesere. Celszeru lenne,
ha az Eszperant6 Akademia letrehozna egy bizottsagot en~
nek a jelent6s tervezetnek
a tanulmanyozasara.
Witkam
nehany eszrevetele ugyanis egeszsegesen befolyasolhatna
a
beszelt emberi eszperant6nak a fejlodeset is.
Witkam azt mondja, hogy harom ftiggetlen tanacsad6 a
rendszererol sz616 jelenteset igen j6nak minositette,
es ez
segiteni fogja at abban, hogy megszerezze a kutatasok folytatasahoz szilkseges anyagi eszkozoket. E kutatasoknak
az
a. kozvetlen celjuk, hogy neh6,nJj e'l/ alatt kijejlesszenek
egy
probarendszc1't.
Megis, att6l kell tartani, hogy az Eur6pai
Kozossegben jelenleg du16 penztigyi valsag fekezni fogja
ennek az igen erdekes tervezetnek a kifejleszteset.
Ket technikai, kereskedelmi problemat viszont mar most
meR; kell emlitenLink. A csaladi otthonokban elhelyezheto,
sztiveges informs.ci6k vetelere alkalmas kesztilekek sokkal
dnlgabbak lesznek, mint
az egynyelvu
vev6kesztilekek.
Witkam feltetelezi, hogy minden csaladban meglesz majd
a sztikseges jarulekokkal
ellatott kepmagn6, es ez akkor
erre a celra is megfelel.
A masik problema: hogy a leforditott szoveg viszonylag
lassan jelenik meg a kepernyon. Ez a sebesseg jelenleg 600
sz6 percenkent; es vannak emberek, akik ennel gyorsabban
01v8snak. E sebesseg novelesere mar jelenleg is leteznek
ktilonf61e iavaslatok, de ez a problema meg megoldatlan.
A ipl ntes vilagos. i6 angolsaggal van megfogalmazva
(meg akkor is, ha nehany jelentektelen hiba e15fordul a szovegben). Francia, nemet. holland es dan nyelven is kesztilt
osszefoolalas az anvagr61, hogy a K6zos Piac tagallamainak
minel tobb szakembere me&:ismerie a lenyeget.
BRUCE A:a.NllilSl!IDWOOD
p

Eszperant6b61 forditotta Markus Gabor

