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Makatwiran lamang na umpisahan nating paunlarin ang kumakatawan sa atin bilang mamamayan ng bansang
Pilipinasâ€”ang wikang Filipino. Para makahanap ng isang kahulugang Pranses sa salita na iyon, kailangan
mong bisitahin ang katumbas na pahina sa Wiktionary ng wikang Pranses. Dahil nga sa bago at patuloy na
umuunlad ang siyensyang kompyuter, maraming bagong termino ang ipinakikilala sa mga tao lalo na sa mga
gumagamit nito. Pinatibayan pa rin ni Fishman na ang matinong kamalayan sa pagpaplanong pangwika ay
nakasalalay sa nasabing elaborasyon ng leksikon. Mapapalawak at malilinang ang Filipino bilang wika ng
diskurso sa iskolarship para sa patuloy na intelektwalisasyon. Cervantes, Clelie. Ang terminong computer,
halimbawa, sa elaborasyong direktang panghihram ay hihiramin mula as wikang Ingles ang orihinal na
terminong ito tungo sa wikang Filipino. FSC and B. Sa edisyong Tagalog na ito, na sinimula noong 4 Marso ,
may 15, entrada sa kasalukuyan. Tinatawag din itong libog, kalibugan, iyag, at lanya. Ang pormal na paggamit
ng wikang Filipino bilang midyum ng instruksyon ay makapagpapataas ng pagdebelop nito. Importantng
linawin na ang salitang elaborasyon ay katumbas ng salitang intelektwalisasyon. Ang kasalukuyang palisi sa
edukasyong bilinggwal ay nagsaaad na ang pagtatamo ng komperens sa Filipino at Ingles sa lebel na
pambansa sa pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng
pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas ng
edukasyon. Ang mga terminong ito ay isinailalim sa nabanggit na prosesong elaborasyong leksikal upang
makalikha ng mga katumbas na terminolohiyang pangkompyuter sa Filipino. Ngunit simula nang nagkaroon
ang mga Pilipino ng kaalaman ukol dito, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga may kakayahang bumili ng
kompyuter. The Hague Mouton and Company. Ang intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa disiplinang
kompyuter ang siyang maaaring tumugon sa mithiin ng ating bayan na maging bahagi ng globalisasyon. Kaya
kailangan ang pagsasalin. Buhay at Lipunan. Isa sa mga halimbawa nito at si Levy Artiezuela Martinez Jr.
Ang mga paraang nabuo upang maisakatuparan ang intelektwalisasyon o elaborasyon ng wikang Filipino sa
kompyuter ay kinabilangan ng direktang paghihiram ng mga terminong batay sa binagong alpbetong Filipino.
Ikalawa, maaaring yumaman pa ang elaborasyong leksikon sa kompyuter kung nilimitahan na lamang ang
panghihiram sa wikang Ingles. Ang ikatlong paraan ng elaborasyon ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang
salita bilang panumbas. Mahalaga rin na bigyan ng konsiderasyon ang iba nating mamamayang Pilipino na
hindi bihasa sa paggamit ng wikang Ingles. Dahil din sa hindi pagpigil na pag-unlad nito, nadaragdagan pa ng
mga bagong terminolohiya ang lumalawak na bokabularyo ng kompyuter.


