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& Mαq('α TξεβεΗ Mηxανιxη MετdφQαση 11,αL η Eλληνtxi Γλtbσσα. Σειρα:
Θtματα Eπεξεργαα('αg Γλrbαoαg xαι
Mελ(,τα Σταιiρoυ

λ6xoυ (εxδ.),

Φωνηg. Ινατιτoιjτo Ε,πεξεqyαα('αg τoυ

Λ6γoυ. Aθηνα 2000: Βxδ6αειg Καoτανιrbτη, oελ('δεg 360.

To βιβλ[o H Mηxανιxη MετdφQαση
η Eλληνιxη Γλcbαoα ειodγει για
πριilτη φoQd, χαt με xαλ6 τq6πo, τoν
γqαπτ6 ελληνιx6 λ6γο σε μια πoλυo1ιδη αυξητηαη πoυ διεγεqγεiται χa6νυα τιilqα, τtαL με E,λληνεg oυνoμιλητ6E, oε διεθν69 επiπεδo χαι αφoQd την
αναπαqdσταση τηg γλωαoιxηg γγωσηE χαι την 1qηοη τηζ στηγ xoιγωγiα
τηg Πληqoφoριxηg. 'Eγα εξ[,ooυ σημαντιxo χαQαχτηQιατιx6 τoυ βιβλioυ ε[γαι 6τι οθβεται xαι αναδειxνliει τoν
11αL

γqαπτ6 ελληνιx6 επιστημoνιx6 λ6γo.
Δεδoμ6νηζ τηζ πoιxιλ[αE των xειψt'νων χαι ωζ πQoζ τoν α9ιθμ6 των αυγγqαφ6ων χαt ωζ πQoE το εxdοτoτε
διαπqαγματευ6μενo θ6μα, απoτελε(,
dθλo τωγ επιμελητqιιilν τo γεγoν69
6τι, oτo oιiνoλo τoυ βιβλ(,oυ, τo xε[μενo q€ει πQαγματιxd oμαλd.
To βιβλi,o αυτ6 αγτλεi, υλιx6 απ6
μια σημαντυxi1 ιoτoqιxη περioδo τηE
Eλληνιxηg Mηxανιxηg MεταφQαqηζ,
η oπolα αxoλoυθεi πιoτd την αντiστoιχη Eυqωπαιxη. H πεqloδog αυτη
'αναβ[,ωoη
χαQαχτηqioτηxε απo την
τηE 6qευναE στoγ χωQo τηg Mηxανιxηg MετdφQασηE xαι ηταν απoλυτωg
εντεταγμ6νη στηγ νoηοιαρ1ιxη χ,αt

αναπαQαoταoιαxη πqoα6γγιαη τoυ
φαυνoμ6νoυ <ανθqιilπινη γλιiloοαr.

Eπιπλ6ογ, υπηgξε η επoχη 6πoυ δoπιμdοτηxε στην πqαξη o διεπιoτημoγιx6g xλαδoζ o οπolοg ε(,ναι γνωoτ6g
με τo 6νoμα <Yπoλoγιoτιxη Γλωοοoλoγ[α>>, ανolγoνταg τελιxd τoν δρ6μo
για τιζ oημεqιν6ζ εQευνητιxtg xατ, xυQiωζ, βιoμη1ανιx6g δqαατηqι6τητεg
στoν χωQo τηg <Γλωooιxt1g Tεxνoλo-

γiαζ".
Πqdγματι, στo τ6λog τηg
τoυ '7Ο χαι στιE αQχθE τηg

δεxαετ(,αg
δεxαετ(,αg

τoυ '80, η EυgωπαΤxη'Eνωoη υπoοτηqιξε διio 6Qγα με αγτιχεiμενo την Mη-

xανιxη Mετdφgαση: τα SYSTRΑN χαι
EURoTRΑ. H Eλληνιxη γλιiloσα συμμετεtγε }ιαι στα δtio αυτd 6Qγα, τα oπoiα
αντιxατ6πτgιξαν διαφoρετιx6g απ6ΨειE για τo [δυo π96βλημα. Tο μεν
sYsTRAN oτηgi1θηxε στιE εμφανεig
αγτιστoι1iεg μεταξι1 των μελιbν των
γλωoοιxιilν ξευγαqυιilν, εγιb τo

EURoTRΑ θθεοε τoν θεωqητιx6 πη1υ oε

υ$ηλ6τεQα γγωσιαxα ιiψη: επεδ(,ωξε
να φτιdξει 6γα otioτημα 6πoυ 6λε9 oι
γλιbooεg oυγαντιbνταt σε μια xoινη
αφαιQετιxη αναπαqd,αταοη τηE γλωα-

oιxfig οημααiαg, την λεγ6μενη 'διαγλιilοoα' (interlingua), xαι μετα απoxλlγoυν 6ooγ αφoqα την γλωooιx,t'1
πqαγμdτωση, δηλαδη την oιiνταξη xαι
τo λεξιx6 τoυζ. Aυτoi oι διio διαφοqετιxoi δq6μoι αντιστotxotioαν χαι σε
διαφoqετυxη oιiλληψη τoυ τελιxoιi
οτ6xoυ. Στην πεq(πτωαη τoυ SYSTRΑN
ανεπτri1θη 6να επιτυx6g αιioτημα πQo-
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μεταφQασηζ: oημεgα πια

6τι ε(,γαι δυνατ6ν
τεχγoγνωα(,α να
υπαρ1oυσα
τηγ
με
χ,ατασχευdooυμε αυoτηματα με μεταφqαατιxη απ6δooη iαη με την ανθqιilπινη. Eiγαι δυνατ6ν, 6μωζ, να χαταoxευαξoυμε oυoτηματα τα oπoiα αJτoδ(,δουγ πQoσεγγι oτιxt g μεταφρdσειζ,
oι oποlεg εi,τε εiγαι 1ρηoιμεg αυτθg
xαθαυτ6g ε[τε υπoβoηθοtiν τo 6qγo
τoυ μεταφQαoτη χαι τo απλοπoιotiν,
με εγτυπωσιαxα απoτελ6οματα σε
oριoμθνεζ πεQιπτιiloειg. Tο ευRoτκe
απ6 την αλλη, oτ61ευε οε πoλυγλωooνxt| μεταφqαoη αxqιβεiαg. Tελιxd,
δεν απ6δωαε xdπoιo αυοτημα τo
oπoio λειτoυgγεi, αλλd 6δωαε τεqdoτια ιilθηση στηγ Γλωαoιxη Tε1νoλoγiα, αφ' εν6g μεν με τo να γ(,νει τo λiχνo 6πoυ αναπτti1θηxε η xρioιμη
μdξα ειδιxευμ6νων εgευνητιbν στιζ
περιoo6τερε9 xιilQεζ τηζ Eυριilπηg,
αφ' ετ6ρoυ με τo να απoτελ6oει 6γαγ
απ6 τoυζ πιo σημαντιχotig 1ιbqoυg
6πoυ αναπτri1θηχε o πqoβληματιομ6g
πoυ τελιxα oυγθδεoε αυτην την xoινιiτητα τ6οo με την αxαδημαΤxη πραγματιx6τητα 6αo χαι με την αγoQd. Η
πιo παγω συνoπτtχη ειx6να, xαθιilg
xαυ xaπotου σημαντιxot, γνωοιαxoti
πεQtεχoμ6νoυ η xαι αμιγιbg γλωoαoλoγιxol πqoβληματιoμoi,, oι oποloι
αναπτυxθηxαν oε αυτην την πoqεi,α,
ανταναχλιilγται oτα δoxlμια του βιβλ[oυ <Η Mη1ανιxη Mεταφqαοη χαt η
Eλληνιxη Γλιbοαα>.
To βιβλio 1ωqi,ξεται oε τqi,α μθgη:
εισαγωγιxa xεtψενα, M6ροg Πριilτo:
Tο oιiατημα sYSTRΑΝ τηζ EυρωπαΤxηg
Eπιτqoπηg, Mθqog Δεt}τεqo: To οtiστημα EURoTRΑ. Eπιπλ6oν, πεqι61ει
6να 1ρηoιμoτατo Eυqετηριo ειδιπιilγ
πανε(,g δεν πιατει1ει

εxφqdαεων χαι 6ρων xαθιilg xαι Καταλoγo συγτoμoγqαφιιilν xαι Kατdλoγο συγγQαφ6ων. Στην αυν61ευα, θα
αναφερθιil oτα τρ(,α μ6qη 1ωριοτd.
Στα ειααγωγιxd xεiμενα πεgιλαμβανoνται: Γειilqγιog Mπαμπινιιilτηg
<Πqoλεγ6μεγα>>' Mελ[τα Σταtiρoυ xαι
Mαρ(,α Tξεβελθxου <Πq6λoγog> xαι
Γιιbργog Kαqαγιd,νγηζ <['ενιxη επιαx6πηαη των συστημdτων μηxανιxηg
μεταφρασηζ EURoTRA y"αt sγsτκaπ>>. H
ιoτoqiα τηζ MηχανιxηE Mετdφqααηg
ωζ ιδια[,τερoυ εQευγητιxot xλdδoυ
χαι η oημαo1α τηζ για την ελληνιxt1
γλιbααα στιE σημερινθg τεxνoλoγιx6g
χαt χotγωνιx6g oυνθηxεg παqoυoιαξoνται με επαρxεtα στoν λi,γo διαθ6σιμo χωQo. Γ[γεται μια xαλη επιοx6πηση των τεχνιxιilν πoυ θ1oυγ αναπτυ1θε[, oε παγx6σμιo επiπεδo xαθcδg
χαt μια απoτiμηoη τoυg. Tαυτ61ρoνα
διαγρdφoνται oι πιo oιiγ1Qoγεζ γQαμμ69 €qευγαζ χαι βιoμη1ανιxηg ανdπτυξηg. Αυτ69 oι οιiγxqoνεζ πQαχτιx€g απoxλiνoυγ απo τα αυoτηματα
EURoTRΑ χαι SYSTRaπ τ6οo στην αγτιμετιitπιoη τoυ πqoβληματoζ χει,Qιoμoιi xαι αξιoπoiηαηg τηg γλωοoιx,t'1g
γνιilαηg 6oο Ι4.αL στην μαθηματιxη
τoυζ υπoδoμη (ειοαγουν στατιστιxt'g
μεθ6δoυ9) αλλα, φυαιxd, 1τlξoυν
παγω oε επιτευγματα τωγ αQχιxιilγ
αυτιbν αυoτημdτων. Eδιb πρ6πει να
τoνιoτεi, 6τι, oτιE οημεqιν6g ουνθηxεg,
η γλωααιxη γνιilοη, ωζ <<πεqιεx6μενo>>, αξιoπoιεiται oε βιoμη1ανιxη xλi,μα1{,α. Mιλιilγταζ για Γλωoαιxη Tε1νoλoγΙ,α, μιλdμε xυgi,ωg για τoν χεtqιoμ6 χαt τηγ βιoμη1ανιxη αξιoπο[η_
ση τηζ γλωααιxη6 γνιiloηE ενιil, μιλιilγταg για Yπoλoγιατιxη Γλωoooλογiα
μιλοtioαμε xυρlωg γtα την αναπαρd_
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σταση αυτηs τηE γγ(i)σηζ. Θα επαν6λθoυμε σε αυτ6 τo σημειo 6ταν θα μιληοoυμε γtα τo Mθgog Δεt1τεqο τoυ
βιβλ[oυ.

Tα ειoαγωγιπα xεlμενα oτο or]γoλ6
τoυζ θ6τoυν θνα oqΘ6 xαι πληqoφogιαx6 πλαioιo γtα τo υλιx6 πoυ αχoλoυθε(, χαι απoτελoriγ 6γαγ απ6 τoυg

π6λου9 6λξηs τoυ βιβλ(,oυ. Φυαιxd,
πQαγματεtioνται 6γα μεγαλo θ6μα,
oπ6τε αγαγχαστtxα δlνoυν μια or}ντoμη (oε xdπoια οημεiα, πιθαν6γ
επιγQαμματιxη) ειx6να τoυ, μdλλoν
xαι λ6γω 6λλεψηg 1ιbρoυ. Eπιπλθoγ,
θα ηθελα να σημεtιboω 6τι λε(,πει η
xαΘιεqωμι4νη oιiντoμη πεQιγqαφη των
πεQιεχoμ6νωγ τoυ βιβλ[oυ. H θ6oη
αυτηg τηζ πεQtγaαφηE θα ηταν, πιoτεtiω, στo xεiμενo των επιμελητριιbν.

To M6qoE Πqιbτο, τo oπo1o εiναι

αφιεQωμ6νo oτo SYSTRAN, πεqιλαμβαγει τα εξηg δoxlμια: Α'γγελιxη Π6τριτg
<<Η ανdπτυξη xαι 1ρηoη τoυ αγγλoελ-

ληνιxor3 ξεtiγoυE>, Σoφiα Potioooυ
<Πqογqdμματα μετdβααηE χαι αriνθε-

σηζ τoυ αγγλoελληνιxoti ξειiγoυg>,
Mαqiνα Δημoπotiλoυ <Δoμη τoυ αγγλoελληνιxot} λεξιxοti εxφρdαεOV>>,

στoγ oπoio υφαiνεται μεγdλη πoo6τητα <λεξιxηg γνιilοηg>. Eπιπλθoν, η
<λεξιxη γνιiloη> τoυ sYsTκeπ πεqιθ1ει
xαι oγt'oειE συνταxτιxt1g χαι σημασιo-

λoγιxηg απειx6νιoηg μεταξri

φoρi,α για την γλιiloαα-πηγη. Σ[γoυQα,

μεγdλo μ6Qoζ αυτotj πoυ oγoμdξεται
τoυ
sYSTRAN, θα 6βqιαιε ανετo χιbQo φιλoξεν[αg στoγ τoμθα τηg oιiνταξηg 6πωg
αυτ6g γ[νεται χαταγoητ6g απ6 τts πιo
γνωoτθg συγταχτtx6g θεωq(,εg. Γενιxα,
αυτη η επιλoγη τoυ SYSTRΑN δεν ατερε(,ται θεωgητιxηg αξiαs xαι υπ6oταoηg, αλλd αυτ6 δεν ανταναxλαται οτα

λεξιxη γνιiloη στo πλαiοιo

xε[μενα τoυ βιβλ[oυ.
Φυoιoλoyυxα, τo βιβλlo επιxεντqιil-

γεται στηγ παρoυοiα τηE Eλληνιxηg
στo SYSΤRΑN χαι συγχεχQιμ6να ατα

oι

δημιoυqγol τoυ sYSTκeπ ηΘεληαxoλoιiθηααν τo πq6τυπo
δεν
μθνα
xdπoιαg γλωοοoλoγιxηE θεωρ(,αg με
xεντqυx6 αημεi,ο αναφoρdg την αriνταξη. H oυνoλιxη oτqατηγιxη τoυ
αυατηματog πgoβλ6πει €γαν oyετυxa
ελαφgιi oυνταxτιxo αxελετ6 πd,νω

ξγλιxη +

Eλληνιxt1xατ EλληΓαλλιxη. Tα α1ετιxd δox[,μια
πεgιγρdφoυν:
. την βαοιxη συγταχτtxη αρ1ιτεχτoνιxt1 τoυ μεταφQαστιχori μηxανιαμoιi για τo ξεtiγog Φγλιxη _)
ξεtiγη

νιxη

.

Πηνελ6πη Λεμπ6οη <Aυτoματοπoiηση τηE δυαδιxαoiαg παgαγωγηg του
ελληνιxori ηλεxτρoγιxoti λεξιxori αγdλυοηg>>, Barbara Flammang <To ηλεxτqoνιπ6 λεξυx6 τηg ελληνιxηg ανdλυαηg>.

τηE

γλιilοοαg-πηγηζ χαι τηζ γλιilαoαg-oτ6xoυ xαθιilg χαι μoqφoλoγιxη πληqo-

+

Eλληνυxη,

τιζ τoπιxtg μιxq€g γQαμματιx6g, oι

oπolεg oυνδθoνται με λεξιx6g χατηγoρiεg η xαι λημματα τηs ΑγγλL}{iS,
χαταχωQ(,ξoνται ωg λεξιπη γνιiloη
χαι χQησιμεtioυν στην απειx6νιoη

ιδιαιτεqoτητων τηE Φγλιxηg σε

.

xαταλληλεg δoμθg τηg Eλληνιxηg,

την πoλf αξι6λογη μoqφολoγLτlη
ανdλυoη τηg Eλληνιxηg ωg γλιilooαg-πηγηζ στo ξεtiγog Eλληνιxη -+
Γαλλιxη, xαι
ο }tσ τo i,διo ξειiγog, τo λεξιx6 για
την ανdλυoη τηζ Eλληνιxηg, τo
oπoio πεqι6xει μεταξri dλλωγ τoν
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συνταχτιx6 xαqαxτηgιομo των λημματων xαθιilg χαι τιE oγετιx1g τoπι-

x6g γραμματιx6g τιE αναφεq6μενεg

oε ιδι6τητεg λεξιxιilν xατηγoQιιbγ /
λημματων (oι oπoiεg, φυαιxα, xατα1ωρi,ξoνται ωζ λεξιxη γνΦoη).
Tα ωg dγω δoxiμια, χαι xυqi,ωE τα
αναφερ6μεγα oτα λεξιxα, xdγoυγ σαφ6g 6τι τα λεξιxd τoυ SYSTRIπ απoθηααυρ(,ζoυν oημαντιx6g πoo6τητεg
εμπεtQιχηg γνιilαηζ για τιζ μεταφQαoτιxtg ox6αειE μεταξt} των γλωαoιilν
των ξευγΦν οτα oπoi,α αναφ6goνταt.
Παρ6λα αυτα, η απog[,α πoυ γεγγι6ται
στoγ αναγνιiloτη εi,ναι με πoια αχQtβιilg μεθoδoλoγiα εγτoπiατηl,{ε χαι χαταγραφτηxε αυτη η γνωση. Για παρdδειγμα, oτο xεiμενo για τα λεξιxd τoυ
ξευγoυg Φγλιxη -+ Eλληνιxη, γ(,νεται
μια xατατμηση τηg πληρoφoρi,αg oε
πoιxlλα εiδη xαν6νων αλλd δεν εξηγεiται με πoια xqιτηqια πqoτιμηθηxε
αυτη η xατατμηαη απ6 6λε9 τιg αλλεg
πιθαν6g διευθετηoειζ τιζ oπolεg εi,γαι
δυνατ6γ να πQoτε[νει xανεi,g. Γενιxd,
τα δox[,μια για τo sYSTReπ παqαμ6γoυν πεQιγQαφιxαxαι απo την dπofi
αυτη δεν βoηθοt]ν τoγ αναγνιilατη γα
xερδ[αει απo την τεgdατια απoΘηoαυριαμθνη γλωoαολογιxη χαt μεταφQαoτιx'i1γνιiloη στην oπoiα αναφ6qονται.
To M6ρoE Δεriτεqo τoυ βιβλ(oυ, τo
οπoi,o αναφ6ρεται στo EURoTRA, πεQιλαμβdνει τα δοx(μια: Mελ[τα ΣταιiQου χαι Mαρiα Tζεβε}'LuQυ <<oι γλωααo}τoγυxt6 πQoδιαγaαφfg του συστηματοg EURσΓRAp, Mαφh ΓΦιlιηλf,δου
η,fiLfitw Λαμπqoπoιiλoυ <H αυγxgdτηση τoυ λεξιxoli>>, Eλθγη EυΘυμi,oυ
<H ogολoγi,α στηγ μη1ανιxη μετdΨQασT1>>, ξγελιxη Ρdλλη <<To xλιτιx6
oιiατημα τηg N6αg Eλληγυxηζr, Αryγε-

237

λιxη Ρdλλη .,Η oιiνθεoη σ' ιθγα οriατημα μηχανιxηg μετdφQασηs βαoιομθνo
στηγ μετdβααη>, Σ(,λια Poνιιilτη <Η
αναλυoη των αναφoqιxιilν πqoτααεΦV>>, Eλθνη Eυθυμ[oυ <Aναφoqιxοl
δεi,xτεg στην επεξεgγαolα τηg φυαιxηg
γλιilooαg> χαι Mαρiα Tξεβελθxoυ
<<Xqoνιx€g δoμ69 στον λ6γo".
oπωg θγευ ηδη αναφερθε(,, τo
EURoTRΑ

ανταγαxλιl τηγ

αντ(,ληιpη

oπoiα υιoθετοliν οι
γενετιx6g Θεωq(,εg, δηλαδη 6τι 6λoι οι
d,νΘqωποι αντλofν απo xαπoιo xoιν6
γλωοoιx6 oπλοοτdαιο τLαL, στηγ
πqαγμdτωση τoυ λ6γoυ, εξειδιxεtiουν
ανd γλιilooα. Eπιπλ6oγ, oι αναπαQαoταoιαx6E γεγετιχθg θεωq[,εg διεxδ(,χησαγ χαι γνωσιαxη υπ6σταση, δηλαδη 6τι εξηγot}ν την γλιilοσα ωζ φαιν6μεγo αxετιξ6μεγo με την λειτoυqγiα
τoυ ανθqιbπινoυ εγxεφdλoυ. AxoλoυΘιilνταg αντιληψειE πολri διαδεδoμ€νεζ στoγ oυγγενη με τηγ Yπολoγιoτιxη Γλωαooλογ(,α χιilQο τηE Tε1νητηζ
Noημooriνηg, η χQηση αυτιbγ τωγ
αναπαQααταοεωγ γtα την διαxεi,qιαη
γλωαοιxoυ πεQιεχoμ6γoυ απ6 τoγ
υπoλoγιατη θεωgηθηxε πρdξη αξιoλ6γηoηg των γενετιxιilν γλωoαoλoγιxιilν θεωqιιbν. Πoλλ6g αυξητηαειg 6γυναγ με θ6μα τo αν xαι xατα π6οoγ oι
τυπιxt'g γλιbαοεg, οι oπoiε5 χQησιμoποιt]Θηxαν για τιE αναπαραoταoει5
πoυ χειQ[ξoνταν οι υπoλoyιoτt'g, εLxαν τLζ i,διεg εχφ8αστιxθζ δυγατ6τηπεg[, γλιilαoαg την

τεg με τl,$τL'fiLxθE γλιbοαε6 που χQησι_
ΥeνeτJ'ι'(,q θeωq(εg,
μοrτoωriσαγ
πoια η oxtοη τoυg η.{αL ΙιoLt'ζ oι αυγθ_

οι

πειεζ τωγ απoχλ{,αειilν τoυE. Aυτη εiγαι μια πQαγματιxd, oπoυδαiα χαι μεγdλη αυξητηoη με ρiξεg στην Φιλoαoφiα xαι στηγ Mαθηματιxt] Λoγιxη.
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Στην χωQα μαE, αυτη η συξητηση 6χει
λlγoυg θιαoιilτεg χαι για αυτ6 θεωqιil

6τι η oυξητηoη πoυ παQoυoιdξεται

oτα xεiμεγα <(oι γλωοοολoγιx6g πQoδιαγραφθE τoυ oυoτηματoE EURoTRA>>
xαι <<Xqoνιx6g δoμ69 στoν λ6γo> ε[-

ναι σημαντυxt1 συνεισφoqd oτoν ελληγιx6 επιστημoνιx6 χωQo xαι λ6γo. H
oυξητηoη αυτη βqlαxεται στην xαqδιd
του xλd,δoυ τηE Yπoλoγιατιxt1g Γλωαοoλoγi,αg, η oπoiα πλ6oγ απoτελεi
θγαν απ6 τoυE xλαδουg πoυ λειτoυqγoιiν ωg θεωρητιxd θεμθλια για τηγ
διαxεlqιοη χαι χaηση τoυ γλωoαυxoti
πεQιεχoμ6γoυ στηγ επoxη τηg Γλωooιxt1g Tεxνoλογ(,αg.

Στην oυν61εια παqαθ6τω oqιομ6να
α16λια για τα υπ6λoιπα δoxiμια:
Η παgoυαiαoη τoυ τg6πoυ αυγxq6τησηζ τoυ λεξιxoιi τoυ EURoTRΑ εi,ναι
σαφηs. Κατα την γνιilμη μoυ, τo δoxlμιo θα εi1ε να ωφεληθεl απ6 την παqdθεοη παqαδειγμdτων χαt τηγ πεQιγaαφη των αρ1ιilν βαοει των oπolων

ταξινoμηθηxαν oι συγταxτιxt'g xαι,
xυgi,ωE, ot σημασιoλoγυx6g πληqoφoQlεζ.

To δoxi,μιo περi oqολογi,αg ειodγει
την 6ννoια τηζ υπoγλιilασαζ η oπoiα
εiγαι xεντqιxη στην αημερινη αντ(,ληΨη πεqi, Mη1ανιxηg Mεταφqαoηg.
Eπιxεντριilνεται στηγ oυνταxτυxη
ανd,λυoη των 6ρωγ στην N6α Eλληνι-

x'fι

τηE μoQφoλoγιxηg αναλυoηg
θεoηg.

Tα δoxlμια πεq(, oqoλoγiαg χαι
oriνθεoηg πεgιλαμβdγoυν ειoαγωγ6g
oτo θ6μα τηE Mηχανιxηg Mετdφqασηζ οι oπolεg εi,ναι εξ ανdγxηg ελλιπεtg, δυααπoιjν την εν6τητα τoυ βιβλtoυ χαι υπερxαλriπτoνται απ6 τo εισαγωγιx6 δoxlμιo περ(, τε1νoλoγιxηg
πgoαθγγισηE τηE Mη1ανιxηg MετdφQασηs.

Axoλoυθotiγ δfo ενδιαφ6ρoντα δoxiμια για τoν 1ειριομ6 των αγαφoQι-

xιilν πρoτασεων, τα oπoiα xαλυπτoιlν
διαφoqετιx6g πqoοεγγi,αειg, την εγoπoιητιxη χαι τηγ μετασχηματιoτιxη.
Tο βιβλio xλε[νει με τo δoxlμιo
περ(, 1qoνιxιilν δoμιilν, τo οπolo δ[νει
μια εμπεQtστατωμθνη ειx6να τoυ
υπdqxoντog γλωαooλoγιxoυ πqoβληματιoμoιi για τoν qηματιx6 xq6νo,
την 6ψη χαt τo πoι6ν ενεργεiαg γενtx6τεqα χαι αγαφoqιxd με τηγ Eλληνιxη ειδιx6τεQα.

Axoλoυθotiν oριoμ€να γενιxηg φι)σεωζ o16λια χαt oQισμ6να τυπoγQαφιxd λdθη τα oπoiα εγτoπloτηχαν
oτo βιβλi,o:

.

χαι γιατi 1qειdξεται η

ταυτ61ρoνη

xαταλoγoγqαφηοη τωγ 6qων χαι η
συγταχτιxη τoυg ανdλυoη.
Tα διio δoxiμια για την μoρφoλoγiα πqooφdqoυν μια θεωqητιnα εμπεQιστατωμ6νη πqoο6γγιoη oτα θ6ματα

Σε διdφogα αημεiα του βιβλ(,oυ γi-

νεται αναφoqd στηγ μαθηματιxη

πqαξη τηζ ενoπoiηoηg (oελ[δεg 155
xαι 215) με μαθηματιxd μη oqθo
τq6πo: δεν πq6xειταt για διαδιxαotα xαυ δεγ αντιoτoι1ε[ στηγ τoμη

για την αυτ6ματη αναγνιilqιαη

6qων. Kατd την γνιilμη μoυ, πqθπευ να
δoθεi ααφ6ατεgη εξηγηση για τo π6τε

xαι οriγ-

.

τωγ αυν6λωγ.

H θwotα τηζ oυνoxηg xατa την ΛεΓqαμματιxη
(Lexical Functional Grammar) δεν
απoδi,δεται oαφιilg (αελiδα 261):
<(μια συνταχτιxη δoμη εξdρτηoηg...
θxει αυνoχη, αγ oε αυτην περι61oνται 6λεE xαι μoνo oι λειτoυργιx6g

ξιxi Λειτoυqγιxη
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θθoειg oι oπoiεg xαθoqi,ξoνται απ6
τoν xυβεQγητη". Σαφιilg, δεν εlγαι
αυτ6g o oριoμ6ζ τηE oυνoxηg xατα
τηγ ΛΛΓ (η oπolα oρ(,ξει 6τι 6λεg
oι υπdρ1oυσεE λειτoυqγιx6g θ6οειg
oε μiα λειτoυgγιxη δoμη πqθπει να

oρlξoνται απ6 τo xατηγ6qημα)
αλλd δεγ εiγαι oαφθg oτo xεi,μενo
τι oρiξεται ωζ συνταχτtxη δoμη
εξdρτηαηE χαι otiτε αναφ6qεται o

.

.

6Qoζ oτo Eυρετηqιo.

Στo δoxlμιo περ(, Oqoλoγiαg, η
διαφoqoπolηoη μεταξti εν69 xoινor1 λεξιxot xαι μtαζ Bdαηg oQoλoγi,αg μαg αφηνεt με την εντι}πωοη 6τι oε 6να oποιoδηπoτε λεξιx6
δεν 61ουμε πoλυλεξιxα λημματα.
Aυτo α(,γουgα δεν ιo1tiει γtα τα
ηλεxτqoνιxd λεξιxd τα oπolα υπooτηqiξoυν τηγ Mηxανιxη MετdφQαση.

TυΠoΥραφιxd λdθη εντoπioτηχαγ
oτιg oελlδεg 106 (uoτη ουν61εια θα
ουξητηoω τQεtζ απo τιg πιο ofγθετα qηματα, τα oυτεζ
'{ατηγoqiεg:
αιαοτυxα τυg αντωνυμ[εE xαι τα
επ[,θετα>>), 153 (<αqιθμ6ζ = πληθυντιx6g> ενιil θα 6πqεπε <<ενιx6g>>),
175 (o τlτλog τηg αελ[,δαg αναφ6ρεται στo επ6μενo δoxi,μιo), 247, oγi1-

μα (7)β

(<gouvernement>> αντ(,

<<8overnment>>),

οελ(,δα 331 ("μη

oταθερθE λoγιxθg> αντ(, <μη λογι-

.

x6g oταθεQθE").

Kαλ6 θα ηταν oι μαθηματιxtg φ6qμουλεg γα μην εγσωματιirνoγται
ατo ρ6ον xεlμενo αλλα να δlγoντιiι
σε χωQιστη γqαμμη (π.x. αελ(,δα
157).

Kλεiγoνταg αυτη την βιβλιoxρι,α(,α,
επαγαλαμβdνω ΠΦE, παgd τιs oπotεοδηποτε παQατηQηαειg, τo βιβλi,o

αυτ6 εiγαι μια oυσιαoτιxη αυμβoλη
στoν ελληνιx6 επιστημoνυx6 λ6γo
xαι, xατa oυν6πεια, 1qηoιμο oτoγ διδαoxoντα, στoν ερευνητη χαι στoγ
φoιτητη. Eπιπλ6oν, σαν βιβλio ε[,γαι
xαλoφτιαγμ6νo, με λαμπqη επιμ6λεια
τlαL ευ1αριoτη παqoυα[α. Eυ1oμαι
αυτη η πQoσπαθεια να βqει αγταπ6χQιση xαι oυν61εια.
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