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The European Masters in Translation network first published its frame-
work for translator and translation competence, including the well-known 
EMT “Wheel of Competence”, in January 2009. Since that time, the Wheel of 
Competence has changed several times. In accordance with the changes im-
plemented in 2017, the central part of the EMT framework is application of 
computational technologies to the translation studies. The needs of trans-
lation industry as a whole oblige young translator-interpreters to provide 
high-quality translation by means of computer technologies. The mentioned 
competence encompasses six components including Machine Translation 
(MT) competence. The translator-interpreter should use MT systems as a 
part of his/her working process. 

This paper presents an overview of Machine Translation (MT) with re-
gards to three main directions. The first one could be considered as a Rule-
Based Machine Translation (RBMT) used in older types of technologies, the 
second one – as a Statistical Machine Translation (SMT) used in compara-
tively new types of technologies till 2016 and the third – as a Neural Ma-
chine Translation (NMT) used in modern type translation technologies since 
2016. All these systems are somehow interconnected between each other 
and modern machine translation systems reveal a shift from statistical to 
deep learning practices. As a result of the above-mentioned shift, Google, 
Pangeanic, KantanMT, Omniscien Technologies and SDL Trados translation 
technologies use neural machine translation. But all these systems reveal 
difficulties in processing languages like Georgian. 

The contents of the paper are as follows: 1. Introduction; 2. Theoret-
ical and technological issues; 3. Components of machine translation with 
regards to Georgian language and 4. Conclusions. 

შესავალი

ევ რო პის თარ გმან თმცოდ ნე ო ბის სა მა გის ტრო პროგ რა-
მა თა ქსელ მა პირ ვე ლად თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ე ბის ჩარ ჩო, მათ 
შო რის EMT-ს „კომპეტენციათა ბორბალი“, 2009 წლის იან ვარ ში 
გა მოს ცა. მას შემ დეგ კომ პე ტენ ცი ა თა ჩარ ჩომ შე მად გე ნე ლი ნა-
წი ლე ბის ში ნა არ სის თვალ საზ რი სით ბევ რჯერ შე იც ვა ლა. 2017 
წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ბო ლო ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, 
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EMT-ს ჩარ ჩოს ცენ ტრა ლურ ნა წილს კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის ცოდ ნა წარ მო ად გენს. ბაზ რის დღე ვან დე ლი მოთხ ოვ-
ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, იგი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ერ თ-ერ თი 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი. მთარ გმნელ -თარ ჯიმ ნის პრო ფე სი-
ო ნა ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბის კუთხ ით. აღ ნიშ ნუ ლი კომ პე ტენ ცია 
ექვს კომ პო ნენტს მო ი ცავს, რო მელ თა გან გან სა კუთრე ბით სა-
ყუ რადღ ე ბო სა მან ქა ნო თარ გმა ნია (MT). მთარ გმნელ -თარ ჯი-
მანს მუ შა ო ბის პრო ცეს ში უნ და შე ეძ ლოს რო გორც სა მან ქა ნო 
თარ გმა ნის მთარ გმნე ლო ბით პრო ცეს ზე ზე გავ ლე ნის საწყ ი-
სე ბის ცოდ ნა, ისე მი სი გა მო ყე ნე ბა თარ გმა ნის შეს რუ ლე ბის 
დროს. 

მთარ გმნე ლო ბი თი ტექ ნო ლო გი ე ბის მზარ დი გა მო ყე ნე ბა 
მა თი გან ვი თა რე ბი სა და სრულ ყო ფის წი ნა პი რო ბა ა, რაც ვლინ-
დე ბა რო გორც ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის შექ მნა ში, ისე ძვე ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის დახ ვე წა ში. დღეს დღე ო ბით მთარ გმნა ლო-
ბი თი ტექ ნო ლო გი ის გა ნუყ რელ ნა წილს სა მან ქა ნო თარ გმა ნი 
წარ მო ად გენს, რო მე ლიც ორ მიდ გო მად იყო ფა. პირ ვე ლი მიდ-
გო მა გა მო ი ყე ნე ბა შე და რე ბით ძვე ლი ტი პის ტექ ნო ლო გი ებ ში 
და გუ ლის ხმობს კომ პი უ ტე რუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი სა და ადა მი ა ნის 
ენობ რი ვი ცოდ ნის ინ ტეგ რი რე ბას, ხო ლო მე ო რე - კომ პი უ ტე-
რუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით მო ნა ცე მე ბის სტა ტის ტი კუ-
რი და მუ შა ვე ბის სა ფუძ ველ ზე კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია მან ქა ნუ რი 
სწავ ლის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე. მე ო რე მიდ გო მის ნა წილს - ნე ი-
რუ ლი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი წარ მო ად გენს. 

სა მან ქა ნო თარ გმა ნის ნე ი რუ ლი მიდ გო მის გან ვი თა რე ბა 
2016 წელს და იწყ ო, რო დე საც იუ. ვუმ, მ. შუს ტერ მა და სხვ. წარ-
მო ად გი ნეს ტექ ნი კუ რი ან გა რი ში გუგ ლის ნე ი რუ ლი თარ გმა ნის 
შე სა ხებ (Wu et al., 2016:1-23). აღ ნიშ ნუ ლი ან გა რი შის მი ხედ ვით, 
ნე ი რუ ლი თარ გმა ნი (Neural Machin Translation, NMT) წარ მო-
ად გენ და ავ ტო მა ტუ რი თარ გმა ნის ახალ მიდ გო მას, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფ და იმ ცდო მი ლე ბე ბის აღ მოფ ხვრას, რომ ლე-
ბიც სდევ და შე სიტყ ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ მთარ გმნე ლო-
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ბით სის ტე მებს და გუ ლის ხმობ და მან ქა ნუ რი ღრმა სწავ ლე-
ბის მო დელს, რო მელ შიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 8-დო ნი ა ნი 
შიფ რა ტო რი და 8-დო ნი ა ნი დე შიფ რა ტო რი. პა რა ლე ლიზ მის 
უზ რუნ ველ ყო ფი სა და სწავ ლის დრო ის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, 
აღ ნიშ ნულ მო დელ ში დე შიფ რა ტო რის ქვე და დო ნე უკავ შირ-
დე ბო და შიფ რა ტო რის ზე და დო ნეს. თარ გმა ნის სიჩ ქა რის გა-
სა უმ ჯო ბე სებ ლად კი სის ტე მა მი მარ თავ და და ბა ლი- სის წო რის 
არით მე ტი კულს კომ პი უ ტე რუ ლი ინ ტერ ფე რენ ცი ის დროს. აღ-
ნიშ ნუ ლი მიდ გო მით და იწყო ახა ლი ერა სა მან ქა ნო თარ გმა ნის 
გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით, რაც შემ დგომ ში რე ა ლიზ და 
Google-ის, Pangeanic-ის, KantanMT-ის, Omniscien Technologies-
ი სა და SDL-ის ტექ ნო ლო გი ებ ში. ბუ ნებ რი ვი ა, იბა დე ბა კითხ ვა, 
მუ შა ობს თუ არა აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ქარ თუ ლი ენის შემ თხვე-
ვა ში და გაგ ვაჩ ნია თუ არა რე სურ სი მსგავ სი მო დე ლის გა მო სა-
ყე ნებ ლად.

სტა ტი ის სტრუქ ტუ რა შემ დე გი ა: 1. შე სა ვა ლი; 2. თე ო რი უ ლი 
და ტექ ნო ლო გი უ რი სა კითხ ე ბის მი მო ხილ ვა; 3. სა მან ქა ნო თარ-
გმა ნის მა ხა სი ა თებ ლე ბი; 4. დას კვნე ბი.

თეორიული და ტექნოლოგიური საკითხები

დღეს დღე ო ბით მთარ გმნე ლო ბი თი ტექ ნო ლო გი ის მთა ვარ 
ამო ცა ნას წარ მო ად გენს ერ თი ა ნი მიდ გო მის შე მუ შა ვე ბა, რო მე-
ლიც ეფუძ ნე ბა მე დი ა ტო რი ენის არ სე ბო ბას და არ ითხ ოვს ორ 
ენას შო რის რე ა ლუ რი ენობ რი ვი კომ პე ტენ ცი ის არ სე ბო ბას. ამ 
გზით შე მუ შა ვე ბუ ლი სის ტე მა: ა) უნ და თარ გმნი დეს მა ში ნაც კი, 
რო ცა ორ ენას შო რის წი ნას წა რი ენობ რი ვი კავ ში რი არ არ სე-
ბობს და, ბ) უნ და გახ დეს გლო ბა ლუ რი მთარ გმნე ლო ბი თი სის-
ტე მის ნა წი ლი. თარ გმა ნი კი უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს რო გორც 
წე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ისე სტა ტის ტი კუ რიც და ნე ი რუ ლი 
მე თო დე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

 თარ გმნის პრო ცე სი გუ ლის ხმობს ორი მხა რის არ სე ბო-
ბას: ორი გი ნა ლი და სა მიზ ნე ენე ბი სა და თუ რამ დე ნად ეფექ-
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ტუ რია ესა თუ ის თარ გმა ნი, და მო კი დე ბუ ლია აღ ნიშ ნუ ლი წყვი-
ლის წი ნას წა რი და მუ შა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. მსოფ ლი ო ში 
არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა მიდ გო მა სა მან ქა ნო თარ გმა ნი სად მი 
აჩ ვე ნებს რო გორც და დე ბით, ისე უარ ყო ფით შე დე გებს. რო-
გორც აღი ნიშ ნა, სა მან ქა ნო თარ გმა ნის თვალ საზ რი სით კვლე-
ვა თა ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა სამ ნა წი ლად იყო ფა და მო ი-
ცავს შემ დეგს: 

1. წე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ სა მან ქა ნო თარ გმანს, რო მე-
ლიც ეფუძ ნე ბა ლინ გვის ტურ ინ ფორ მა ცი ას ორი გი ნა ლი და სა-
მიზ ნე ენე ბის შე სა ხებ. ლინ გვის ტუ რი ინ ფორ მა ცია კი, თა ვის 
მხრივ, მო ი ცავს მო ნო ლინ გვურ და ბი ლინ გვურ ლექ სი კო ნებ სა 
და კონ კრე ტუ ლი ენის მორ ფო ლო გი უ რი, სინ ტაქ სუ რი და სე-
მან ტი კუ რი სტრუქ ტუ რე ბის აღ წე რას (Nirenburg, 1989:5-24). შე-
სა ბა მი სად, სის ტე მაც თარ გმნის წი ნა და დე ბებს სა მიზ ნე ენა ზე, 
გრა მა ტი კულ მა ხა სი ა თებ ლებ ზე დაყ რდნო ბით. მსგავ სი ტი პის 
სის ტე მებს გა ნე კუთ ვნე ბა Systran (1968-2016), GramTrans (2014) 
და სხვ.

2. შე სიტყ ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ სტა ტის ტი კურ სა მან ქა-
ნო თარ გმანს, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს თარ გმა ნის გე ნე რი რე ბას 
სტა ტის ტი კურ მო დელ ზე დაყ რდნო ბით. აღ ნიშ ნულ მიდ გო მას 
სჭირ დე ბა ბი ლინ გვუ რი კორ პუ სე ბის ანა ლი ზის შე საძ ლებ ლო-
ბა (Marcu, 2002:133-139). თარ გმა ნის ნე ი რუ ლი მე თო დის შე მო-
ღე ბამ დე აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა საკ მა ოდ წარ მა ტე ბულ მე ტო ქე-
ო ბას უწევ და წე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ სა მან ქა ნო თარ გმანს. 
მსგავ სი ტი პის სის ტე მებს გა ნე კუთ ვნე ბო და Google Translate 
(2006-2016), Microsoft Translator (2007-2016) და სხვ. 

3. ნე ი რულ სა მან ქა ნო თარ გმანს, რო მე ლიც იყე ნებს ხე-
ლოვ ნურ ნე ი რულ ქსელს სიტყ ვე ბის თან მიმ დევ რო ბის ალ ბა-
თო ბის გა მოთ ვლის მიზ ნით. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა სტა ტის ტი-
კუ რი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი სა გან გან სხვავ დე ბა იმით, რომ არ 
გა ნი ხი ლავს ენობ რი ვი ან მთარ გმნე ლო ბი თი მო დე ლის არ სე-
ბო ბას, არა მედ ერ თი ან მო დელს, რო მე ლიც კონ ცენ ტრირ დე ბა 
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ერთ სიტყ ვა ზე დრო ის ერთ მო ნაკ ვეთ ში. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა 
ღრმა სწავ ლე ბა საც იყე ნებს (Zhaopeng და სხვ., 2016). აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა, რომ წე სებ სა და შე სიტყ ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტა-
ტის ტი კუ რი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი ზე მოხ სე ნე ბულ პროგ რა მულ 
უზ რუნ ველ ყო ფა ში 2016 წლი დან ნე ი რულ მა მან ქა ნურ მა თარ-
გმან მა ჩა ა ნაც ვლა.

ყვე ლა აღ ნიშ ნულ მიდ გო მას აქვს თა ვი სი და დე ბი თი და 
უარ ყო ფი თი მხა რე და იმი სათ ვის, რომ გავ ცეთ პა სუ ხი - შე საძ-
ლე ბე ლია თუ არა მსგავ სი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა ქარ თუ ლი 
ენის შემ თხვე ვა ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ნიშ ნუ ლი მა ხა სი ა თებ-
ლე ბის გა და ხედ ვა ქარ თუ ლი ენის სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

სამანქანო თარგმანის მახასიათებლები

წე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა მან ქა ნო თარ გმა ნის მთა ვარ 
მა ხა სი ა თებ ლებს შემ დე გი კომ პო ნენ ტე ბი უნ და წარ მო ად გენ-
დეს: ა) ენის გრა მა ტი კა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ბლო კე ბი, რო გო-
რე ბი ცაა მორ ფო ლო გი უ რი ანა ლი ზა ტო რი და გე ნე რა ტო რი, 
სინ ტაქ სუ რი პარ სე რი და, ბ) ორი გი ნა ლი და სა მიზ ნე ენის მო-
ნო ლინ გვუ რი ლექ სი კო ნე ბი და ორი გი ნა ლი და სა მიზ ნე ენის 
ბი ლინ გვუ რი ლექ სი კო ნი. ამო ცა ნი დან გა მომ დი ნა რე, ორი ვე 
ბლო კი უნ და მო ი ცავ დეს რო გორც ორი გი ნა ლი, ისე სა მიზ ნე 
ენე ბის თვის შე სა ფე რის ერ თე უ ლებს, წყვი ლის სა ჭი რო ე ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. აღ ნიშ ნუ ლი კი გუ ლის ხმობს, რომ არაა 
საკ მა რი სი მხო ლოდ ქარ თუ ლი ენის მორ ფო სინ ტაქ სუ რი კომ-
პი უ ტე რუ ლი აღ წე რა, არა მედ სა ჭი როა სა მიზ ნე ენის შე სა ფე-
რი სი კომ პი უ ტე რუ ლი აღ წე რის მო ფიქ რე ბა შე სა ბა მი სი მა კავ-
ში რე ბე ლი წე სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფით. მა კავ ში რე ბე ლი წე სი კი 
გუ ლის ხმობს, რომ უნ და არ სე ბობ დეს მკა ფი ოდ გან საზღ ვრუ ლი 
გრა მა ტი კუ ლი ფუნ ქცი ე ბი სა და სინ ტაქ სუ რი თა ვე ბის და კავ ში-
რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ორი გი ნალ და სა მიზ ნე ენა ში. აღ ნიშ-
ნუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას მთა ვარ სირ თუ ლეს ქარ თუ ლი 
ენის შემ თხვე ვა ში წარ მო ად გენს შემ დე გი:
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1. ლექ სი კო ნე ბის უკ მა რი სო ბა კონ კრე ტუ ლი ენობრივი 
წყვი ლე ბი სათ ვის და არ ქო ნა ენობ რი ვი წყვი ლების უმეტესო-
ბი სათ ვის. მა გა ლი თად, შე და რე ბით კარ გად მან ქა ნის მიერ 
წა კითხ ვად ფორ მატ ში წარ მოდ გე ნი ლია ინგლი სურ -ქარ  თუ-
ლი (Translate, 2010), (მარგალიტაძე, 1995-2020) და ქართულ-
ინგლისური (Rayfield, 2006) ენობრივი წყვილები, თუმცა სხვა 
წყვილების შემთხვევაში შემდეგი ვარიანტები შესაძლებელია 
არსებობდეს ნაბეჭდი, მაგრამ არ არსებობდეს ელექტრონული 
ან არ არსებობდეს არც ერთი და არც მეორე;

2. გრამატიკული ომონიმიის შემთხვევები, რომელებიც 
ვლინდება სიტყვების მორფოსინტაქსური ტაგირების დროს, 
მაგ:

და:და+Conj+Coord
და:და+N+Com+Anim+Sg+Nom
სისტემას უჭირს სათარგმნელად სწორი ერთეულების 

შერჩევა. 
3. იდი ო მუ რი გა მოთ ქმე ბის გა მოვ ლე ნის შემ თხვე ვე ბი, 

რომ ლის თარ გმნა ნე ბის მი ე რი ენობ რი ვი წყვი ლის შემ თხვე ვა-
ში რთულ დე ბა, შდრ. ყბად იღებს - ჭო რა ობს ვინ მე ზე. 

შე სიტყ ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი სა მან ქა ნო 
თარ გმა ნის მთა ვარ მა ხა სი ა თებ ლებს უნ და წარ მო ად გენ დეს 
მო ნო ლინ გვუ რი მო ნა ცე მე ბი სა და პა რა ლე ლუ რი კორ პუ სე ბის 
ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც ვლინ დე ბა არა ცალ კე უ ლი 
სიტყ ვი სა, არა მედ შე სიტყ ვე ბე ბი სა და წი ნა და დე ბა ში სიტყ ვა-
თა თან მიმ დევ რო ბის სტა ტის ტი კუ რი და მუ შა ვე ბის სა ფუძ ველ-
ზე სა მიზ ნე ენა ზე ორი გი ნა ლი ენი დან წი ნა და დე ბის თარ გმნის 
დროს. აღ ნიშ ნულ მიდ გო მას რი გი სი სუს ტეც ახა სი ა თებს და 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ის, რომ ასე თი სის ტე მე ბი ყვე ლა ზე 
ცუ დად მუ შა ობს იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა ორი გი ნალ და სა მიზ ნე 
ენე ბის სინ ტაქ სუ რი სტრუქ ტუ რე ბი არ აძ ლევს ორი გი ნა ლი ენის 
სიტყ ვა თა თან მიმ დევ რო ბის დაც ვის შე საძ ლებ ლო ბას. აღ ნიშ-
ნუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას მთა ვარ სირ თუ ლეს ქარ თუ ლი 
ენის შემ თხვე ვა ში წარ მო ად გენ დეს შემ დე გი:
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1. დარ გში არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა-
მო ყე ნე ბით პა რა ლე ლუ რი კორ პუ სე ბის შექ მნა თით ქმის არ 
მიმ დი ნა რე ობს. ერ თ-ერთ მცდე ლო ბას ქარ თულ -ინ გლი სუ რი 
ტერ მი ნო ლო გი ის პა რა ლე ლუ რი კორ პუ სი წარ მო ად გენს, რო-
მელ შიც ამ ეტაპ ზე 89,286 წყვი ლია (კე რე ჭაშ ვი ლი, 2014), და 
შე იქ მნა SDL Trados-ის მძლავ რი მთარ გმნე ლო ბი თი ბა ზა, რო-
მე ლიც სა ფუძ ვლად და ე დო სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო 
მაც ნის ტერ მი ნო ლო გი ურ ლექ სი კონს (სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ-
მდებ ლო მაც ნე: ტერ მი ნო ლო გი უ რი ლექ სი კო ნი, 2011-2020); 

2. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის სის ტე მე ბი ძა ლი ან ცუ დად მუ შა ობს 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა მიზ ნე ენა ში სიტყ ვა თა თან მიმ დევ რო ბა 
მკვეთ რად გან სხვავ დე ბა ორი გი ნალ ენა ში არ სე ბუ ლი სიტყ ვა-
თა თან მიმ დევ რო ბის გან. ქარ თუ ლი ენა გა ნე კუთ ვნე ბა ერ გა ტი-
უ ლი სინ ტაქ სის მქო ნე მორ ფო ლო გი უ რად მდი დარ ენებს, რაც 
წარ მო ად გენს სიტყ ვე ბის შე და რე ბით თა ვი სუ ფა ლი თან მიმ-
დევ რო ბის წი ნა პი რო ბას და გან საზღ ვრულ დო ნე ზე მა ღა ლი 
დო ნის სტა ტის ტი კუ რი თარ გმა ნის ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო-
რი ა. 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი აბ რკო ლებს შე სიტყ ვე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი სა მან ქა ნო თარ გმა ნის წარ-
მა ტე ბუ ლი რე ა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბას არა მხო ლოდ ქარ-
თულ -ინ გლი სუ რი და ინ გლი სურ -ქარ თუ ლი ენობ რი ვი წყვი ლის, 
არა მედ სხვა, ნაკ ლე ბად გავ რცე ლე ბუ ლი, ენობ რი ვი წყვი ლე-
ბის შემ თხვე ვა შიც.

ნე ი რუ ლი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი ამ ეტაპ ზე ყვე ლა ზე გავ-
რცე ლე ბუ ლი ტექ ნო ლო გიაა მსოფ ლიო მაშ ტა ბით თარ გმა ნის 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. მსგავ სი ტი პის სის ტე მე ბი გან სხვავ-
დე ბა სტა ტის ტი კუ რი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი სა გან იმით, რომ ნე-
ი რუ ლი მთარ გმნე ლო ბი თი მო დე ლის ყვე ლა ნა წი ლი მზად დე ბა 
ერ თი ა ნად და ეფუძ ნე ბა სიტყ ვე ბი სა და ში და პო ზი ცი ე ბის თვის 
ვექ ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლის სა ფუძ ველ-
ზე კი მუ შავ დე ბა ისე თი მო დე ლი, რო მე ლიც ახერ ხებს თან მიმ-
დევ რუ ლად თი თო- თი თო სიტყ ვის ამოც ნო ბას. ამ მო დელს იყე-
ნებს Google Translate (2006-2016), Microsoft Translator (2007-2016) 
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და სხვ.. მის ხა რისხს ქარ თუ ლი ენის შემ თხვე ვა ში ამ ეტაპ ზე 
სჭირ დე ბა გა უმ ჯო ბე სე ბა, რაც გა მოწ ვე უ ლია შემ დე გი სირ თუ-
ლე ე ბით:

1. ქარ თუ ლი ენა გა ნე კუთ ვნე ბა ე.წ. მცი რე- რე სურ სე ბის 
მქო ნე ენებს, რა საც მი სი გა მო ყე ნე ბის არე ა ლი და მას ზე მო-
ლა პა რა კე ხალ ხის რა ო დე ნო ბა უდევს სა ფუძ ვლად. კომ პი უ ტე-
რუ ლი თვალ საზ რი სით ეს ყვე ლა ფე რი ვლინ დე ბა იმა ში, რომ 
არ არ სე ბობს მო ნა ცე მე ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა ღრმა სწავ-
ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით;

2. იშ ვი ა თი სიხ ში რის მქო ნე სიტყ ვებ ზე ნე ი რულ თარ-
გმან ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მე ბი უფ რო ცუ დად მუ შა ობს და 
გან სა კუთ რე ბით ცვა ლე ბა დი მორ ფო სინ ტაქ სუ რი კონ სტრუქ-
ცი ე ბის შემ თხვე ვა ში. ქარ თუ ლი ენის შემ თხვე ვა ში ეს სირ თუ-
ლე ყვე ლა ზე მე ტად ზმნუ რი ფორ მე ბის თარ გმან ში ვლინ დე ბა, 
რად გა ნაც ქარ თუ ლი ზმნის პა რა დიგ მა გა ნე კუთ ვნე ბა მა ღა ლი- 
ცვა ლე ბა დო ბის კა ტე გო რი ა თა რიგს;

3. ნე ი რუ ლი თარ გმა ნის სის ტე მე ბი ნაკ ლებ სი ზუს ტეს აჩ-
ვე ნე ბენ რთუ ლი თან წყო ბი ლი და ქვეწყ ო ბი ლი წი ნა და დე ბე-
ბის თარ გმნის შემ თხვე ვა ში. ქარ თუ ლი ენის სინ ტაქ სი გა ნა პი-
რო ბებს გრძე ლი წი ნა და დე ბე ბის შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბას და 
წი ნა სირ თუ ლეს თან ერ თად ქმნის წი ნა პი რო ბას იმი სა, რომ 
ნე ი რუ ლი თარ გმა ნის მთარ გმნე ლო ბით სის ტე მებ ში ქარ თუ ლი 
ენი დან და ქარ თულ ენა ზე თარ გმნის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას 
შე იძ ლე ბა ბევ რი დრო დას ჭირ დეს.

დას კვნე ბი

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სის ტე მე ბის გან ხილ ვის სა ფუძ ველ ზე 
ვლინ დე ბა, რომ ქარ თულ ენა ზე არ სე ბუ ლი რე სურ სი, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს და შექ მნის წი ნა პი რო ბას ქარ თუ ლი ენი დან და 
ქარ თულ ენა ზე სა მან ქა ნო თარ გმნის შე საძ ლებ ლო ბი სა, შეზღ-
უ დუ ლია და სა ჭი რო ებს ენის სრულ ყო ფი ლი მო დე ლის შექ მნას 
არა მხო ლოდ მორ ფო სინ ტაქ სუ რი, არა მედ სინ ტაქ სუ რი თვალ-
საზ რი სი თაც. 
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