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Η επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21
«Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι»
•

•

•

•

Η Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 21 του ΕΛΟΤ είναι η Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης στην
Ορολογία και είναι κατοπτρική της ∆ιεθνούς Επιτροπής TC37 του ISO «Language
and Terminology».
Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η τυποποίηση στο πεδίο της Ορολογίας και
συγκεκριµένα η θέσπιση/υιοθέτηση αρχών, κανόνων και µεθόδων ορολογίας, µε την
επεξεργασία και απόδοση στην ελληνική των προτύπων ορολογίας του ISO και µε
την επεξεργασία για έκδοση Ελληνικών Προτύπων στον τοµέα της Ορολογίας.
Είναι πλήρες µέλος (P-Member) της TC37 του ISO, καθώς και όλων των
Υποεπιτροπών της. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί και ενηµερώνεται για όλο το
έργο της Επιτροπής, ενώ συµµετέχει στις συζητήσεις και ψηφοφορίες για τα νέα
πρότυπα και άλλα τυποποιητικά κείµενα που προκύπτουν.
Είναι ενεργό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και του Ελληνικού
∆ικτύου Ορολογίας (Ε∆Ο) και συνεργάζεται µε επιστήµονες καθώς και µε ελληνικούς
και διεθνείς επιστηµονικούς φορείς.
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Το έργο της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21
(ενδεικτικά)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΕΛΟΤ 402 / ISO 704 «Ορολογική εργασία – Αρχές και µέθοδοι»
ΕΛΟΤ 561-1 / ISO 1087-1 «Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1:
Θεωρία και εφαρµογή»
ΕΛΟΤ 561-2 / ISO 1087-2 «Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 2:
Πληροφορικές εφαρµογές»
ΕΛΟΤ 562 / ISO 860 «Ορολογική εργασία – Εναρµόνιση εννοιών και
όρων»
ΕΛΟΤ 1445 / ISO 23185 «Αξιολόγηση ορολογικών πόρων – Γενικές
έννοιες, αρχές και απαιτήσεις»
ΕΛΟΤ 1447 / ISO 12616 «Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία»
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Ελληνικά πρότυπα για τη Μετάφραση
•

ΕΛΟΤ 1447 / ISO 12616 «Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία»
– Το Ελληνικό Πρότυπο τέθηκε σε δηµόσια κρίση και εκδόθηκε το 2017.
– Στο µεταξύ, το αντίστοιχο ∆ιεθνές Πρότυπο έχει αποσυρθεί και πρόκειται να
αντικατασταθεί. Υπό επεξεργασία το έγγραφο εργασίας: ISO/WD 12616-1
Terminology work in support of multilingual communication – Part 1:
Fundamentals of translation-oriented terminography.

•

ΕΛΟΤ xxxx / ISO 17100 «Υπηρεσίες µετάφρασης – Απαιτήσεις για
Υπηρεσίες µετάφρασης» (υπό επεξεργασία)
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Βασικές έννοιες
•

ορολογική εργασία (terminological work)
εργασία που αφορά τη συστηµατική συλλογή, περιγραφή, επεξεργασία και
παρουσίαση των εννοιών και των κατασηµάνσεών τους, καθώς και τη δηµιουργία των
κατασηµάνσεων (δηλ. όρων, ονοµάτων, συµβόλων)

•

ορολογικά δεδοµένα (terminological data)
δεδοµένα που σχετίζονται µε έννοιες ή τις κατασηµάνσεις τους,
π.χ. κύριος εισόδιος όρος, ορισµός, γραµµατική πληροφορία, πραγµατολογική
πληροφορία κτλ.

•

ορογραφία (terminography)
µέρος της ορολογικής εργασίας που αφορά την εγγραφή και παρουσίαση των
ορολογικών δεδοµένων
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Βασικές έννοιες
•

µετάφραση (translation)
σύνολο διεργασιών για την απόδοση του περιεχοµένου της γλώσσας-πηγής σε
περιεχόµενο της γλώσσας-στόχου σε γραπτή µορφή

•

εξέλεγχος (check)
εξέταση του περιεχοµένου στη γλώσσα-στόχο που διενεργείται από τον µεταφραστή

•

διγλωσσική επιµέλεια (revision)
διγλωσσική εξέταση του περιεχοµένου στη γλώσσα-στόχο σε σχέση µε το περιεχόµενο
της γλώσσας-πηγής ως προς την καταλληλότητά του για τον συµφωνηµένο σκοπό
Επίσης και: «µεταφραστική επιµέλεια» και «αντιπαραβολική επιµέλεια».

•

µονογλωσσική επιµέλεια (review)
µονογλωσσική εξέταση του περιεχοµένου στη γλώσσα-στόχο ως προς την
καταλληλότητά του για τον συµφωνηµένο σκοπό
Επίσης και: «επιµέλεια».
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Συνοπτική παρουσίαση
του Ελληνικού Προτύπου
ΕΛΟΤ 1447 / ISO 12616
«Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία»
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∆οµή προτύπου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή
Αντικείµενο
Τυποποιητικές παραποµπές
Όροι και ορισµοί εννοιών
...
…
…
Παράρτηµα Α (Πληροφοριακό) Παραδείγµατα και επεξηγήσεις σχετικά µε τις
κατηγορίες δεδοµένων
Παράρτηµα Β (Πληροφοριακό) Αλφαβητικό ευρετήριο όρων και θεµάτων
Παράρτηµα Γ (Πληροφοριακό) Ελληνοαγγλογαλλικό γλωσσάριο όρων
Παράρτηµα ∆ (Πληροφοριακό) Αγγλοελληνογαλλικό γλωσσάριο όρων
Παράρτηµα Ε (Πληροφοριακό) Γαλλοελληνοαγγλικό γλωσσάριο όρων
Βιβλιογραφία
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Εισαγωγή
•

•

•

•

Οι µεταφραστές που ασχολούνται µε εξειδικευµένα κείµενα αντιµετωπίζουν ολοένα
περισσότερο την ανάγκη καταγραφής και ανάκτησης της ορολογικής
πληροφορίας, προκειµένου να εξοικονοµούν χρόνο και να εργάζονται πιο
αποτελεσµατικά.
Η εµπειρία έχει δείξει ότι η ορογραφία διευκολύνει τη µετάφραση επιτρέποντας
στους µεταφραστές
– να καταγράφουν και να συστηµατοποιούν την ορολογία,
– να χρησιµοποιούν την ορολογία µε συνέπεια σε βάθος χρόνου και
– να ασχολούνται πιο αποτελεσµατικά µε πολλές γλώσσες.
Με τη συστηµατική καταγραφή της ορολογικής πληροφορίας, οι µεταφραστές
αυξάνουν την επίδοσή τους, βελτιώνουν την ποιότητα του µεταφράσµατος και
αυξάνουν την παραγωγικότητά τους.
Μια οργανωµένη συλλογή ορολογικής πληροφορίας δίνει στους µεταφραστές τη
δυνατότητα να παρακολουθούν και να επαναχρησιµοποιούν την εµπειρογνωσία
τους, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ µεµονωµένων
µεταφραστών ή οµάδων µεταφραστών.
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Αντικείµενο
•

•

•

Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους
µεταφραστές και το βοηθητικό µεταφραστικό προσωπικό µε στόχο την εγγραφή, τη
συντήρηση και τη γρήγορη και εύκολη ανάκτηση της ορολογικής πληροφορίας
όσον αφορά τη µεταφραστική εργασία.
Η ποιότητα ενός µεταφράσµατος απορρέει εν µέρει από τα γλωσσικά στοιχεία, όπως
είναι το ύφος και η γραµµατική, και εν µέρει από την ακριβή χρήση της ορολογίας. Οι
κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχονται στο παρόν Ελληνικό Πρότυπο καθορίζουν
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο ποιότητας της ορολογικής
πληροφορίας στα µεταφράσµατα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες επιδέχονται, επίσης,
προσαρµογές ώστε να αποτελούν τη βάση για τη διαχείριση κειµένων στη γλώσσαπηγή, παράλληλων κειµένων, µεταφρασµάτων και άλλων πληροφοριών (π.χ.
βιβλιογραφιών, παραποµπών) στη γλώσσα-στόχο.
Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο µπορεί να έχει εφαρµογή στην εργασία είτε ενός
µεµονωµένου µεταφραστή είτε µιας µεταφραστικής οµάδας ή υπηρεσίας. Επιπλέον,
προδιαγράφει κατευθυντήριες οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή
ορολογικών δεδοµένων.
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Όροι και ορισµοί εννοιών
ορογραφία (terminography)
µέρος της ορολογικής εργασίας που αφορά την εγγραφή και παρουσίαση
των ορολογικών δεδοµένων
[ΕΛΟΤ 561-1:2006]
κατηγορία δεδοµένων (data category)
προδιαγραφή ενός πεδίου δεδοµένων
[ΕΛΟΤ 561-2:2007]
στοιχείο δεδοµένων (data element)
µονάδα δεδοµένων που, σε ορισµένο συγκείµενο, θεωρείται αδιαίρετη
[ΕΛΟΤ 561-2:2007]
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Χαρακτηριστικά της µεταφρασεοστρεφούς
ορογραφίας
•

•

•

Οι µεταφραστές έχουν την ανάγκη να αποθηκεύουν και να ανακτούν ένα σύνολο
δεδοµένων πολύ µεγαλύτερο από αυτό που αποθηκεύεται συνήθως σε µια βάση
ορολογικών δεδοµένων. Για τον λόγο αυτό, η µεταφρασεοστρεφής ορογραφία έχει
ως αντικείµενό της όχι µόνο το ορολόγιο σε όλες τις µορφές του (δηλαδή όρους,
ονόµατα και ορισµένα σύµβολα), αλλά και το φρασεολόγιο, τα συγκείµενα, καθώς
και τυποποιηµένα τµήµατα κειµένου.
Η εφαρµογή της µεταφρασεοστρεφούς ορογραφίας περιλαµβάνει την αποθήκευση
ορολογικών πληροφοριών σχετικών µε το κείµενο, σε ένα προκαθορισµένο και
συµφωνηµένο µορφότυπο (κατά κανόνα πληροφορικοποιηµένο) και επιπλέον την
αναγνώριση εδικών κατηγοριών δεδοµένων, οι οποίες πρέπει να περιλαµβάνονται σε
κάθε λήµµα.
Οι ορολογικές πληροφορίες που περιέχονται σε ένα κείµενο πρέπει να
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε προκαθορισµένα κριτήρια. Οι εν λόγω πληροφορίες
πρέπει, στη συνέχεια, να µελετώνται και να τεκµηριώνονται µε τη χρήση
αξιόπιστων και έγκυρων πηγών, όποτε αυτό καθίσταται εφικτό. Σε περιπτώσεις
όπου ο µεταφραστής δεν µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε τέτοιες πηγές,
συνιστάται να συνεργάζεται µε τους ειδικούς του εκάστοτε θεµατικού πεδίου
προκειµένου να βρει τρόπους που θα συµβάλουν στην ενδεδειγµένη µετάφραση
των ορολογικών πληροφοριών.
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∆ιαχείριση ορολογικών πληροφοριών
•

•
•

•

•

Η διαχείριση της ορολογίας και των συναφών πληροφοριών περιλαµβάνει την
καταγραφή αυτών των πληροφοριών σε ορολογικά λήµµατα τα οποία απαρτίζουν µια
βάση δεδοµένων ή µια συλλογή όρων σχεδιασµένη ώστε να ικανοποιεί τις ειδικές
απαιτήσεις του χρήστη. Η διαχείριση ορολογικών πληροφοριών µε τη βοήθεια υπολογιστή
κρίνεται απαραίτητη όταν η συλλογή όρων υπερβεί ορισµένο µέγεθος.
Το ορολογικό λήµµα αποτελεί τη βασική µονάδα µιας συλλογής ορολογικών
πληροφοριών και απαρτίζεται από κατηγορίες ορολογικών δεδοµένων που σχετίζονται
µεταξύ τους και οµαδοποιούνται µε βάση διαφορετικά κριτήρια.
Μια συλλογή ορολογικών ληµµάτων µπορεί να συγκροτηθεί σε βάση δεδοµένων. Η
εσωτερική δοµή µιας τέτοιας βάσης δεδοµένων συνιστάται να είναι όσο το δυνατόν πιο
ευέλικτη προκειµένου οι χρήστες να µπορούν να την προσαρµόσουν στις δικές τους
ανάγκες. Τα ορολογικά λήµµατα µπορούν επίσης να συνδέονται µε άλλους τύπους
πληροφοριών όπως για παράδειγµα βιβλιογραφικές πληροφορίες, διευθύνσεις φορέων ή
ονόµατα και διευθύνσεις πελατών που αναζητούν µεταφραστικές υπηρεσίες.
Το µορφότυπο των ορολογικών ληµµάτων είναι επίσης κατάλληλο και µπορεί να
προσαρµοστεί στην πολύγλωσση διαχείριση πληροφοριών όπως ονόµατα (π.χ. ονόµατα
προϊόντων, φορέων, επαγγελµάτων), φρασεολογικές µονάδες και τυποποιηµένα τµήµατα
κειµένου.
Η δοµή του ορολογικού λήµµατος πρέπει να διασφαλίζει:
– ότι όλες οι ορολογικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών στη σηµασία,
στη χρήση ανάλογα µε το συγκείµενο κτλ., µπορούν να εγγραφούν επαρκώς και
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– ότι όλες οι πληροφορίες είναι εύκολα επεξεργάσιµες και ανακτήσιµες.

Σύγχρονες αρχές οργάνωσης των
κατηγοριών δεδοµένων
Υπενθύµιση των βασικών αρχών που διέπουν το Πρότυπο:
•

Αρχή της εννοιοστρέφειας (concept orientation): Η έννοια (concept) είναι η βασική
µονάδα µιας ορολογικής εγγραφής (terminological entry).

•

Αρχή της αυτονοµίας του όρου (term autonomy): Όλοι οι όροι που κατασηµαίνουν µία
έννοια παριστάνονται ως ισοδύναµοι και καθένας από αυτούς περιγράφεται χωριστά.

•

Αρχή της επαναληψιµότητας (repeatability): αφορά την ικανότητα που έχει µια
δεδοµένη κατηγορία δεδοµένων να χρησιµοποιείται περισσότερες από µία φορές σε µια
ορολογική εγγραφή (π.χ. µία ορολογική εγγραφή µπορεί να περιλαµβάνει
περισσότερους από έναν όρους στην ίδια γλώσσα αλλά και σε περισσότερες από µία
γλώσσες, ή για µία γλώσσα µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερους από έναν
συνώνυµους όρους στην ίδια γλώσσα).
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Κατηγορίες δεδοµένων για ορολογικές
πληροφορίες
•

Ουσιώδεις και προαιρετικές κατηγορίες δεδοµένων
–

–

•

Οι ουσιώδεις κατηγορίες δεδοµένων περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται
ώστε ένα ορολογικό λήµµα να είναι πλήρες. Οι ελάχιστες βασικές πληροφορίες είναι: Κύριος
εισόδιος όρος, Ηµεροµηνία εισόδου, Πηγή.
Το βασικό ορολογικό λήµµα δύναται να επεκταθεί µε την προσθήκη προαιρετικών
κατηγοριών δεδοµένων, όπως το «θεµατικό πεδίο», το «αναγνωριστικό λήµµατος» ή το
«συνώνυµο», ανάλογα µε τον σκοπό της συλλογής ή της βάσης των ορολογικών δεδοµένων.

Επαναλαµβανόµενες κατηγορίες δεδοµένων
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
–
–
–

Ένα ορολογικό λήµµα περιέχει συνήθως κύριους εισόδιους όρους σε περισσότερες από µία
γλώσσες (επαναληψιµότητα ανά γλώσσα και όχι εντός της ίδιας γλώσσας).
Ένα λήµµα δύναται να περιλαµβάνει περισσότερα συνώνυµα για κάθε γλώσσα
(επαναληψιµότητα εντός της ίδιας γλώσσας και ανά γλώσσα).
Ένα λήµµα δύναται να περιέχει περισσότερα από ένα συγκείµενα, πιθανώς ένα ανά
συνώνυµο. Κάθε συγκείµενο, ορισµός κτλ. ενδέχεται να χρειάζεται τη δική του πληροφορία
σε σχέση µε την πηγή (επαναληψιµότητα εντός της ίδιας γλώσσας).
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Περιγραφή των κατηγοριών δεδοµένων
(1)

Κατηγορίες δεδοµένων για όρους και πληροφορίες σχετιζόµενες µε
τους όρους
–
Κατηγορίες δεδοµένων για τύπους όρων
–
Κατηγορίες δεδοµένων για πληροφορίες σχετιζόµενες µε τους όρους

(2)

Κατηγορίες δεδοµένων σχετιζόµενες µε την περιγραφή των εννοιών
–
Πεδίο και υποπεδίο
–
Περιγραφή σχετιζόµενη µε την έννοια

(3)

Κατηγορίες διαχειριστικών δεδοµένων
[βλ. Κατηγορίες δεδοµένων στο ISO 12620]
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Περιγραφή των κατηγοριών δεδοµένων
(1) Κατηγορίες δεδοµένων για όρους και πληροφορίες σχετιζόµενες µε
τους όρους
Κατηγορίες δεδοµένων για τύπους όρων:

•
–
–
–
–
–
–
–
–
–

κύριος εισόδιος όρος (συµπεριλαµβανοµένων των ονοµάτων π.χ. φορέων)
συνώνυµο
πλήρης µορφή
συντοµοµορφή (π.χ. συντοµογραφίες, αρκτικόλεξα, ακρώνυµα κτλ.)
παραλλαγή (π.χ. ορθογραφικές παραλλαγές, αδόκιµες παραλλαγές)
σύµβολο
τύπος
φρασεολογική µονάδα (π.χ. λεξικές συνάψεις και συµφράσεις)
τυποποιηµένο κείµενο

Κατηγορίες δεδοµένων για πληροφορίες σχετιζόµενες µε τους όρους

•
–
–
–
–

γραµµατική (π.χ. γραµµατική κατηγορία, γένος, αριθµός, κατηγορία
ουσιαστικού)
χρήση (όπως γεωγραφική χρήση, χρονική ένδειξη και ιδιοταγής περιορισµός)
στάτο του όρου (π.χ. αδόκιµος, δεκτός, προτιµώµενος, συνιστώµενος,
προτεινόµενος)
ισοδυναµία (π.χ. βαθµός ισοδυναµίας, κατευθυντικότητα και κωδικός
αξιοπιστίας)
17

Περιγραφή των κατηγοριών δεδοµένων
(2) Κατηγορίες δεδοµένων σχετιζόµενες µε την περιγραφή των
εννοιών

Πεδίο και υποπεδίο:

•
–

Οι ορολογικές πληροφορίες µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους
τρόπους, για παράδειγµα ως προς το θεµατικό πεδίο (π.χ. ιατρική,
οικονοµία) ή τον τύπο της πληροφορίας (π.χ. όνοµα φορέα, επάγγελµα,
όνοµα πελάτη ή έργου).

Περιγραφή σχετιζόµενη µε την έννοια:

•
–
–
–
–
–
–

ορισµός
επεξήγηση
συγκείµενο
ισοδυναµία
σχήµα
σηµείωση
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Περιγραφή των κατηγοριών δεδοµένων
(3) Κατηγορίες διαχειριστικών δεδοµένων

Οι κατηγορίες αυτές περιλαµβάνουν πληροφορίες που αφορούν τη δηµιουργία
και τη συντήρηση των ορολογικών δεδοµένων. Εκτός από τις κλασικές
βιβλιογραφικές αναφορές, η κατηγορία της πηγής περιέχει συχνά δεδοµένα που
τεκµηριώνουν προφορικές πηγές (για παράδειγµα, δεδοµένα που αφορούν τους
ειδικούς ενός θεµατικού πεδίου).

•

–
–
–
–
–
–
–
–
–

ηµεροµηνία εισόδου
ηµεροµηνία τροποποίησης
ηµεροµηνία έγκρισης
υπευθυνότητα (π.χ. εισήχθη από, επικαιροποιήθηκε από, εγκρίθηκε από)
αναγνωριστικό υποσυνόλου (π.χ. υποσύνολο πελάτη, υποσύνολο έργου)
κωδικός γλώσσας
αναγνωριστικό λήµµατος
διαπαραποµπή
πηγή
19

Αναφόριση και αναγνώριση πηγών
•

•

•
•

Στη µεταφρασεοστρεφή ορογραφία είναι αναγκαία η καταγραφή των πηγών. Οι
µέθοδοι τεκµηρίωσης των πηγών δίνονται στο ΕΛΟΤ 560. Είναι σηµαντικό να
διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση:
– των πληροφοριών που αφορούν τις πηγές (π.χ. έργα αναφοράς, σχετική
βιβλιογραφία, ειδικοί που ρωτήθηκαν) και
– των εγγράφων στη γλώσσα-πηγή, των µεταφρασµάτων και των συναφών
παραποµπών.
Η θέσπιση ενιαίων κανόνων για τη διαχείριση των πηγών των ορολογικών
πληροφοριών
– ενισχύει την αποτελεσµατικότητα και διευκολύνει την οργάνωση της µεταφραστικής
εργασίας σε βάθος χρόνου,
– αυξάνει την αξιοπιστία των εγγεγραµµένων ορολογικών πληροφοριών και
– διευκολύνει την ανταλλαγή ορολογικών πληροφοριών.
Αυτοί οι κανόνες διασφαλίζουν την ενιαία εγγραφή και την αναµφίσηµη αναγνώριση
των πηγών των ορολογικών πληροφοριών και ταυτόχρονα διευκολύνουν την
ανάλυσή τους από την πλευρά του µεταφραστή.
Οι παράγοντες αυτοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για την ανάκτηση πηγών κατά την
εγγραφή, χρήση, επικαιροποίηση και συντήρηση των ληµµάτων. Τα
χρησιµοποιούµενα αναγνωριστικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αναµφίσηµες
βιβλιογραφικές περιγραφές.
20

Γενικές απαιτήσεις µιας βάσης
ορολογικών δεδοµένων
•

Μορφοτύπηση για την εισαγωγή δεδοµένων
– Φύλλο εγγραφής
– Σχεδιότυπο

•

Ανάκτηση δεδοµένων
– Ανάκτηση ληµµάτων
– Επιλογή και παρουσίαση των κατηγοριών δεδοµένων στην έξοδο

21

Παράρτηµα:
Πλήρη ορολογικά λήµµατα — ∆είγµατα
•
•

Αριθµός λήµµατος: 21509
Θεµατικό πεδίο: τηλεπικοινωνίες, εξοπλισµός επικοινωνίας

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Όρος EN: optical-fiber amplifier
Συντοµογραφία ΕΝ: OFA
Συνώνυµο ΕΝ: optical-fibre amplifier
Σηµείωση χρήσης ΕΝ: «optical-fiber amplifier» είναι ο προτιµώµενος αµερικανικός όρος για τον εν λόγω πελάτη, ενώ
«optical-fibre amplifier» είναι ο προτιµώµενος όρος για την Μεγάλη Βρετανία.
Συνώνυµο ΕΝ: fiber-optic amplifier
Συνώνυµο ΕΝ: fiber amplifier
Ορισµός ΕΝ: amplifier that amplifies a signal carried on an optical fiber without converting it to an electrical signal and
recoverting it back to an optical signal, using a pump, usually a high-powered laser, to provide the power for amplification of
the optical signal
Σηµείωση ΕΝ: In the early days of fiber transmission systems, it was necessary to convert the original light signal on the
fiber to electrical impulses, regenerate the signal, then amplify it, then convert it back to light pulses, then send it on its way.
Βλέπε επίσης: erbium-doped fiber amplifier
Πηγή ΕΝ: Weik, Martin H. Communications Standard Dictionary. Third Edition. Chapman & Hall, 1996. p. 663.
Πελάτης: NSE
Ηµεροµηνία εισαγωγής: 15-10-1997
Εισήχθη από: CBO

•
•
•
•
•
•
•

Όρος FR: amplificateur à fibre
Βλέπε επίσης: amplificateur à fibre dopée à l’erbium
Πηγή FR: France Télécom. Les télécommunications. Paris, X, A. Descours, 1993. p. 420
Ηµεροµηνία εισόδου: 30-10-1997
Εισήχθη από: RME
Ηµεροµηνία τροποποίησης: 12-02-1999
Επικαιροποιήθηκε από: ELA

•
•
•

•
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Άλλα παραδείγµατα (1)
Πηγή: Μ. Κατσογιάννου & Ε. Ευθυµίου, Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και Εφαρµογές, Εκδ. Καστανιώτη, 2004.
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Άλλα παραδείγµατα (2)
Πηγή: IATE
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Συνοπτική παρουσίαση
του ISO/WD 12616-1
«Terminology work in support of multilingual
communication – Part 1: Fundamentals of
translation-oriented terminography»

25

∆ίνεται µεγαλύτερη έµφαση στα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Βασικούς εµπλεκόµενους στο έργο της ορογραφίας
Βασικές αρχές διαχείρισης ορολογίας
Κριτήρια για την επιλογή και αξιοπιστία των πηγών
Βασικές ικανότητες και δεξιότητες
Βασικά στάδια της ορολογικής εργασίας
Βασικές αρχές οργάνωσης των ορολογικών δεδοµένων
Εργαλεία
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Εισαγωγή
∆εν αφορά πλέον µόνο µεταφραστές, αλλά οποιονδήποτε εκπονεί
ορολογική εργασία στο πλαίσιο µετάφρασης ή άλλου είδους πολύγλωσσης
επικοινωνίας. ∆ιάκριση ανάµεσα σε “terminologists” και “terminology
workers”.
•

•

Terminology work is conducted by people with different backgrounds. This document focuses
on the fundamentals necessary to perform basic terminology work in translation contexts.
For clear communication, the title “terminology worker” was chosen to represent anyone doing
terminology work as an ancillary function of their professional activities. A terminology worker
might be a translator, project manager or technical communicator and might work as a singleperson enterprise, at language service providers, or in-house at companies or other organizations.
Terminologists and terminology workers share the same basic skill set covered in this
document. Terminologists have knowledge and competences beyond what is described here and
will be discussed further in the future ISO 12616-2.
One of the most common scenarios for a terminology worker is the following: A client
produces documentation in a particular domain in a source language and asks a freelance
translator to translate a variety of interrelated documents. Since no terminology was provided, the
translator recognizes that it would be beneficial to document the terminology found during
translation work to maintain consistency across documents in the target language. The translator
carries out the necessary tasks and follows terminographical best practices and principles.
27

Αντικείµενο
Το αντικείµενο διευρύνεται και δεν αφορά πλέον µόνο την περιγραφή
κατηγοριών δεδοµένων για τη δηµιουργία και συντήρηση µιας συλλογής
ορολογικών δεδοµένων, αλλά περιγράφει επίσης δεξιότητες, εργαλεία και
διεργασίες της µεταφρασεοστρεφούς ορολογικής εργασίας.
•

This document specifies fundamentals of translation-oriented terminography to provide guidance
for arriving at sound bilingual or multilingual terminology. This part of ISO 12616 deals with the
main tasks, skills, technologies and processes for translation-oriented terminography
practiced by terminology workers. A terminology worker might be a translator, project manager
or technical communicator and might work as a single-person enterprise, at language service
providers, or in-house at companies or other organizations. More complex tasks and more
sophisticated technologies will be covered in the future ISO 12616-2. This is not a translation
standard.
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Όροι και ορισµοί εννοιών
∆ίνονται πολύ περισσότεροι ορισµοί εννοιών που εµπλέκονται στο πεδίο
της µεταφρασεοστρεφούς ορογραφίας:
•
•
•
•
•
•
•
•

Εµπλεκόµενοι: terminology worker – terminologist – technical communicator
Ορολογικά προϊόντα: terminology resource – terminology repository
Ορολογικές εργασίες: terminology work – terminography – term extraction – term
excerption – term identification – candidate terminology – term assessment
Κατηγορίες δεδοµένων: data category – open data category – closed data category
– terminological data – terminological entry – data element – data field
Τύπος και σχηµατισµός όρων: terminologisation – base form – designation – term –
name – phrase – lexical unit
Αρχές διαχείρισης ορολογίας: data granularity – data elementarity – term autonomy –
concept orientation – repeatability
Ορολογική προσέγγιση: prescriptive terminology – descriptive terminology
Μετάφραση: source language – target language
29

Βασικοί εµπλεκόµενοι
•

•

•
•

This clause describes the roles involved in creating, modifying and to a certain degree using
terminology resources. Terminology resources are created for certain purposes and for certain
users and therefore users who provide feedback, for example on a terminological entry,
participate in terminology work. This clause, however, deals with the roles and skills that are
necessary to create and maintain a terminology resource. It does not describe users as a
terminology resource; rather it focuses on who is involved in terminology work.
In the simplest scenarios, translators are acting as terminology workers who do term mining,
research, documentation and then use the terminology documented in their terminology tool. For
the research, they may consult subject matter experts or other language professionals.
In more complex scenarios, the terminology worker may be the translation project manager who
carries out the above tasks and then makes the terminology available to translators.
Monolingual terminology work might also be prepared by terminology workers such as technical
communicators. They may hand off their work either directly to a terminology worker or make it
available via a translation project manager.
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Βασικές αρχές διαχείρισης ορολογίας
•

•

•

•

•

Terminology workers shall be familiar with the basic theoretical model supporting any terminology work: as
human beings, we perceive objects of our physical world or conceive objects in our thinking. Perceiving or
conceiving one or more objects, we summarise the relevant properties of these objects and abstract them into
concepts. Concepts are thus purely mental representations and correspond to the objects in question. For human
communication about objects or their concepts, we use various types of designations (e.g. terms and names).
Note that in prescriptive terminology work (e.g. standardisation or controlled language environments) to ensure
clarity, one and only one designation shall be specified as preferred in the termbase, whereas in descriptive
terminology work it may be desirable to include synonymous terms that are used in different environments or
situations.
Generally speaking, during data collection definitions and explanations should be found in each language.
Definitions may then be composed in line with the conceptual structures of the language. Definitions should only
be translated in specific scenarios, e.g. when introducing neologisms and loan terms to a target language where
no definition exists or in international standardization or multilingual legislation.
Terminology work must not be confused or equated with the activity of translation. Terminology work can
be carried out in one language only. But it covers at least two languages if it is one of the processes that contribute
to or is required for the process of translation. Terminology work is focused on concepts and their representations
in language for special purposes while translation texts generally also contain general language.
Similarly, a termbase is different from a translation memory. Both are databases, but the former contains
managed concepts and their designations plus supporting terminological information while the later contains
translation segments in two languages. A translation memory system may at times serve as a terminology
resource, e.g. for bilingual term extraction.

31

Αναφόριση και αναγνώριση πηγών
•

Από πού;
– Γενικά και εξειδικευµένα έργα αναφοράς, όπως εγκυκλοπαίδειες και
λεξικά, εκπαιδευτικά βιβλία, εγχειρίδια και σχετική βιβλιογραφία, βάσεις
ορολογικών δεδοµένων και σωµάτων κειµένων, καθώς και ειδικοί του
πεδίου.

•

Επιλογή των πηγών
– Ποιότητα των πληροφοριών (π.χ. αξιοπιστία του συγγραφέα ή ειδικού,
το κοινό-στόχος του τεκµηρίου, γεωγραφική συνάφεια, ηµεροµηνία
έκδοσης, µεθοδολογία, αρτιότητα σύνταξης).
– Καταλληλότητα για τον σκοπό (βλ. εισαγωγή, πίνακα περιεχοµένων,
ευρετήριο, συνολική προοπτική και επίπεδο γλώσσας).
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Ικανότητες και δεξιότητες
•

Γενικές δεξιότητες:
–

Γενικές γνώσεις – ικανότητα επίλυσης προβληµάτων – συστηµατικότητα και ακρίβεια –
αφαιρετική σκέψη – δηµιουργικότητα – ευελιξία

•

Γνώση των διεθνών προτύπων ISO 704, ISO 1087 & ISO 10241

•

Ειδικές δεξιότητες στην Ορολογία:
–
–
–
–
–
–
–

•

Να κατανοούν τη διάκριση µεταξύ των εννοιών «έννοια», «αντικείµενο», «κατασήµανση» και
να είναι σε θέση να τις εφαρµόζουν στην ορολογική εργασία,
Να κατανοούν και να εφαρµόζουν την εννοιοκεντρική µέθοδο
Να γνωρίζουν τους µηχανισµούς σχηµατισµού των όρων στις γλώσσες εργασίας τους
Να εφαρµόζουν κριτήρια αξιολόγησης όρων
Να γνωρίζουν τις αρχές των ορολογικών ορισµών
Να κατανοούν το είδος των σχέσεων µεταξύ εννοιών και να µπορούν να δηµιουργούν
εννοιοδιαγράµµατα
Να κατανοούν τις έννοιες «συνωνυµία», «οµωνυµία», «ισοδυναµία» και να τις αναγνωρίζουν
µέσα σε κείµενα

Άλλες γνώσεις και δεξιότητες:
–

Γνώσεις στην τεχνολογία πληροφοριών – Εξαγωγή όρων – Γλωσσικές δεξιότητες –Γνώση
θεµατικού πεδίου – Ικανότητα έρευνας και αναζήτησης –Κοινωνικές και πολιτισµικές
ικανότητες
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Ορολογικές διεργασίες και δραστηριότητες
•

Στοχοθεσία:
– γλώσσες – αντικείµενο – πληροφορίες και κατηγορίες δεδοµένων –
χρονική σειρά εργασιών – χρήση όρων – µέσα ανάπτυξης – θέµατα
ασφάλειας και/ή εµπιστευτικότητας

•

Ροή εργασιών:
– δηµιουργία αποθετηρίου → αναγνώριση κατασηµάνσεων και εννοιών
(εξαγωγή όρων) → έρευνα και ανάλυση κατασηµάνσεων και εννοιών →
επεξεργασία και τεκµηρίωση ορολογικών δεδοµένων → χρήση και
ανταλλαγή ορολογικών δεδοµένων → συντήρηση
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∆ιαχείριση δεδοµένων
•
•

Κατηγορίες δεδοµένων για ορολογικούς πόρους
Γενικές αρχές:
–
–
–
–
–
–
–
–

εννοιοστρέφεια (concept orientation)
αυτονοµία όρου (term automony)
αυτοτέλεια των πεδίων (data elementarity)
βαθµός λεπτοµέρειας της ανάλυσης (data granularity)
επαναληψιµότητα πεδίων (repeatability)
ανοιχτές και κλειστές κατηγορίες δεδοµένων
υποχρεωτικές και προαιρετικές κατηγορίες δεδοµένων
ανταλλαγή και διαλειτουργικότητα των ορολογικών δεδοµένων
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Εργαλεία
•
•
•
•
•

Επεξεργαστής κειµένου (text editor)
Λογιστικό φύλλο (spreadsheet program)
Λογισµικό ανάλυσης κειµένων ή δηµιουργίας συµφραστικών πινάκων (text
analysis tool, concordancer, corpus analysis software)
Εργαλείο εξαγωγής όρων (term extraction tool)
Σύστηµα διαχείρισης ορολογίας (terminology management system)
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Παράδειγµα ορολογικού λήµµατος
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Ελάχιστες υποχρεωτικές κατηγορίες
ΕΛΟΤ 1447

ISO/WD12616-1

– κύριος εισόδιος όρος

– /term/
– /definition/ or /explanation/ or /context/ (ΝΕΟ)
– /creation date/
– /source/ or /source identifier/
– /concept identifier/ or /term identifier/ (ΝΕΟ)

– ηµεροµηνία εισόδου
– πηγή

38

Η εµπειρία της επιτροπής
ΕΛΟΤ/ΤΕ21
«Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι»
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Μετάφραση και Τυποποίηση
•

Ορολογία θεµατικού τοµέα
– Γενικοί και ειδικοί όροι του τοµέα της Ορολογίας (Ισοδυναµίες όρων
3.055 ορολογικών ληµµάτων της Βάσης TERMTERM)
– Τρίγλωσσο γλωσσάριο όρων στο τέλος κάθε προτύπου

•

Τυποποιητικές εκφράσεις
– "shall" indicates a requirement > απαιτείται, πρέπει
– "should" indicates a recommendation > συνιστάται, θα πρέπει
– "may" is used to indicate that something is permitted > επιτρέπεται,
µπορεί
– "can" is used to indicate that something is possible, for example, that
an organization or individual is able to do something > µπορεί, δύναται

•

Τυποποιητικές παραποµπές
40

Τρίγλωσσο γλωσσάριο όρων
(ΕΛΟΤ 1447 / ISO 12616)
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Μετάφραση και Τεκµηρίωση
•

∆ιασταύρωση µε άλλα Πρότυπα (ΕΛΟΤ ή ISO), για παράδειγµα:
1.
2.
3.

4.

ΕΛΟΤ 402/ISO 704 «Ορολογική εργασία – Αρχές και µέθοδοι»
ΕΛΟΤ 561-1/ISO 1087-1 «Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία
και εφαρµογή»
ΕΛΟΤ 561-2/ISO 1087-2 «Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 2:
Πληροφορικές εφαρµογές»
ISO 12620 «Terminology and other language and content resources —
Specification of data categories and management of a Data Category Registry
for language resources»
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Μετάφραση και Ορολογία
•
•

Παράδειγµα: benchmark, benchmarking (βλ. ISO 23185)
Πρβλ. EN evaluation, assessment, FR évaluation (comparative)

•

Ακολούθησαν διάφορα στάδια επεξεργασίας:
– Αποδελτίωση λεξικών
– Αποδελτίωση άλλων προτύπων
– Ερώτηµα προς τη διεθνή επιτροπή για διευκρινίσεις
– Συζήτηση στο εσωτερικό της επιτροπής
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benchmark, benchmarking
(ΕΛΟΤ 1445 / ISO 23185)

αρεικριτήριο
〈Ορολογία〉 ιδιοχαρακτηριστικό χρηστικότητας (3.6) που χρησιµοποιείται
ως σηµείο αναφοράς ή µέτρο µε βάση το οποίο µπορεί να µετρηθεί η
χρηστικότητα (3.5) ενός ορολογικού πόρου (3.7)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το αντίστοιχο ρήµα είναι το νεολογικό: αρεικρινώ (< αρείων
+ κρίνω) = αξιολογώ συγκριτικά, εφαρµόζω αρεικριτήριο / -α).
αρεικρίνηση
〈Ορολογία〉 εφαρµογή αρεικριτηρίων (3.9) σε ορολογικούς πόρους (3.7)
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Μετάφραση και Επιµέλεια
•

Μετάφραση
– Περίπτωση 1η: µετάφραση από άνθρωπο
– Περίπτωση 2η: µετάφραση µε χρήση µεταφραστικής µνήµης

•

∆ιγλωσσική (ή αντιπαραβολική) επιµέλεια µε βάση το Πρότυπο ISO στα
αγγλικά, και δευτερευόντως στα γαλλικά.
Μονογλωσσική επιµέλεια του Προτύπου στα ελληνικά.
Τοπικοποίηση: προσαρµογή όρων, παραδειγµάτων, σηµειώσεων κτλ. στην
ελληνική γλώσσα και πραγµατικότητα.

•
•
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Παραδείγµατα τοπικοποίησης στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1447
Παράρτηµα: Κατηγορίες δεδοµένων για όρους και πληροφορίες σχετιζόµενες µε τους όρους

(1) γραµµατική κατηγορία
en όρος: present
en γραµµατική κατηγορία: επίθετο
fr όρος: actuel
fr γραµµατική κατηγορία: επίθετο
fr συνώνυµο: present
el όρος: παρών
el γραµµατική κατηγορία: επίθετο
el συνώνυµο: τωρινός

en όρος: present
en γραµµατική κατηγορία: ουσιαστικό
fr όρος: présent
fr γραµµατική κατηγορία: ουσιαστικό
el όρος: παρόν
el γραµµατική κατηγορία: ουσιαστικό

el όρος: µοναχός
el γραµµατική κατηγορία: επίθετο
en όρος: solitary
en γραµµατική κατηγορία: επίθετο

el όρος: µοναχός
el γραµµατική κατηγορία: ουσιαστικό
en όρος: monk
en γραµµατική κατηγορία: ουσιαστικό
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(2) αριθµός
en όρος: chisel
fr όρος: ciseau
fr αριθµός: ενικός

en όρος: scissors
fr όρος: ciseaux
fr αριθµός: πληθυντικός
el όρος: ψαλίδι
el αριθµός: ενικός

el όρος: αποδοχή
el αριθµός: ενικός
en όρος: acceptance

el όρος: αποδοχές
el αριθµός: πληθυντικός
en όρος: earnings
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Συνοψίζοντας
• Η Τεχνική Επιτροπή ΤΕ21 του ΕΛΟΤ επεξεργάζεται και αποδίδει
στην ελληνική γλώσσα τα πρότυπα ορολογίας του ISO.
• Εµπειρία τόσο στη µετάφραση και στην επιµέλεια προτύπων, όσο
και στην ορογραφία για τον θεµατικό τοµέα της Ορολογίας.
• Εφαρµογή των κανόνων ορολογίας και τυποποίησης στη διαχείριση
ορολογικών δεδοµένων.
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