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Motivigo
 Vikipedio estas nuntempe la ĉefa encikolpedia 

informfonto en la mondo, kaj ĝi estu alirebla al ĉiuj

 La esperanta Vikipedio, kvankam samgranda kun ekz. 
la dana, havas ~ 132.000 artikolojn, dum la angla 
havas 3.450.000 artikolojn (= 2.345.000.000 words*)

 Por permesi al E-parolantoj aliron al la "ĉef-Vikipedio" 
(la angla), oni traduku ĝin

 Per homfortoj, kun 500 v/h, kostus 4.690.000 homajn 
laborhorojn aŭ , aŭ 3.000 danajn laborjarojn, aŭ - kun 
0.25 EUR/v - ĉ. 600 milionojn EUR .... kaj ne eblus 
facile ĝisdatigi

* http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_of_Wikipedia



  



  

La solvo

 Uzo de maŝintraduka sistemo por ŝpari homfortojn --> libervola 
laŭokaza homa postredaktado

 Por la plej multaj lingvoj ne ekzistas MT de sufiĉa kvalito

● (a) bona regulbazita MT estas tro laboriga, kaj tro dependas de 
lingvista specialscio por logi komercajn firmaojn

● (b) bona statistika MT bezonas gigantajn jam-tradukitajn 
trejndatumojn (kiuj ne ekzistas por malgrandaj lingvoj)

 GramTrans estas nova (Bick 2007) aliro, kiu eluzas

● la robustecon de CG-gramatiko (Konteksta Gramatiko) por 
analizi frazon/tekston

● dependencajn kondiĉojn por selektado de tradukalternativoj

http://www.cs.cmu.edu/~enron/
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La WikiTrans-projekto

 Realigo: GrammarSoft
● homoj: Eckhard Bick (komputillingvisto), 

Tino Didriksen (programisto)

● metodo: GramTrans maŝintradukado

● asociita kun Suddana Universitato

 Projektfazoj
● preparfazo: 2009 -  februaro 2010: lingvistika k. vortara laboro

● 1-a tradukfazo (feb/mar 2010): 100.000 plej oftaj artikoloj

● 2-a tradukfazo (mar-jun 2010): 500.000 plej longaj artikoloj, 
kaj artikoloj kun unuvortaj titoloj

● 3-a tradukfazo (jun-dec 2010): tri milionoj da artikoloj (ĉiuj)

● uzofazo: aktualigo, retradukoj, homa reviziado
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leksika transigo: la listo-mito

 naive supozo: 1 - 1, vorto al vorto, vorto post vorto

● ‘multaj-al-unu ne ĝenas, sed unu-al-multaj estas problemo

 angla --> esperanto

● open - malfermi, malfermiĝi

● goal - celo, golo, golejo

● crack - fendi, kraki; fendeto, kraketo; drogo

 esperanto --> angla: 

 brute-ne-bele: uzi kion oni povas havi

 robusteco: plej prototipa, plej multsignifa, plej ofta formo 

 SED: tio ne solvas la bazan polisemion



  

Leksika transigo: 
aldonanto dimensiojn al la listo

 1-dimensia solvo:
● leksikaj distingoj laŭ (a) PoS aŭ (b) fleksio

● type_N (substantivo) :tipo, :speco
● type_V (verbo) :tajpi



  

2-dimensia strategio
 tradukmatrico anstataŭ listo, disigante vorton en plurajn signifojn (aŭ 

eĉ kontekste malsamuzaj sinonimoj)

 Problemo: Dum la 1-a dimensio venas "senkoste" de la parsilo, la 2-a 
bezonas senso-distingilojn - specon da leksikaj mini-reguloj kiu 
kombinas

● (a) kontekst-kondiĉojn (mallokaj distingiloj)

● (b) afikso-kondiĉoj, difiniteco, funkcio, rolo (lokaj distingiloj)

 Distingoj ne devas sekvi tradiciajn vortarajn aŭ enciklopediajn 
distingojn:

● metaforoj aŭ genro-variado povas esti izomorfaj en ambaŭ lingvoj, 
do sen bezono eksplici tion en la cellingvo

● la MT-sistemo devas distingi, pli ol difini

● la MT-sistemo devas distingi (precipe cellingvajn) uzo-diferencojn 
aldone al signifo-diferencojn.



  

● rather_ADV ... S=(@ADVL) :prefere; S=(@>A) :sufiĉe;

● too_ADV ... S=(@ADVL) :ankaŭ; S=(@>A) P2?=(INFM)_por :tro; 
D=(@>A) :tro

● ball_N :pilko; S=(P)_[P->S] H=("have") D!=(@>N) :kuraĝo

Positions: S=Self, D=Daughter, M=Mother, B=Brother 
GD=Granddaughter, GM=Grandmother
P1, P2 ... Pn, P-1, P-2 ... P-n

Poziciaj distingiloj
● a) lokaj
● b) kontekstaj
lokaj trajtoj povas foje esti ĉerpitaj de la konteksto, ekz. 
nominalagordo, semantika projekciado de verbo al 
substantivo



  

Kontekstaj kondiĉoj
La "skeleto" de la sistemo

 apply_V
● uzi;

● D=("for")_pri :peti

● D=(<H> @SUBJ) D=("to" PRP)_por :kandidatiĝi
● D=(@ACC) D=("to" PRP)_al :apliki

● D!=(@ACC) D=("to" PRP)_por :validi

● D=(<(conv|sem)> @SUBJ) D!=(@ACC) :validi

● D=(<(cm.*|rem)> @ACC) :surŝmiri

● D=("dressing" @ACC)_pansaĵo :surmeti

● <vr¤> D=("to" PRP)_pri :koncentriĝi

● D=("match")_alumeto :malestingi



  

Metodologiaj pripensoj
(vidpunkto de komputil-lingvisto kompare al tiu de 

"lingvo-kompulitilsto")

 Do, kio estas la diferenco inter Gramatika Metodo 
kaj tradukmemoro aŭ korpus-bazita maŝin-lerna 
MT?

 (1) en tiaj metodoj - aŭ almenaŭ ilia naiva, senvortara 
formo - estas malfacile aŭ neeble ĝeneraligi pri 
semantikaj tipoj (ekz. <H> = homa) aŭ sintaksaj 
funkcioj, kreante problemojn de "datenmanko" 

 (2) najbarkolokaĵoj (n-gramoj) estas malpli robustaj ol 
funkciaj-dependencaj rilatoj, kiuj ankaŭ rekonas 
distancajn strukturojn

 (3) normigo rilate lemo & kategorio garantias 
robustecon koncerne fleksion kaj leksikan variadon.



  

polileksikaĵoj (plurvortaĵoj)

 “vortoj” kun spacoj, kiun la sistemo traktas kiel unuojn por faciligi 
markadon de sintaksaj funcioj kaj rilatoj 
each=other (unu=la=alian), instead=of (antataŭ), other=than (krom)

 “tradukmemora listo” (fortigita per viva TM)

● kompleksaj substantivoj (tre oftaj en la angla): 

– recovery position - savpozicio
● sintagmoj kun ne-laŭparta traduko: 

– in violation of - malobee al 
– every inch as – tute same
– all year round - tutjare

● Fixed expressions: 

– see also - vidu ankaŭ



  

Nomoj

 Sendepende de la nomrekona kvalito (NER) de la 
parsilo, nomoj malfacile tradukiĝas, kaj grandparte 
mankas en vortaroj 

 2 ĉefaj eblecoj:
● institucioj kaj okazaĵoj tradukiĝu parton-post-parto

– European Union - Eŭropa Unio

– Olimpics - Olimpikoj

– World War II - Dua Mondmilito

● personnomoj kaj produktnomoj restu senŝanĝaj
– Geroge Bush - **Georgo Arbusto

– French window - **Franca fenestro (vitra pordo)



  

Struktura transigo
(kie ne trobeblas CL-vorto kiu povas plenigi la 

sintaksan pozicion de la FL-vorto)
 forigi aŭ aldoni vortojn

● Angla negacio kun don't

● Angla demando kun do, Esperanta demando kun ĉu

 reordigi la ordon de frazpargoj (patrino-filino-grupoj en dependenca 
gramatiko)

● Genitives
BBC Television's Top of the Pops, Michael's father

((N|PROP) GEN @>N&!:(.*JOINRIGHT|nil)),
w(@>N|@>A|PU)*,

w((N|PROP) (NOM|ACC|DAT)&!(@>N|@>A)),
w(:nil @N<|:nil @>N|@P<)* 

-> 'la',2,3,4,'de',1[GEN=>NOM]

 fiksaj esprimoj, ekz. 

● (at) 5 o’clock --- je la kvina (horo)
November 25th, 2005 --- la 25-an de novembro 2005



  

(Morfologia) generado

 Avantaĝo: En Esperanto, kategorioj preskaŭ egalas al fleksieroj/afiksoj 

 Problemoj:

● La angla ne fleksias adjektivojn --> uzu dependencinformojn

● La du lingvoj ne uzas participojn kaj infinitivojn tute same

● Angla have-pasinteco ne havas ekvivalenton en Esperanto

● ....

 Kelkaj malregulaj vortoj konsistigas propran genero-vortaroj

 transigo-problemoj

● semantika kp. surfaca nombro: wages - salajro, stools - feko
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Statistikaj perspektivoj:
Statistika glatado

 Dulingvaj korpusoj por term-ĉerpado
ekz. teknike: sparking plug - sparkilo

 √ Dependenc-etikedizo de grandaj monolingvaj CL-korpusoj por 
maŝinlerni rilato-frekvencojn

 Elekto de ekz. prepozicio aŭ sinonimo ("argumento-glatigo") laŭ 
relativaj dep-gram & n-gram verŝajnecoj
appetite for - apetito al/je/por 
ride @ACC -> 

a horse - rajdi ĉevalon 
a train - veturi per trajno
a bicycle - bicikli
on a train/bus/bicykle - veturi per ....

 Statistika surfaco-glatigo por ekz. artikoloj 
History is important - ?La historio gravas



  



  



  



  

Pluligo en ordinara Wikipedia



  

Pluligo WikiTrans - se necese, viva traduko



  



  

Neebla pluligo en ordinara Vikipedio_
"Majoliko"



  

Pluligo en WikiTrans (jama):
Disambiguigo al tri plurpaĝaj artikoloj
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Wiki Trans
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