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Què és la traducció?
Procés de passar d’un text (oral o escrit) d’un
idioma a un altre idioma de manera que el resultat
‘soni bé’, és a dir, respecti la morfologia, la sintaxi,
la semàntica, etc. La traducció es pot classificar
en funció de diferents criteris:
• La direcció: traducció directa, a l’idioma propi, o
traducció inversa, a un altre idioma.
• L’agent: traducció humana, traducció
automàtica, traducció assistida…
• El format: paper, subtítols, programari, web…

Processos de traducció
1. La traducció humana
Per tal de poder substituir les paraules i les
frases, el traductor humà primer ha de
comprendre el text original i cercar les
equivalències, i després construir el text de
destí.
2. La traducció automàtica estadística
(TAE)
La TAE es basa en col·leccions de textos
(corpus) de milions de paraules. Com més
paraules tenen els corpus millors són les
solucions de la TAE. El sistema compara els
textos del model de llengua propi X (corpus
monolingüe) amb altres textos que són
traduccions entre les llengües X i Y (corpus
paral·lel).
3. La traducció automàtica (TA)
Els sistemes de TA contenen:
a) diccionaris
b) regles lingüístiques (sintàctiques,
semàntiques, etc.)
c) col·leccions de textos, per establir
l’equivalència de les paraules i de les
frases sense comprendre el text

Organitza:

Amb el suport de:

Grup tradumàtica
El Grup Tradumàtica s’ocupa de la docència, la investigació
i la difusió d’eines informàtiques que s’utilitzen en les
diferents fases de la traducció: la preparació del document
original, l’acció traductora, l’elaboració de recursos de
suport (glossaris, bases de dades, etc.) i la presentació
final de la traducció. El Grup estudia, també, els efectes
d’aquestes eines en el treball del traductor.
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ProjecTA
El projecte de traducció automàtica
L’objectiu és investigar les
conseqüències de la
introducció de la TA en els
processos de traducció
professional i millorar la
col·laboració entre els
sistemes de TA i els
revisors humans de la TA
(anomenats post editors).
www.projecta.tradumatica.net

La post edició consisteix
en la correcció de les
errades comeses pel
programa de traducció
automàtica.
Traducció es > ca

Leo (Messi)

Llegeixo (1a
pers. sing.
verb llegir)
Leo (nom
propi)

El procés de traducció

Les errades de la Traducció Automàtica
apareixen en alguns mitjans.

Com ho fem?
1) Comparem processos de TA i de traducció humana,
i definim millores concretes en cada fase del procés de
traducció.

La traducció
automàtica necessita
la intervenció humana

2) Fem tests de TA en el sistema propi que hem elaborat,
anomenat Moses:
El configurem
L’entrenem
Investiguem
Millorem

>
>
>
>

Instal·lem i configurem el sistema en Linux
Afegim corpus de textos i ajustem valors
Fem proves i analitzem els resultats
Incloem nous corpus i proposem millores
grep ' europa ' model/lex.f2n | sort -nrk 3 | head
europe europa 0.8874152
european europa 0.0542998
union europa 0.0047325
it europa 0.0039230
we europa 0.0021795
eu europa 0.0019304
europeans europa 0.0016190
euro-mediterranean
europa 0.0011209
europa europa 0.0010586
continent europa 0.0008718

Configurem Moses

L’entrenem amb corpus

Investiguem, debatem i proposem millores

Què aconseguim?
It’s raining cats and dogs > Plou a bots i barrals

Resoldre alguns problemes de la traducció
automàtica:
− Incorreccions gramaticals (concordances de gènere
i nombre, preposicions mal utilitzades, etc.)
− Falsos amics
− Frases fetes
− Terminologia
− Traduccions literals
− Errors de puntuació
− Errors d’estil
− Errors ortogràfics
− Repeticions innecessàries

Reptes futurs de la TA
Us animeu a investigar?
−
−
−
−

Minimitzar els errors en TA
Millorar la TA oral
Millorar la TA per a mòbil
Millorar la interacció entre traductors
humans i traductors automàtics
− Aconseguir la TA simultània a moltes
llengües
− Crear i ampliar corpus de llengües
minoritzades

