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THAM – Traduç
Tradução Humana
Assistida pela Máquina

Traduç
Tradução e a Máquina - distinç
distinções






MAHT > THAM – Traduç
Tradução Humana
Assistida pela Máquina
CAT > TAC - Traduç
Tradução Assistida pelo
Computador
HAMT > TAAH – Traduç
Tradução
Automá
Automática Assistida pelo ser
Humano

TAC - Traduç
Tradução Assistida pelo
Computador


“CAT tools”
tools” - SDL/TRADOS, STAR
TRANSIT, DÉ
DÉJÀ VU, WORDFAST etc
que incluem
• Memó
Memórias de Traduç
Tradução
• Terminologia
• Extractores de texto
• … TA

Importância social – necessidade de
comunicaç
comunicação entre pessoas sem
língua comum
Importância polí
política - multilinguismo
Importância comercial e econó
económica
Interesse cientí
científico e filosó
filosófico









Descriç
Descrição mais vaga
Implica utilizaç
utilização de várias
tecnologias para facilitar a traduç
tradução
Processamento de texto
Armazenamento de textos e
terminologia
Recurso à informaç
informação na Internet

TAC - Localizaç
Localização
= Traduç
Tradução de manuais,
manuais, documentaç
documentação e a
parte linguí
linguística de programaç
programação
informá
informática
 Programas de Localizaç
Localização – PASSOLO,
CATALYST etc
 Teoricamente funcionalista - ou adaptaç
adaptação
do texto etc às necessidades LOCAIS
 Na prá
prática > uniformizaç
uniformização de texto e
traduç
tradução

1

TA – usos actuais

Programas de TAC e Localizaç
Localização








Inventados por engenheiros
impacientes com a lentidão de
traduç
tradução humana
Aproveitam textos e traduç
traduções já
já
existentes > reduzem custos
Garantem uniformidade de
terminologia e expressões comuns
Oferecem material para melhorar TA









TA com assistência humana
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Estrutura linear de frases
Pré
Pré-ediç
edição de texto
‘Linguagem controlada’
controlada’
Léxicos em domí
domínios especí
específicos
Pós-ediç
edição
Trabalhando com a ‘caixa de vidro’
vidro’
Acesso limitado à ‘caixa negra’
negra’– esp.
léxicos

A TA e o Tradutor Humano








Facilita comunicaç
comunicação internacional – e a
vários níveis = mais democrá
democrática
Cria vontade de conhecer textos em
línguas desconhecidas = mais traduç
tradução
humana
TA em domí
domínios especí
específicos ou preparada
para fins bembem-definidos – acelera o
trabalho de traduç
tradução
TA – entre certas línguas - utilizada cada
vez mais por tradutores humanos

Os tradutores humanos tendem a
• desprezar a TA
• ter medo da TA








Os tradutores nunca são convidados
a avaliar a TA!
MAS
A maior ameaç
ameaça à traduç
tradução
profissional não é a TA
É o INGLÊS!

Ferramentas desenvolvidas pela
Linguateca

A TA em linha e o utilizador


Traduç
Tradução ‘Gist’
Gist’ –ex. na Comissão
Europeia
Textos efé
efémeros + utilizadores
tolerantes > TA onon-line
TA em domí
domínios especí
específicos + léxicos
especializados e sintaxe simples
Programas especí
específicos entre L1 <>
L2








METRA
EVAL
TrAva
CORTA
BOOMERANG
….. Pesquisa dos logs do METRA
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METRA







http://www.linguateca.pt/metra
http://www.linguateca.pt/metra
MetaMeta-ferramenta de TA
Utiliza vários motores de TA
disponí
disponíveis grá
grátis em linha
EN > PT
PT > EN

Resultados







EVAL > TrAva







Uma experiência pedagó
pedagógica
INPUT – frases ‘naturais’
naturais’ tiradas de
corpora, com um elemento de
problema
OUTPUT das ‘caixas negras’
negras’ – aná
análise
de problemas
Avaliaç
Avaliação de diferentes aspectos dos
sistemas de TA

Centenas de visitas por semana!
semana!
Muito útil para o ensino de linguí
linguística
e traduç
tradução
Grandes possibilidades para
avaliaç
avaliação de TA entre EN <> PT
Quantidade enorme de ‘logs’
logs’ para
aná
análise de TA, comparaç
comparação de
motores de TA etc.
etc.

TrAva – a ferramenta


4 motores de TA em linha EN > PT:
• Free Translation
• Systran
• E T Server
• Amikai



Sistema de classificaç
classificação dos erros de
TA
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TrAva – escolha de ‘problemas’
problemas’









Homó
Homógrafos e itens lexicais
polissé
polissémicos
Unidades lexicais complexas
Frases idiomá
idiomáticas
Colocaç
Colocações
Complexidade sintá
sintáctica
Ambiguidade sintá
sintáctica
Resoluç
Resolução de aná
anáfora

TrAva – escolha do Input




• British National Corpus – BNC (100 milhões de
palavras)
palavras)
• COMPARA
• Outros textos



Classificaç
Classificação do Input







Léxico EN
Códigos morfoló
morfológicas (POS/parts(POS/parts-ofofspeech) utilizados pelo BNC
Estructuras sintá
sintácticas =
combinaç
combinações de POS do BNC
Observaç
Observação dos resultados diferentes

Não utilizaç
utilização de ‘test suites’
suites’
Nada de tentar ‘baralhar’
baralhar’ a TA
Selecç
Selecção de exemplos reais em corpora:

Remover texto supé
supérfluo

Classificaç
Classificação do Output


Problema 1: Classificaç
Classificação do input
• Classificaç
Classificação BNC POS – limitada a POS
e insuficiente para aná
análise sintá
sintáctica
• Mas que tipo de classificaç
classificação??
ão??



Problema 2: Explicaç
Explicação do output
• Erros lexicais – dicioná
dicionários fracos
• Erros devidos a falhas do sistema de
aná
análise sintá
sintáctico e/ou homó
homógrafos
• Falta de ‘conhecimento do mundo’
mundo’ da TA
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EXEMPLOS







Sintagmas nominais complexos
‘Lexical bundles’
bundles’ ou ‘conjuntos
lexicais’
lexicais’
Homó
Homógrafos
Polissemia
Colocaç
Colocações

Sintagmas nominais complexos





DETerminer + ADJective + Noun
DETerminer + Complex ADJective +
ADJective + Noun
DETerminer + ADVerb (–ly)
ly) +
ADJective + ADJective + Noun
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‘Lexical Bundles’
Bundles’




Biber et al
(també
também ‘Multi Words Units’
Units’..)
Ex. I want to, you are supposed to,
you were meant to, you want me to,
in the course of, at the time when,
as far as…
as… is concerned ….

Homografia e Polissemia




Exemplos
Round
Run
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Um exemplo lexical ou sintá
sintáctico?


‘She drove her children to school’
school’



‘She drove her children up the wall’
wall’



‘She sang the baby to sleep’
sleep’

Acesso


Pesquisador
• Trabalha no seu espaç
espaço individual
• Pode aceder ao seu trabalho





Professor / administrador pode
aceder ao trabalho do aluno para
ajudar
Os resultados aparecem todos no
‘log’
log’ do METRA

Links






METRA :
http://www.linguateca.pt/metra
http://www.linguateca.pt/metra
TrAva :
http://www.linguateca.pt/trava
http://www.linguateca.pt/trava//

7

Pesquisa futura


Melhorar TrAva

METRA -Pedagogical applications


•
•
•
•
•

• Reformular bases teó
teóricas
• Aplicaç
Aplicação de ‘glass box’
box’?

¾

Conclusions - teaching




A successful experiment
Future implications for research
Useful pedagogically
• As linguistic analysis
• As appreciation of MT



Development of training of working
with MT

Analysis of METRA logs
• Who?
• Why?
• What?
• Comparison of MT engines
• OnOn-line consultation of logs

Choose item of grammar or lexicon
Find examples in BNC or COMPARA
Submit to METRA
Compare MT to human translation
Reflect on results

Better understanding of interconnection of
lexicon + syntax + context

Conclusions - research


Further work needs to be done on:
• Improving METRA
• Classifications in TrAva
• Searching METRA logs





Other research


Contrastive linguistics (undergraduate)

A lone researcher can use it to
examine a restricted area
BUT – a large team is needed to
make practical use of the tools

METRA logs





A large number of ‘hits’
hits’ per day
GBs of material – and rising!
What can we do with it?
We have ideas – but welcome
suggestions!
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Who uses METRA and Why?
Why?


¾



¾

IP addresses > country of origin –
even institution
Portugal, Brazil,
Brazil, but other countries
too
Language direction - ???
Types of request
Everything from single words to
doctoral theses!
theses!

Research applications



Differences between MT engines







Systran + Babelfish + Google
E-Translation – EN>PT only – but
good with technical texts
Amikai – trained on e-mails – good
at colloquial texts
Brazilian emphasis – lexicon and
grammar

OnOn-line consultation of logs

More advanced contrastive linguistics
Work with logs
• Finding out who uses METRA
• Testing areas of language
• Testing MT engines

Future link

9

Useful bibliography






ARNOLD, D, BALKAN, L., LEE HUMPHREYS, R. Lee,
MEIJER, S., & SADLER, S. (1994) Machine Translation
- An Introductory guide.
guide. Manchester & Oxford : NCC
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Translate More Like a Person?' The 1995
Barker Lecture at ttt.org - Translation,
Translation,
Theory and Technology.
Technology. at:
at:
http://www.ttt.org
/theory/
http://www.ttt.org/
theory/barker.html
MLIM - Multilingual Information
Management: Current levels and Future
Abilities - report (1999) Chapter 4 at:
http://wwwhttp://www2.cs.cmu.edu/~ref/mlim/chapter4.html
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