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Kiel funkcias Apertium?
Transigaj reguloj

• Transigaj reguloj permesas ŝanĝi ecojn kaj strukturojn inter la fonta kaj cela 
lingvoj:
• (es) una señal inequívoca -> (ca) un senyal inequívoc

(ŝanĝo de genro de la tuta nom-sintagmo)

• (en) computer textbook -> (eo) komputila lernolibro
(ŝanĝo de gramatika kategorio: computer (nomo) -> komputila (adjektivo))

• (en) John's book -> libro de John
(ordoŝanĝo kaj aperigo de prepozicio)

• (ca) una casa gran i antiga -> (eo) granda kaj malnova domo
(ŝanĝo de la loko de la adjektivoj rilate al la nomo)

• (fr) j'aime ce livre -> (eo) mi ŝatas tiun libron
(aldono de akuzativo)

• (es) trabajo -> (eo) mi laboras
(aldono de persona pronomo)

● (fr) un ami n'aime pas ce livre -> (eo) amiko ne ŝatas tiun libron
(forigo de nedifinita artikolo kaj de la dua parto de neo) 

ktp.



  

Transigaj reguloj

● Etapo unu: Grupigo de frazelementoj
● <det>, <adj>, <n>  →  grupo <SN>

– ^a<det><ind><sg>$ ^white<adj><sint>$ ^cat<n><sg>$

– ^det_adj_nom<SN><sg><nom>{^blanka<adj><2><3>$ 
^kato<n><sg><3>$}$

● <vblex>   →  grupo <SV>

● Etapo du: Apliko de reguloj sur la grupoj
● <SN><nom>, <SV>, <SN><nom>  →  

<SN><nom>, <SV>, <SN><acc>

● Etapo tri: Elpako de la grupoj
● <SN><sg><acc>{^kato<n><2><3>$}  → kato<n><sg><acc>



  

Kiel funkcias Apertium?
Tri-ŝtupa transigo

● 1a ŝtupo

Surbaze de la morfologie etikedita fontolingva teksto,

● Kunigas lemojn en grupojn kaj aldonas al ĉi tiuj ĉapon kun sintaksaj informoj

● Tradukas laŭvorte

● Ŝanĝas morfologiajn informojn de la fontolingvo al la fontolingvaj, eventuale kun referencoj al la donitaĵoj de 
la grup-ĉapo (eventuale ŝanĝotaj en la dua ŝtupo)

● Eventuale, forigas elementojn (ĉi-okaze, la nedifinita artikolo)

● 2a ŝtupo

Surbaze de la sintakse etikedita cellingva teksto de la 1a ŝtupo,

● Modifas informojn de la ĉapo (ekz. kazoj)

● Eventuale, aldonas elementojn (ĉi-okaze, la subjekta pronomo)

● 3a ŝtupo

Surbaze de la sintakse etikedita cellingva teksto de la 2a ŝtupo,

● Heredigas la informojn de la ĉapo al la leksikaj elementoj

● Faras, se necese, lastajn strukturajn modifojn

● Forigas la vortgrupajn ĉapojn

● Aperis la eblo aldoni pli da ŝtupoj ol tiuj bazaj tri. La tradukilo en->eo uzas eĉ kvin ŝtupojn, kun 
du mezaj paŝoj inter la kutimaj 1a kaj 2a ŝtupo por malpliigi la kvanton de reguloj



  

Kiel funkcias Apertium?
Laŭpaŝa ekzemplo 2

● I saw the cat's tail

● ^I/I<num><sg>/prpers<prn><subj><p1><mf><sg>$
^saw/saw<n><sg>/see<vblex><past>$ ^the/the<det><def><sp>$ 
^cat/cat<n><sg>$^'s/'s<gen>$ ^tail/tail<n><sg>$

● ^prpers<prn><subj><p1><mf><sg>$ ^see<vblex><past>$ ^the<det><def><sp>$ 
^cat<n><sg>$^'s<gen>$ ^tail<n><sg>$

● ^prnpers<SN><sg><nom>{^prpers<prn><p1><mf><sg><3>$}$ 
^verb_all<SV><aliaj><past>{^vidi<vblex><3>$}$ 
^det_nom_gen_det_nom<SN><sg><nom>{^la<det><def><sp>$ ^vosto<n><sg><3>$ 
^de<gen>$ ^la<det><def><sg><nom>$ ^kato<n><sg><nom>$}$

● ^prnpers<SN><sg><nom>{^prpers<prn><p1><mf><sg><3>$}$ 
^verb_all<SV><aliaj><past>{^vidi<vblex><3>$}$ 
^det_nom_gen_det_nom<SN><sg><acc>{^la<det><def><sp>$ ^vosto<n><sg><3>$ 
^de<gen>$ ^la<det><def><sg><nom>$ ^kato<n><sg><nom>$}$

● ^prpers<prn><p1><mf><sg><nom>$ ^vidi<vblex><past>$ ^la<det><def><sp>$ 
^vosto<n><sg><acc>$ ^de<gen>$ ^la<det><def><sg><nom>$ ^kato<n><sg><nom>$

● mi vidis la voston de la kato



  

Kiel funkcias Apertium?
Programa arkitekturo

● Ĉiu etapo estas aparta programo
● Ĉiu etapo ricevas datumojn de la antaŭa etapo, 

transformas ilin kaj plusendas al la posta etapo
● La internaj interfacoj estas klare difinitaj por faciligi 

ŝanĝojn aŭ aldonojn
● La ĉeno estas facile manipulebla

● Multaj lingvaj paroj ŝanĝas la ĉenerojn
– alia aŭ asista senambiguilo
– ekstraj transferaj niveloj
– ortografiaj reguloj (ekz. de + el →del)



  

Kiel funkcias Apertium?
Dosiera arkitekturo

Evoluiganto de tradukilo laboras ĉefe super
ses dosieroj (por traduki en unu direkto) aŭ
naŭ dosieroj (por traduki en ambaŭ direktoj):
● Komunaj dosieroj por la du direktoj (3)

– Po unu unulingva vortaro kun morfologiaj informoj por la du 
lingvoj (entute 2 dosieroj)
(uzataj same por la analizo kiel por la generado)

– Dulingva vortaro (entute 1 dosiero)
● Specifaj dosieroj por ĉiu direkto (unu aŭ pli po direkto)

– La struktura transformado povas havi multajn sub-etapoj kiu 
ĉiu havas sian propran dosieron kun transig-reguloj



  

Kiel funkcias Apertium?
Unulingvaj vortaroj

● Deklaroj de lemoj (=leksemoj kun ĉiuj surfacaj formoj de la sama gramatika kategorio)

● <e lm="ligo">    <i>lig</i><par n="o__n"/></e>

● <e lm="ligi">    <i>lig</i><par n="i__vblex"/></e>

● Deklaroj de paradigmoj (=ŝablonoj)

● <pardef n="o__n">

● <e>  <p><l>o</l>
        <r>o<s n="n"/><s n="sg"/><s n="nom"/></r></p></e>

● <e>  <p><l>oj</l>
        <r>o<s n="n"/><s n="pl"/><s n="nom"/></r></p></e>

● <e>  <p><l>on</l>
        <r>o<s n="n"/><s n="sg"/><s n="acc"/></r></p></e>

● <e>  <p><l>ojn</l>  
        <r>o<s n="n"/><s n="pl"/><s n="acc"/></r></p></e>

● </pardef>

● Legado dekstren: analizo
Legado maldekstren: generado



  

Kiel funkcias Apertium?
Dulingva vortaro

● <e> <p><l>kato<s n="n"/></l>
       <r>cat<s n="n"/></r></p></e>

● <e> <p><l>slovaka<s n="adj"/></l>
       <r>Slovak<s n="adj"/></r></p></e>

● <e> <p><l>slovako<s n="n"/></l>
       <r>Slovak<s n="n"/></r></p></e>

● <e>       <p><l>belorusa<s n="adj"/></l>
             <r>Belarusian<s n="adj"/></r></p></e>

● <e r="RL"><p><l>belorusa<s n="adj"/></l>
             <r>Byelorussian<s n="adj"/></r></p></e>

● <e r="LR"><p><l>bjelorusa<s n="adj"/></l>
             <r>Belarusian<s n="adj"/></r></p></e>



  

Kiel funkcias Apertium?
Transig-regulaj dosieroj

● La kodado de la transigreguloj estas farata per specifa XML-skriptolingvo

● Ĉiu regulo havas strukturon kiel:

<rule>
<pattern>
<pattern-item ...>
<pattern-item ...>
...
</pattern>
<action>
...
</action>

</rule>

● Tiuj ŝablonoj estas de la tipo ABC, kun tiom da elementoj, kiom oni volas, sed ne 
eblas havi nedevigajn elementojn (ekz. (A)BC) aŭ ripetajn (ekz. A*BC)

● La ŝablonoj baziĝas sur elementoj difinitaj en la unulingvaj vortaroj:
lemmo kaj/aŭ gramatikaj elementoj (nomo/adjektivo/..., singularo/pluralo...)



  

Kiel funkcias Apertium?
Tri-ŝtupa transigo

Veig un ocell

^Veure<vblex><pri><p1><sg>$ 
^un<det><ind><m><sg>$

1.^Verbcj<SV><vblex><pri><p1><sg><res>{^vidi<vblex><pres>$}$ 
^nom<SN><m><sg><nom>{^birdo<n><sg><4>$}$

2.^Subj<prn><subj><p1><GD><sg>{^Prpers<prn><subj><3><4><5>$}$ 
^verbcj<SV><vblex><pri><p1><sg><res>{^vidi<vblex><pres>$}$ 
^nom<SN><m><sg><acc>{^birdo<n><sg><4>$}$

3.Prpers<prn><subj><p1><mf><sg>$ 
^vidi<vblex><pres>$ 
^birdo<n><sg><acc>$

Mi vidas birdon



  

Kiel kunlabori?

● Evoluigi novan lingvoparon
(ekz. eo-de, eo-it, eo-sk)

● Evoluigi novan lingvodirekton
(ekz. eo->es, eo->fr, eo->ca)

● Plibonigi ekzistantan tradukilon
● Evoluigante novan version
● Atentigante pri eraroj en retpaĝo



  

Kiel funkcias Apertium?
Unulingvaj vortaroj: limigoj

● La uzado de paradigmoj principe povas funkcii 
nur per modifo en unu loko
● Ne eblas ekzemple facile enkonduki en la vortaron 

la fleksion de plurvortaj esprimoj:
– elementa lernejo
– elementaj lernejoj
– elementan lernejon
– elementajn lernejojn



  

Kiel funkcias Apertium?
Dulingva vortaro: limigoj

● Unu vorton oni povas traduki principe nur al unu formo
● table -> tablo aŭ tabelo

● accent -> akcento aŭ akĉento aŭ supersigno

● prepozicioj, konjunkcioj, subjunkcioj... !!!

● Tamen eblas
● malsamaj tradukoj por malsamaj gramatikaj formoj

– Slovak nomo (= slovako) kaj Slovak adjektivo (= slovaka)

– ĉiu singurale (= every) kaj ĉiu plurale (= all)

● plurvortaj leksikaj elementoj en vortaroj

– get in, get on, get off, get up...

● pritrakto de ŝablonoj en la transform-strukturaj reguloj

– En la kataluna ofte estas egalaj konjugaciitaj formoj por la verboj ŝajni kaj naski 
(parèixer, parir) aŭ voli kaj flugi (voler, volar). Ĉar ne eblas "naski, ke" aŭ "flugi, ke", 
en tiaj kuntekstoj ni ĉiam elektas "ŝajni, ke" aŭ "voli, ke".



  

Kiel funkcias Apertium?
Transigaj reguloj: limigoj

• La maleblo uzi regulajn esprimojn en la ŝablonoj* kaŭzas, ke amasiĝas la kvanto de 
kreendaj reguloj, ĉar montriĝas, ke ofte necesas plena analizo de la nom-grupoj

• inter la latinidaj lingvoj kaj Esperanto, por inversigi la lokon de adjektivoj en rilato al la nomo

• el la latinidaj lingvoj kaj el la angla al Esperanto, por trovi la kernon de la reprezentato de la rilativaj 
pronomoj tradukendajn al kiu(j)(n) kaj kia(j)(n), por ekscii ties nombron

• el Esperanto al la latinidaj lingvoj kaj al la angla, por kompreni la personon kaj nombron de la 
subjekto kaj konjugacii la verbon laŭe

• Krome, el la franca al Esperanto necesas kapti la tutan verbon, kiu povas havi adverbojn, 
pronomojn kaj neajn adverbojn en si (inter la helpverbo kaj la ĉefverbo)

• ktp.

• La skriptolingvo uzata en la transigaj reguloj estas iom malkutima kaj ne aparte afabla. 
Krome temas pri ordonema programlingvo, dum oni emus havi la suplecon kaj 
koncizecon donatajn alispecaj lingvoj por tiaj celoj.

*Regulaj esprimoj ne estas akceptataj por ne malrapidigi la tradukilojn: rapideco estas 
unu el la dizajnaj ĉefpunktoj de Apertium



  

Problemoj de Apertium:
Senambiguigilo

● Granda parto de niaj problemoj originas de la 
senambiguigilo. Ekz:
● He has the right to go. → Li havas la ĝustan iri.

(Estas elektita right<adj> anstataŭ right<n><sg> = rajto)

● Kialoj
● perfekta senambiguigilo ne eblas - eĉ ne per homo
● la Apertium-senambiguiloj ne estas konstruataj surbaze de 

etikeditaj tekstaroj
● La nuntempa senambiguigilo estas du-grama; provoj kun 

trigrama senambiguigilo montriĝis ne elstare pli bonaj
● La senambiguigiloj de Apertium estas programeblaj per 

reguloj. Eble ni ne estis sufiĉe lertaj por uzi tiun eblon por 
solvi la renkontitaj problemojn



  

Problemoj de Apertium:
Sintaksa analizo

kaj transigaj reguloj

● Montriĝas, ke necesas konstrui multajn 
transigajn regulojn, kio igas la dosierojn 
nefacile legeblajn kaj varteblajn


