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LABURPENA 
 

Proiektu honen helburua itzulpen-memorietatik hasi eta itzulpen automatikora 
iristeko bide egokia topatzea da. Horretarako, lehenengo azterketa bibliografiko sakon 
bat egin da itzulpenaren inguruan, itzulpen-memorietan murgilduz. Hauen inguruko 
kontzeptu garrantzizkoenak argitu eta itzulpen-memoriak erabiltzen dituzten tresna 
desberdinak azalduko dira. Honetaz gain, itzulpen-memoriak oinarri bezala hartuta egin 
diren saiakera batzuk aipatuko dira. Alor zabal hau gure hizkuntza den euskarara 
egokitu nahian, berak eta berak bezalako hizkuntzen ezaugarri eta arazoez hitz egin da. 
Bukatzeko esperimentu bat egin da itzulpen-memoria zehatz bat aukeratuta eta itzulpen 
automatiko estatistiko sistema duen Moses tresnarekin. Gaztelaniako dokumentu bat 
itzuli da, batetik itzulpen-memoria soilik kontuan hartuta eta bestetik itzulpen 
automatiko estatistikoa gehituta itzulpen-memoriei. Azkenik esperimentuaren emaitzak  
eta ondorioak  azaldu dira.  

Hitz gakoak: Itzulpen-memoriak, itzulpen automatiko estatistikoa, OLI 
(Ordenagailuz lagundutako itzulpenak) tresnak. 

ABSTRACT 
 

The aim of this project is to determine the best way to move from translation 
memories to machine translation. With that in mind, I have done a thorough 
bibliographical research about translation, based on translation memories. Fundamental 
concepts on translation memories and several tools based on them are explained on this 
work. Furthermore, different experiments carried out with translation memories are 
mentioned too. With the aim of adapting this broad area to Basque language, 
characteristic features and problems of Basque and similar languages are analyzed too. 
At the end, an experiment has been carried out with a specific  translation memory and 
Moses, a tool with built-in statistic translation memory system. A document in Spanish 
has been translated using just a translation memory first, and then with statistic machine 
translation added to translation memories too. Results of both tools have been unified 
and conclusions are explained analyzing the final translation. 

Key words: Translation memories, statistical machine translation, CAT(computer-
aided translation) tools. 
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1 Motibazioa eta lanaren kokapena 
Itzulpenaren munduan kokatuta, proiektuaren helburua itzulpen-memoriak eta itzulpen 

automatiko estatistikoa erabilita itzulpen egoki eta zuzenak lortu daitezkeen aztertzea da, 

itzultzailearen lan prozesua errazteko asmoz. Kasu honetan sorburu-hizkuntza gaztelania eta 

xede-hizkuntza euskara aukeratu dira. Itzulpen-memoriekin lortzen diren emaitzak hobetu nahi 

dira eta baita itzulpen automatiko estatistikoa lortutako emaitzak ere hobetu nahi dira, baina 

independenteki gaur egun nahiko zaila dirudi betebehar honek. Ondorioz, bi tresna hauek 

konbinatuz, tresnak banaka erabilita baino emaitzak hobeak lortuko direla pentsatzen da eta bide 

batez itzultzailearen lana erraztuko dela ere bai. Itzuli beharreko dokumentu bat sarrera gisa 

erabilita, itzulpen-memoriak itzuliko duen irteera eta bi tresna (bata OLI tresna eta bestea 

itzulpen automatiko estatistikoa) erabilita lortuko den irteera alderatu eta ondorioak aterako dira. 

Itzulpenaren munduan murgiltzeko, aurrerantzean ikusiko den moduan itzulpen 

automatikoari buruzko sarrera bat egin da. Bertan itzulpenaren alorrean bereizten diren 

Erregeletan oinarritutako itzulpena eta Analogietan oinarritutako itzulpena atalak azaldu dira, 

batez ere bigarrenean sakonduz. Analogietan oinarritutako itzulpenaren barnean itzulpen-

memoriak zer diren eta nola funtzionatzen duten azaldu da. Sarrerarekin amaitzeko itzulpen-

memoria eta itzulpen automatikoaren arteko loturari buruz hitz egingo da.  

Sarreraren ondoren, artearen egoera izeneko atalarekin jarraituko da. Bertan, gaur egun, 

itzulpen-memoriak erabiltzen dituzten hainbat tresna eta bere ezaugarri nagusiak aipatuko dira, 

batik bat itzulpen automatiko estatistikoa ere erabiltzen duen Moses tresna, hau erabiliz egingo 

baita esperimentua. Tresnez gain, itzulpen-memorien inguruan egin diren zenbait azterketa eta 

saiakera azalduko dira eta baita euskara bezalako hizkuntzen ezaugarri eta arazoen azterketa 

txiki bat ere. 

Behin proiektua kokatuta egin den esperimentua azalduko da. Lehenengo, itzulpen-

memoria bat hartuko da eta horrekin itzulpen automatiko estatistikoko tresna, Moses hain zuzen 

ere,  entrenatuko da. Ondoren, itzuli behar den gaztelaniako dokumentu bat hartu eta itzulpen-

memoriatik ehuneko %80a baino gehiagoan bat datozen duten itzulpenak hartuko dira. 

Dokumentuko esaldien antzekoenak lortu eta gero, dokumentuko hainbat esaldi itzuli gabe 

geldituko dira. Eta horiek itzultzeko Moses tresna erabiliko da.  
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Beraz, itzulitako bi dokumentu lortuko dira esperimentu honetatik. Bata, itzulpen-

memoriak erabilita lortu den dokumentu itzulia (aurrez esan bezala itzuli gabeko esaldiak 

edukiko dituena) eta bestea, itzulpen-memoriako itzulpenak eta itzultzaile automatiko 

estatistikoak itzuli dituen esaldiak bateratuz lortu den dokumentu itzulia.  

Bi dokumentu hauek lortuta aztertu nahi dena da ea itzultzaileak bietako zein dokumentu 

nahiago duen, itzulpen-memoria soilik erabilitako edo itzulpen automatiko estatistikoa ere 

erabili deneko dokumentua. Lehenengoa nahiago badu, horrek esan nahi du, nahiago duela 

itzulpen-memoriak itzuli ez dituen esaldiak hutsetik itzuli. Beraz esperimentu hau bere horretan 

geldituko litzateke, itzultzaile automatikoak ez baitu hobetzen itzulpen-memoriak lortu duena. 

Aldiz, itzultzaileak nahiago badu bi tresnak konbinatuz lortu den dokumentu itzulia, noski berak 

gainbegiratu beharko du eta zuzenketa batzuk egin ere bai, proiektu honetako esperimentuak 

jarraipena izan dezakeela adierazten du. 

Esan den bezala, emaitzak hobetzen badira, esperimentu honek balio izango du bi tresnak 

erabiltzea komenigarria dela frogatzeko eta bide batez, eman diren pauso guztiak modu 

automatiko batean egiteko itzultzaileak aukera izango luke. Proiektu honen etorkizuneko lan 

moduan definituko litzatekeena.  
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2 Artearen egoera 
Itzulpenaren munduan bi bereizketa garrantzitsu egin behar dira. Batetik  erregeletan 

oinarritutako itzulpen automatikoa eta bestetik analogietan oinarritutako itzulpena. Jarraian 

bakoitzaren hainbat zehaztapen azalduko dira, baina batez ere, analogietan oinarritutako 

itzulpenean sakonduko da.   

2.1 Erregeletan oinarritutako itzulpen automatikoa 
Itzulpen automatiko hutsa zertan datza?  Askotan "itzulpen automatikoa" terminoa modu 

zabalean erabiltzen da ordenagailua erabiliz egiten den edozein motatako itzulpen lana 

adierazteko, baina itzulpen automatikoa, berez, erregeletan oinarritutako itzulpen automatikoa, 

gizakiak itzultze prozesuan parte hartu gabe eta erregela batzuk definituta programa batek egiten 

duena da. Itzulpen automatikoa (Machine Translation, MT) sistema informatikoak erabiliz 

hizkuntza batetik beste batera itzulpena burutzen duen prozesuari esaten zaio. Itzulpen 

automatikoa ingeniaritza linguistikoaren arloan kokatzen da. Ez da zientzia teoriko bat, baizik 

eta metodo linguistiko eta konputazionalen aplikazio praktikoa. IAko sistemek eredu linguistiko 

desberdinak integratzen dituzte, eredu horiek sistemaren beharretara eta eskakizun 

konputazionaletara egokituz. 

1930ean  Georges Artsruni ingeniari frantsesa eta P. Smirnov-Trojanskij ingeniari 

errusiarra izan ziren itzulpen automatikoaren inguruan lehenengo saio teknikoak egin 

zituztenak. Saiakera hauek izan zuten akatsetako bat abiapuntua izan zen, izan ere hizkuntzari 

eta itzulpengintzari buruzko kontzepzio sinpleegiak  hartzen zituzten oinarri bezala. Batetik 

hizkuntza guztietan komuna zen unitate logiko unibertsal bat zegoela pentsatzen zuten eta 

bestetik ez zuten kontuan hartzen hizkuntzaren azterketa gramatikal eta semantikoa, ezta 

hiztunen ezagutza pragmatiko eta semiotikoa (kultura bakoitzeko sinboloei buruzkoa) ere. 

Abiapuntua okerra izan da helburu egokira iristea ezinezkoa zen.  

Urteak pasa ahala, emaitzak asko hobetu ziren. Esaterako, 1954ean GeorgeTown 

unibertsitatean egindako saio batean itzulpen automatikoak sekulako emaitzak eman zituen. 

IBM ordenagailu batek 49 esaldi itzuli zituen errusiarretik ingelesera. Sistema hau hitzez 

hitzezko itzulpenean oinarritzen zen. 250 hitzeko hiztegi bat eta ingelesezko hitz ordena 

lortzeko 6 erregela sintaktiko erabiltzen ziren. Esperimentu honen emaitza onak zirela ikusita 

itzulpen automatikoaren inguruko esperantzak asko handitu ziren eta estatu batuak diru asko 

jarri zuen ikerketa honetan murgiltzeko.  
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Baina itxaropena bere horretan gelditu zen. 1946an Estatu Batuetako gobernuak ALPAC 

izeneko elkarte bat sortu zuen, itzulpen automatikoaren egoerari buruzko ebaluazio bat egiteko. 

Honen emaitza bi urtera plazaratu zuten txosten negatibo batekin: garai hartako itzulpen 

automatikoak ez zituen ongi itzultzen testu zientifikoak. Eta gainera gizakiak egindako itzulpena 

baina mantsoago, garestiagoa eta noski okerragoa zen ALPAC batzordearen ustez. Txosten 

honen ondorioz itzulpen automatikoak zituen diru laguntza guztiak eten ziren.   

Alderantziz, Europan, Kanadan eta baita Japonian ere itzulpen automatikoaren inguruan 

ikertzeko diru laguntzak mantendu ziren eta linguistika teorikoan eta informatikan 60ko 

hamarkadan barrena izugarrizko aurrerapenak egin ziren (Hutchings 1995, Freigang 2001, 

Abaitua 2002). 1976an Montrealeko Unibertsitateko TAUM taldeak interlingua baten bidez 

eguraldi parteak ingelesetik frantsesera itzultzen zituen  MÉTÉO sistema aurkeztu zuen. Urte 

berean Europako Komunitateak 60ko hamarkadan Georgetown Unibertsitatean diseinatutako 

SYSTRAN sistemaren lizentzia erosi zuen, programa hori bere barruko dokumentazio 

administratiboa itzultzen laguntzeko asmotan.  

Erakunde biek jarraitu zuten sistemok erabiltzen, eta, beraz, badirudi eremu oso 

murriztuetan (kontzeptu multzo oso mugatuak eta hizkuntza kontrolatua erabiltzen den 

eremuetan) itzulpen automatikoak bazuela erabilgarritasunik eta emaitza onik. Dena dela, 1991n 

Europako Komunitateak itzulpen automatikoari buruzko Danzin txostena egitea eskatu zuen, eta 

txosten horren emaitzen ondorioz,  bi proiektu garrantzizko bertan behera geratu ziren: 

EUROTRA proiektua, Europako Komunitateak 70eko hamarkadan hasitakoa, eta ROSETTA 

proiektua, PHILIPSek bultzatua. Japonian ere inbertsioak asko moteldu ziren. 

Adituek diotenez sekula diseinatu den sistema adierazgarriena eta bereizleena SYSTRAN 

izan  da. Ez da sistema bakarra, SYSTRAN arbaso komuna duten sistema multzo bat da. Arbaso 

hau 50.hamarkadaren bukaeran sortu zen Georgetown-eko unibertsitatean Peter Tomaren 

eskutik. Bere bilakaeran 1964ean Saarland-eko unibertsitatetik pasa zen, Europako linguistika 

konputazionalean aitzindari. Aurrerago, Saarbrücken-en SUSY izeneko prototipoa garatu zen 

eta EUROTRAko hainbat modulu ere bai. 1968an EEBBetara itzulita, Tomak Latsec Inc sortu 

zuen Kalifornian,  EEBBetako indar armatuekin (USAF) sinatutako lankidetza kontratu  bati 

esker. 1974-1975 urteetan NASAk erabili zuen zoritxarreko Apollo-Soyou proiektu espazialean. 

Esperientzia honek ospe ona eman zion eta Toma gonbidatu zuten ingeles/frantses parearen  

inguruko demostrazio bat egitera Europar Batasunerako. Emaitza onak ikusita 1975ean 

Europako batasunak lizentzia erosi zuen eta bere hizkuntza pareak garatzen hasi zen gramatika 

eta lexikoiak barruko testu administratiboetara egokituz.  
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Gaur egun Europar batasuneko sistemak 17 hizkuntza pare  ditu  eta  zerbitzu linguistikoen 

sare lokal batean integratua dago, EURAMISen (European Advanced Multilingual Information 

Systems Strandvik, 2001) hain zuzen ere. 1980ko hamarkadan beste enpresa batzuk lortu 

zituzten ustiapen eskubideak: World Translation Corporation Kanadan, SYSTRAN Institute 

Alemanian eta SYSTRAN Corporation Japonian. Ondorioz urte batzuetan programaren bertsio 

desberdinak sakabanatu ziren. 90eko hamarkadaren hasieran Gachot enpresa frantsesak enpresa-

filial guztiak erosi zituen Europar batasunekoak ezik. Sistemak ospe handia lortu zuen Frantzian 

Minitel bidezko irisgarritasunarengatik edo Minitel bidez sistemara heltzea posible egin 

zutelako. 1994. urtean  CompuServeeko txatean dohainik eskaini zuten.1995an  

Windowsentzako egokitutako bertsio bat atera zen. Baina gailurrera 1991.urtean iritsi zen 

dohaineko itzulpen zerbitzua BABELFISH webean jartzeko adostasuna lortu zutenean 

AltaVista eta SYSTRANek. Gaur egun itzulpen sistema garatuena  eta erabiliena SYSTRAN  

da. 35 hizkuntza pare eskaintzen ditu  eta 1.000.000  itzulpen egiten dira BABELFISH  bidez. 

Bigarren sistema garrantzitsuena METAL da. 60ko hamarkadan sortua izan zen eta Europa 

eta Ameriketan zehar ibili da. Jatorrizko diseinua 1961an sortu zen Texaseko unibertsitatean 

LRC (Linguistic Research Center) izeneko langunean. Zuzendari bezala Winfred Lehmann 

zegoen eta ingelesa eta alemana parearekin lanean jardun ziren. Baina 1978. urtean Europara 

iristen da SIEMENS enpresak garapen eta ustiapen eskubideak lortutakoan. Hasierako 

hizkuntza pareari zazpi gehitzen zaizkio, europar hizkuntza nagusiak, zehazki frantsesa, 

nederlandera, daniera eta gaztelania. Gaur egun METALen garapen desberdinak  Sail Labs  

enpresak ditu. Aipatzekoa da Espainian ingeles/katalan (ITACA proiektua) eta gaztelania-

katalan (IncytaEsCA) pareak ere garatu direla Kataluniako gobernuari esker. 

Gaztelania/galiziera parea ere garatu da Galiziako Batzarraren laguntzarekin. 

Gaztelania eta ingelesaren arteko itzulpen automatikoa egiten duen sistema osatuena eta 

emaitza onenak dituena Osasunaren Erakunde Panamerikarrak (PAHO/OPS) garatutakoa da. Bi 

bertsio daude: bata SPANAM (gaztelania-ingelesa) 1979an osatzen hasi zena eta bestea  

ENGSPAN (ingelesa/gaztelania) 1984 urtea geroztik aurrera doana. Arduradunek diote 35 miloi 

hitz prozesatu direla martxan jarri zenetik eta itzultzaileen produktibitatea % 30etik % 50era 

handitu dela. Sistemak sare lokal batean instalatuta daude eta OPSeko beste mendekotasun 

tekniko eta administratiboko langileek erabiltzen dute. Sistemako hiztegi bakoitzak 75.000tik 

gorako hitz, esaera eta testuinguruko arauak ditu. Programa eta hiztegiak hobetu egiten dira 

erabiltzaileen iradokizunekin. Windowsekin bateragarriak diren bi sistemen bertsioak 

merkaturatu dira. 
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Aipatzekoa da 80ko hamarkadaren erdi aldetik aurrera IBMk  itzulpen automatikoaren 

LMT (Logic-programming Machine Translation) proiektua eskuartean hartu zuen Michael 

McCorden zuzendaritzapean eta aldi berean AEB, Alemania, Espainia e Israeleko laborategietan 

garatu zen. Prologen egina dagoen inplementazio bat da. 12 hizkuntza-pare itzultzea lortu da eta 

gaur egun WebSphere izen komertzialarekin ezagutzen da. IBMk ere badu itzulpen-memorien 

software bat TranslationManager izenekoa eta 1999tik LOGOSen itzulpen automatikorako 

programa integratua du. Programa hau PeTra izeneko italiera/ingelesa itzultzailearekin ere 

konbinatu daiteke SYNTHEMA enpresa italiarrak sortua IBMrekin elkarlanean. 

1990eko hamarkadatik aurrera itzulpen programa gehienak  ordenagailu pertsonalera 

egokitu dira. Lehenengoak PC-Translator (Linguistic Products) eta Power Translator 

(Globalink) izan ziren. Fujitsuk bere ATLAS sistema eskaintzen du PCrako, TransLinGo bezala 

merkatuan kaleratua. Windowserako egokitutako beste itzultzaile batzuk LogoVista (Language 

Engineering Corporation), Tsunami eta Typhoon (Neocor Technologies). Jatorri errusiarreko 

ProMT eta PARS programak. Aipatzekoak dira baita ere WINGER, danieran itzulpenak egiten 

dituena eta Nokiak garatutako TranSmarta finlandiar/ingeles parearentzako sortua. 

Espainian gaztelania/katalanera bikotearen arteko itzulpenerako programa batzuk garatu 

dira. Incyta-k (orain Sail Labs) garatutakoaz gain, galizierako ere egin duena, honako beste 

hauek azpimarra daitezke: Windowserako "SALT" sistema interaktiboa, Valentziako 

Gobernuaren Kultura Kontseilaritzarena; "InterNOSTRUM", Linuxerako, Alacanteko 

Unibertsitateak garatu eta Mediterraneoko Aurrezki Kutxak finantzatua; Bartzelonako 

Softlibrary (El Periódico egunkaria katalanera itzultzen dutenak) enpresaren AutomaticTrans 

sistema; baita Valentziako ARA-AutoTrad enpresaren ARA programa ere. 

Itzulpen teknologiak dituzten produktuen egoerak pizgarri logikoa izan du Interneten 

orokortzearekin 1995etik aurrera. CompuServe aurreratu egin zen SYSTRAN eskainiz bere txat 

guneetan. Doako itzulpen automatikorako BABELFISH zerbitzua 1997an martxan jartzea 

(frantses, alemana eta gaztelania ingelesetik eta ingelesera bikoteetarako) AltaVista atarian 

gertakari historikoa izan zen. Harrezkero, gertakariak azkarrago eman dira. Zenbait enpresa 

desagertu edo beste batzuk bereganatuak izan dira. IBMk Logos, Lernout-Hauspik Globalink 

eta Neocor Technologies. Programak eskuratzeko prezioa askoz merkeagoa da eta banaketa 

azkartu egin da atari orokorren bitartez, adibidez, World Language Resources ( 

http://www.worldlanguage.com ).  
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Egoera ikusita, itzulpen automatikoaren inguruan pauso gehiago ematea lan zaila dirudi. 

Izan ere, zuzentasun gramatikalean zerbait irabazteko, sistemak gramatika konplexuegiez eta 

hiztegi erraldoiez zamatu behar dira. Gizakiak eragiketa oso konplexuak egiten ditu denbora 

tarte txiki batean: anbiguotasun lexiko, logiko edo sintaktikoak ebatzi, anaforen erreferenteak 

zuzen esleitu, egoeraren eta munduaren ezagutzaz baliatuta inferentzia egokiak egin … Modu 

honetako ekintzak burutzeko gizakiak ezagutza semantiko, pragmatikoak eta semiotikoak 

erabiltzen ditu eta ezagutza hau sistemari jakinaraztea osoa zaila da.  

Internetekin lehen pentsaezinak ziren bi  gauza zilegi dira gaur egun. Batetik, fabrikatzaile 

askok aukera ematen dio bezero izan daitekeenari eskuratu eta instalatzeko errazak diren aldi 

baterako frogatzeak edo partzialak ikusteko. Bestetik, eta interesgarriagoa dena, orain 

interneteko sarbidea duen edozein erabiltzailek gero eta ugariagoak diren itzulpen 

automatikorako zerbitzu ireki eta doakoetako bat probatzeko aukera du, zerrenda honetan ikusi 

daitekeen bezala. 

• Itzultzaile automatikoa: http://www.itzultzailea.euskadi.net/traductor/welcome.do 

• BABELFISH: http://babelfish.altavista.com (lSYSTRAN) 

• SYSTRAN: http://www.systransoft.com (Gachot)  

• GOOGLE: http://translate.google.com 

• ProMT: http://www.translate.ru/ ( Stylus) 

• FreeTRANSLATION: http://ets.freetranslation.com:5081/ (Transparent Language 

TranscendRT) 

• VOILA: http://www.voila.fr/ (Softissimo) 

• Traductor de EL Mundo: http://www.el-mundo.es/traductor/ (Softissimo) 

• NeuroTrans: http://www.tranexp.hr 

• InterTran (tm): http://www.tranexp.com 

• World Language: http://www.worldlanguage.com/Translation.htm (InterTran) 

• Sail Labs: http://t1.sail-labs.com/t1probe.html (METAL) 

• InterNOSTRUM: http://www.softcatala.org/traductor/  

• AutomaticTrans: http://www.automatictrans.es (espainiera, katalanera, portugesera. 

El Periódico egunkariaren IA sistemaren garapenean parte hartu zuten 1996an). 



HAP Masterra 11/12 ikasturtea 

 

12  

• LogoVista: http://www.logovista.jp (ingelesetik japoniera) 

• TARJIM: http://www.tarjim.com (ingelesetik arabiera)  

• Matxin: euskararekin lan egiten duen eta publikoki erabilgarria den 

lehenengo itzulpen automatikoko  sistema da. OpenTradek barne hartzen 

dituen bi proiektuetako bat da, eta ezberdintasun lexiko eta sintaktiko 

handiak aurkezten dituzten hizkuntzen arteko itzulpenak burutzeko 

prestatuta dago. 

• Apertium: itzulpen automatikoak burutzeko sistema bat da. Bertan 

erabiltzen diren hizkuntzak gaztelania, katalana, galiziera, portugesa, 

frantsesa, ingelesa eta okzitaniera dira.. 

• Gaztelaniatik euskarara testuak itzultzen dituen itzultzaile automatikoa 

(www.itzultzailea.euskadi.net) 

Aipatzekoa da azkeneko puntuan aipatu den itzultzaile automatikoa. Itzulpen 

automatikoko sistema hau ordenagailu programa bat da, testuak gaztelaniatik euskarara 

itzultzen laguntzen duena. Itzulpen automatikoko beste edozein sistema bezala, laguntza 

tresna da eta ezin du inolaz ere giza itzultzailea ordezkatu. Itzultzaile automatikoak 

gramatika eta lexiko konputazionalak erabiltzen ditu, itzuli nahi den testuaren esaldi 

bakoitzaren azterketa morfosintaktikoa egiteko, programak hitz bakoitzarentzat itzulpen 

egokiena aukeratzeko eta, azkenik, esaldia euskaraz sortzeko.  

Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 

aurkeztu zuen itzultzaile automatikoa urteetan egindako lan luzearen emaitza da eta 

2011ko urtean gauzatu zen. Lucy Software enpresa alemaniarraren Bartzelonako filialak 

egin zuen tresna hau. Eusko Jaurlaritzak, enpresa horri esleitu zion, lehiaketa 

publikoaren bidez, itzultzailea garatzeko kontratua. Lanak aurrera eramateko Euskadiko 

hiru enpresarekin kontatu zuen: UZEIrekin, hizkuntza-baliabideak prestatzeko (datu-

base lexikala) eta sistema probatzeko eta zuzentzeko; Emergiatech-ekin sistemaren 

gramatika konputazionalak diseinatzeko eta inplementatzeko, eta Gizerbitek-ekin, 

itzultzailea Eusko Jaurlaritzako sistema informatikoan txertatzeko egin beharreko lanak 

burutzeko. 
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Itzulpen automatikoaren konplexutasuna antzemateko bereizten diren metodoak aztertuko 

dira: 

Zuzenak: tarteko adierazpide abstrakturik erabiltzen ez dutenak. Jatorrizko hizkuntzako 

hitzak hiztegian kontsultatzen dira, eta zuzenean beste hizkuntzako kideekin ordezkatzen dira. 

Gutxieneko erregela batzuk erabiltzen dira noski: kasuan kasurako sortutakoak, flexioa, 

komunztadura eta hitz ordena egokiak sortzen dituztenak bezalakoak. Gaur egun inongo 

sistemak ez du bide honetatik jotzen, hitzez hitzeko itzulpen honek ez baitu emaitza 

baliagarririk sortzen. 

Zeharkakoak: tarteko adierazpideren bat erabiltzen dutenak. Bi motatako zeharkako 

metodoak daude: 

- Interlingua teknika erabiltzen dutenak (hau da, tarteko hizkuntza logikoa dutenak). 

Hizkuntza guztien atzean semantika bat bakarra dagoenaren filosofia dago metodo honen 

atzean. Ezagutza-oinarri bat egiten da, hau da, informazio semantikoaren formalizazio bat, eta 

hori erabiltzen da itzulpena egiteko. Itzulpenean bi fase egongo lirateke: bata analisia 

(jatorrizko testuarena) eta bestea sorkuntza (xede testuarena).  

- Transferentziaren teknika erabiltzen dutenak: tarteko bi adierazpide erabiltzen ditu, bat 

hizkuntza bakoitzerako. Jatorrizko hizkuntzaren analisirako erabiliko den A adierazpidea egiten 

da; gero A adierazpide hori xede hizkuntzaren sorkuntzarako erabiliko den B adierazpidera 

itzultzen da, eta azkenik, xede hizkuntzako emaitza sortzen da. Beraz, itzulpena hiru fasetan 

egiten da: analisia, transferentzia eta sorkuntza. Transferentzia maila lexikoan, sintaktikoan edo 

semantikoan egin daiteke. Transferentzia semantikoa asko hurbiltzen zaio interlingua 

metodoari. 

Itzulpen automatikoarekin batera, ordenagailuz lagundutako itzulpenak (OLI) garrantzi 

handia izan du itzulpenaren munduan. Izan ere, itzultzaileen zereginak burutzeko garaian asko 

lagundu dute, jarraian azaltzen diren hiru fase hauetan bereziki.  

Dokumentazio fasean: Itzultzaileak itzulpena hasterako zenbait ezagutza jaso behar ditu 

itzulpenaren gaiaren inguruan baita gai horretako terminologian ere. Horretarako Internet bera 

oso baliagarria izango du, bai liburu, egunkari, aldizkari eta web orriak begiratzeko. Honekin 

batera, liburutegietako katalogoak, datu base terminologikoak, hiztegiak, datu base 

dokumentalak eta pisu handia izango duen itzultzaileen posta zerrendak ongi etorriko zaizkio. 



HAP Masterra 11/12 ikasturtea 

 

14  

Bertan itzulpen prozesuan dituzten hainbat arazo planteatzeko aukera izango dute eta noski 

irtenbidea topatzeko aukera ere bai. 

Testua osatzeko fasean: esan beharrik ez dago testu prozesadoreek itzultzaileei izugarri 

lagundu diela, bai testuen edizioari dagokionean (gainera, gaur egun edozein hizkuntzatako 

karaktereak prozesatzen dituzte Unicoderi esker) eta bai testuak gorde eta berrerabiltzeari 

dagokionean. Adibidez, MS Wordek eskaintzen dituen tresnetako batzuk lana dezente erraztu  

diote itzultzaileari: Testu-tratamenduko programak oso erabilgarriak dira itzultzaileen lanetan, 

bai testuak editatzerakoan baita testuak gorde eta berrerabiltzerakoan ere. Aipatzekoak dira 

dokumentuak konparatzeko aukera, bilatu/ordeztu egiten duten aukera, hiztegiak integratzeko 

aukera eta baita terminologia kudeatzeko datu baseak sortzeko aukera ere. 

Testua zuzendu eta berrikusteko fasean: testugintzarako programek eskaintzen dituzten 

hizkuntza zuzentzaileez gain (ortografiko, gramatikal nahiz estilistikoak), badira giza 

zuzenketaren fasea erraztu, bideratzeko eta zuzenketei jarraipena egiteko laguntzak ere. 

2.2 Analogietan oinarritutako itzulpena 
Itzulpen automatikoaren bidean, zailtasun ugari aurkitu dira eta zenbait kasutan aurrera jotzerik 

ez izatea ere gertatu da. Horrek ikuspegi aldaketa bat ekarri zuen: erreproduzitzeko modurik ez 

egon arren, agian gizakien ekintzak bildu eta analogiaz jokatzeko modurik egon zitekeen. 

Ikerketak erregeletan oinarritutako itzulpenaren bidea utzi eta norabide berri bat hartuko zuen, 

analogietan oinarritutako itzulpenarena hain zuzen. Prozesadoreak gero eta aurreratuagoak izan 

diren heinean, testu elektronikoen bildumak gero eta handiagoak izan dira, eta Internetek testu 

horiek edonoren esku jartzeko aukera eman du. Eta baita ere, ahozkoaren tratamendurako 

teknika probabilistikoak ikerketa ildo berri honetan probatzeko. Analogietan oinarritutako lau 

teknika azalduko dira jarraian: 
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2.2.1 Estatistika metodoen bidezkoa 

Estatistika metodoen bidezko teknika, gaur egun gehien ikertzen ari den alorra dela esan 

daiteke itzulpen automatikoaren barnean. Argitaratzen diren artikuluen artean estatistikaren 

inguruko teknikak askotan aipatzen dira. Esan beharra dago, ideia hau ez da berria,lehen ere 

erabilia izan da. Lehenengo saioa (estatistika erabiltzeko aukera Warren Weaberek aipatua 

bazuen ere 1949an) IBMko CANDIDE taldeak egin zuen 1990ean, Kanadako legebiltzarreko 

akten corpus elebiduna (ingeles eta frantsesa) erabiliz. Emaitzak oso onak izan ziren, sistemak 

ia esaldien erdiak zuzen itzuli zituelako, hitz berberekin edo hitz desberdinekin, baina zentzu 

bera emanez. 

Lan egiteko prozedura honakoa da: jatorri-hizkuntzako eta xede-hizkuntzako corpus bana 

hartu eta lerrokatu edo parekatu egiten dira. Gero jatorrizko testuetako hitz bat edo batzuk 

itzulpeneko beste bat edo batzuen bidez itzulita egoteko probabilitateak kalkulatzen dira.  

Itzulpen automatiko estatistikoan eman behar diren pausoak honakoak dira: 

• Cospusa bildu eta prestatu: Sorburu-hizkuntzako testua dokumentu batean 

jartzen da eta xede-hizkuntzan dagoen testua beste dokumentu batean. 

Dokumentu bakoitza esaldietan banatuko da eta sorburu eta xedea 

parekatuta egongo dira esaldika. Hau da, sorburu-hizkuntzako testuaren 

lehen esaldiaren itzulpena xede-hizkuntzako lehen esaldia izango da eta 

horrela beste guztiekin. Corpusa zenbat eta handiagoa izan hobeto 

entrenatuko da tresna. Baina arazo handienetako bat corpus handiak topatzea 

da.  
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• Modelatzea: Bayesen erregelak erabiltzen dira, sorburu-hizkuntzako f perpausa 

xede-hizkuntzako e perpausera itzultzeko probabilitateak modu honetara 

birformulatzeko. (f) itzultzeko, hurrengo formula maximizatzen duen xede-

hizkuntzako esaldia (e) bilatu behar da: 

argmaxe Pr(f|e) 

Pr(ejf) formulak e xede-hizkuntzako esaldia f sorburu-hizkuntzako 

esaldiaren itzulpena izateko probabilitate-banaketa adierazten du. Baina 

probabilitate-banaketa hori ezezaguna denez, hurbiltzen duen eredu bat 

kalkulatzen da: 

argmaxe Pr(e|f) = argmaxe p(f|e)* p(e) , 

non   p(f|e)   itzulpen-eredua den eta   p(e)  hizkuntza-eredua den.  

• Entrenamendua: Corpusa emanda ereduko parametroei balore zehatz batzuk 

egokitzen zaizkie.  

• Bilaketa prozesua edo itzulpen prozesua: sorburuko esaldiarentzat itzulpen onena 

aurkitzeko, itzulpen-ereduko eta hizkuntza-ereduko probabilitateak maximizatzen 

dituen xede-hizkuntzako katea bilatzen da. 

Sarrera honen ondoren, itzulpen automatiko estatistikoa erabiltzen duen tresna baten 

ezaugarri nagusiak azalduko dira. Tresna hau esperimentua egiteko erabiliko den tresna dela eta 

azalpen berezia merezi du. 

2.2.1.1 Moses 

Moses, itzulpen automatiko estatistiko bat da eta bertan edozein hizkuntzen konbinazioko 

itzulpen eredu bat entrenatu daiteke. Gaur egun arlo honetan gailurrean dagoen alorra da eta 

Google eta Microsoft-en itzulpen automatikoek erabiltzen dute. Moses kode irekiko proiektu bat 

da eta hainbat langunetatik jasotzen da fruitua, besteak beste eremu honetako hitzaldi 

garrantzitsuenetatik (ACL, EMNLP, MT Summit bezalakoak), itzulpen automatiko eta 

estatistikoaren urteroko ACL lantegitik eta  itzulpen automatiko eta estatistikoaren urteroko 

maratoitik. 
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Mosesen garapenak Europar batasunak finantzatzen dituen EuroMatrix,  EuroMatrixPlus 

eta LetsMT proiektuen inguruan du euskarria eta laguntza jaso du jarraian azaltzen diren 

erakundeetatik: 

 

 

 

 

1. Taula: Erakundeak 

Azkenaldian, hainbat ikertzailek frogatu dute itzulpenaren kalitatea hobetu egiten dela 

esaldiaren itzulpena erabiltzearekin. Esaldietan oinarritutako itzulpen-memoria Ochen 

lerrokatze txantiloira hurbiltzen da eta esaldi itzulpen sistema izena egokitzea posible izango 

litzateke. Beste ikertzaile batzuk beraien sistemak esaldi itzulpenekin zabaltzen dituzte, Yamada 

bezala. Honek esaldi itzulpenak erabiltzen ditu sintaxian oinarritutako ereduan.  

Marcuk baterako probabilitate eredu bat gehitu zuen esaldiaren itzulpenenean. Alor honetan 

dauden itzulpen automatiko estatistiko lehiakorrenek, CMU, IBM, ISI, eta Google sistema 

esaterako, esaldietan oinarritutako itzulpena erabiltzen dute. Esaldietan oinarritutako sistema 

aurrera atera zen itzulpen automatikoko nazioarteko lehiaketa batean (DARPA TIDES Machine 

Translation Evaluation 2003-2006 txinera-ingelesa eta arabiera-ingelesa hizkuntza bikoteekin).  

Noski, badaude beste bide batzuk itzulpen automatikoa burutzeko. Sistema komertzialenek 

transferentzi-erregelak eta itzulpen lexikoi aberatsa erabiltzen dute. Orain dela gutxi arte, 

itzulpen automatikoaren ikerkuntza hizkuntzen arteko ezagutzan oinarritu da. Itzulpen 

automatikora iristeko beste bide aipagarri bat sintaxian oinarritutako ereduak dira.  

Itzulpen automatiko estatistikoetan, itzulpen sistemak entrenatzen dituzte datu paralelo 

mordo bat jarriz. Modu honetan tresnak segmentu txikiak itzultzen ikasten du. Datu paraleloak 

lerrokatuta dauden bi hizkuntzetako testu bildumak dira eta jatorri hizkuntzako esaldia xede 

hizkuntzakoarekin parekatzen du.  

  

Erakundeak 
Edinburgoko unibertsitatea, Eskozia 
RWTH Aachen, Alemania 
Bruno Kessler fundazioa, Trento, Italia 
Marylandeko unibertsitatea, College Park, Estatu Batuak 
Massachusettseko institutu teknologikoa, Estatu Batuak 
Charles unibertsitatea, Praga, Txekiar errepublika. 
Estatu Batuetako DARPA, NSF finantza agentzia eta  Defentsa 
saila. 
Europar Batasuneko finantzaketa  TC-Star proiektuaren bitartez 
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Mosesen entrenatze prozesuak datu paraleloak hartzen ditu eta hitzen konkurrentziak eta 

segmentuak (esaldiak) erabiltzen ditu emandako bi hizkuntzetan lotura egiteko. Esaldietan 

oinarritutako itzulpen automatikoan, korrespondentzia hau sinplea izaten da hitz sekuentzien 

artean. Aldiz, hierarkikoki esaldietan oinarrituta dauden itzulpen automatikoan edo  sintaxian 

oinarrituta dagoen itzulpen automatikoan korrespondentzian egitura konplexuagoa kontuan 

hartu behar da. Adibidez, itzulpen-memoria sistema hierarkiko batek ikasi dezake alemaneko 

hat X gegessen ingeleseko ate X adierazpidearekin bat datorrela, non X ordezkatu daitekeen 

aleman-ingeles hitz parearekin. Mota honetako egitura bereziak batzuetan ezin dira ondorioztatu 

datu paraleloen analisi morfologikoetatik..  

Itzulpen automatiko eredua edozein izanda ere, sistema on bat eratzeko gakoa kalitate 

oneko datu mordoa edukitzean dago. Sistema entrenatzeko datu paraleloen iturri libre mordoa 

dago, baina orokorrean, erabiltzen diren datuak itzuli nahi diren datu-mota berdinekoak badira 

emaitza hobeagoa izango da. Moses bezalako kode irekiko tresna bat erabiltzeak daukan 

abantailetako bat, sistema erabiltzailearen beharretara egokitu daitekeela bere datuak baditu. 

Ondorioz  helburu orokorreko itzulpen sistema baten errendimendua baino handiagoa lortu 

daiteke. Entrenamendu prozesuan Mosesek datuak esaldika lerrokatzea behar du baina datuak 

dokumentu mailan lerrokatuta badaude, bihurketa egin daiteke hunalign bezalako tresnekin.  

Mosesek bi osagai nagusi ditu: 

• Entrenatzeko sistema: Sistema hau tresna bilduma batek osatzen du . 

Gehienak Perl lengoaian idatziak eta batzuk C++ lengoaian. Sistema honek 

datuak (paraleloan) hartuko ditu eta itzulpen automatiko eredu bihurtzen 

ditu. Itzulpen automatiko estatistikoetan, itzulpen sistemak entrenatzen 

dituzte datu paralelo mordo bat jarriz. Modu honetan tresnak segmentu 

txikiak itzultzen ikasten du. Datu paraleloak lerrokatuta dauden bi 

hizkuntzetako testu bildumak dira eta jatorri hizkuntzako esaldia xede 

hizkuntzakoarekin parekatzen du. Lerrokatzea ongi egitea oso garrantzitsua 

da eta bi testu lerrokatzeko Mosesek erabiltzen den tresna GIZA++ da, 

tresna ohikoena orokorrean.  
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Itzulpen automatikoaren ikerketa estatistikoan  IBMk erabili zituen 

jatorrizko oinarrien inplementazio bat da GIZA++. Hala ere, baditu 

eragozpen batzuk eta horien artean garrantzitsuena lerrokatze garaian 

ingeleseko hitz bat atzerriko beste hizkuntzako hitz batekin lerrokatzen 

duela da. Arazo hau konpontzeko lerrokatzeak bi noratzetan egin dira A 

hizkuntzatik B hizkuntzara eta alderantziz. Modu honetan bi lerrokatzeekin 

maila altuko lerrokatzea lortzen delarik.  

• Deskodegailua: C++ lengoaian idatzitako aplikazio bat da eta honek sorburu-

hizkuntzako esaldia xede-hizkuntzara bihurtuko du, itzulpen automatiko eredu bat 

emanda. Honen betebeharra da jatorri-hizkuntzan idatzia dagoen testuko esaldiaren 

antzekoena topatzea xede-hizkuntzan, itzulpen eredua jarraituz. 

Mosesen tasun aipagarrienak zerrendatuko dira jarraian:  

• Bi motatako itzulpen-ereduak eskaintzen ditu, bata esaldian oinarritutakoa (phrase-

based) eta bestea sintaxian oinarritua (tree-based).  

• Integrazio linguistikoa eta hitzaren inguruko beste informazio bat ematea 

bideratzen duten  itzulpen eredu zuzenduak ditu.  

• Kudeaketa sistema berriak Moses erabiltzea asko errazten du.  

• Ezagutzera emateko tasuna dudarik gabe analizatzaile morfologiko eta ahots-

berrezagutzailea bezalako tresnak erraz integratzeko aukera ematen duela da. 

Moses tresna azaldu ondoren, bere inguruan idatzi diren artikulu batzuk aipatuko dira. 

1go artikulua: Moses itzulpen automatikoaren sei erabilera kasu. MosesCore artikulu 

proiektu bat da Europako batzordeak babestua (2012,Rahzeb Choudhury).  Itzulpen-memorien 

inguruko aurreikuspenak nahiko traketsak izan dira orokorrean, 1954ko  IBM-Georgetown  

esperimentu famatuaren ostean. Proiektu ikaragarrietatik emaitzak ere halakoak espero ziren 

baina aurreikuspenak ez dira bete.  Datozen 5-10 urteetan kalitatea hobetzen joango dela egia da 

baina hainbat ahulezia edukiko dituela ere bai. 
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Hala ere, eskaera handia dago eta hizkuntzaren industria asko berotzen ari da 

teknologiarekin. Itzulpen-memorien hornitzaile kopurua asko handitu da urte kopuru txikian. 

Eta ingurune honetara iritsi berriak diren asko kode irekiko itzulpen-memorien irtenbide 

estatikoa, Moses, erabiltzen ari dira.  

Mosesek, Google Translate and Microsoft Bingek erabiltzen dituzten datuek gidaturiko 

teknologia planteamendu berdinak erabiltzen ditu. Hala ere, Mosesek ez ditu erabiltzen helburu 

orokorretako beste biek erabiltzen dituzten moduan. Bezero eta industria eremu  konkretuetako 

eta itzulpen-memoria espezializatuetarako askoz ere egokiagoak dira Mosen planteamenduak. 

2. artikulua: Moses takes TAUS to Beijing. MosesCore artikulu proiektu bat da 

Europako batzordeak babestua (2012).  

Txinatar merkatua ezaguna da bere eskulan merkerengatik, hazkunde azkurarengatik  eta 

milaka itzulpen agentzien zerbitzuengatik. Moses tresna erakusterakoan izango zuten erreakzioa 

ona izango zen ez zuten argi antolatzaileek. Itzulpen prozesuan asko laguntzen duen tresna eta 

negozio berriak sortzeko aukerak ematen duela laguntzen duela erakutsi nahi zen. Helburu 

horrekin sortu zen Beijingen TAUS Open Source MT Showcase izeneko ekitaldia, Europako 

batzordeak babestutako MosesCore proiektuaren barnean.  

Bertara, Txinako itzultzaileen elkartea, ikertzaileak, itzulpen konpainietako eta Txinako 

enpresa nagusietako ordezkariak gerturatu ziren, ekitaldi arrakastatsura.  

Itzulpen enpresa kopuru handi batek Moses ezagutzea aukera handia da bere eskaintzak 

zabaltzeko.  Zerbitzu linguistikoak eskaintzen dituen ALS  enpresako Jie Jiangek azaldu zuen 

Moseen ingeniaritza etorkizuneko aukera bat bezala ikusi zutela. Ordutik inbertsio handiak egin 

dituzte bai pertsona eta teknologietan Mosesen web eta datu base zerbitzua hornitzeko eta 

beraien teknologia den  SmartMate bidez itzultzaile automatikoa bultzatzeko.   

3. artikulua: Mosesen erabiltzaileen artean lehentasunetan aldaketak.   

Txosten honetan azaldutakoa adierazgarria izan daiteke itzulpen automatikoan interesatua 

dagoen edonorentzako, bereziki kode irekiko irtenbideak bilatzen dituztenentzako. Bertan, 

MsesCoreko proiektuaren barnean (Q1 2012), TAUSek egindako ikerketaren emaitzak azaltzen 

dira eta hauek Q1 2011 inkestarekin konparatzen dira. Aipatutako inkesta honetan Mosesen 

erabiltzaileek izandako aurrerapen eta esperientzien inguruko galderak egin ziren, baita 

edukitako zailtasunak eta proposamenak ere jaso ziren.  
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Azken urtean, Mosesen oinarritutako itzulpen-memoria irtenbideen aldaera komertzial 

kopurua asko hazi da, zerbitzu pertsonaletatik hasi eta erabateko zerbitzuraino. Moses as a DIY 

open source solution is of course still available as well. 

Aldi berean, hizkuntzaren industrian itzulpen-memorien kalitate handiak zerbitzu berriak 

eta hobekuntzak bultzatu ditzake. Eta honek  itzulpen-memorien irtenbideak pertsonalizatzeko 

beharra gero eta handiagoa bihurtu dezake. 2012ko udaberrian egindako inkesta batean kode 

irekiko pakete hau erabiltzen dutenen kopurua handia dela eta erabiltzaile gehienak produkzioan 

erabiltzen hasi dira egiaztatu zen.  

Industrian nabarmendu den aldaketa honek abiadura handiagoa, ebaluazio hobeagoa, 

hizkuntzen euskarri zabalagoa,  erabilerrazagoa izatea, itzulpen inguruneetan instalazio eta 

integrazio errazagoa izatea eskatuko du. Lehentasunetan aldaketa hauek antzemateak 

erabiltzaile akademikoen artean tentsioa sortu dezake. Baina, Moses lantaldeak eginiko 

ahaleginei esker, komunitatea osasuntsu eta lanean ari da finantzaketa berri batekin eta sortu 

daitezkeen tentsio horiek gainditzea espero da arazorik gabe. Akademia eta industriaren 

laguntzek jarraitzen badute, proiektuak bere bidea jarraituko du eta ikaragarrizko arrakasta 

edukiko du.   

2.2.2 Adibideetan oinarritutakoa 

Adibideetan Oinarritutako Itzulpen Automatikoa burutzen duten sistemek aldez aurretik 

itzulitako adibideen datu-basea edo corpusa erabiltzen dute. Sarrera berri bat itzultzeko sistemak 

adibideen datu-basearekin parekatzen du eta egokiak diren adibideak erauzten ditu. Ondoren, 

adibide hauek konbinatzen ditu itzulpen zuzena lortzeko. Metodo honetatik abiatuta garatu dira 

itzulpen-memoriak. 

Hau ere corpus elebidunez baliatzen da. Makoto Nagao japoniarrak proposatu zuen 

1981ean, baina ez zen probatu 1989ra arte. Corpus elebidunak hartu, parekatu eta esaldiak edo 

sintagmak erauzi eta hautatzen dira. Hipotesia zera da, itzulitako testuak itzulpen berrietarako 

eredu izan daitezkeela.  

AOIA estrategia, askotan, itzulpen-memoriekin (2.2.4 atalean aztertuko den beste teknika) 

lotu da. Eta bien ideia nagusia lehenago egindako itzulpenen adibideak berrerabiltzea bada ere, 

itzulpen-memoria giza itzultzaileentzako tresna interaktibo bat da, AOIA itzulpen automatiko 

teknika bat den bitartean. Esaldi berri bat corpusarekin parekatzen denean, itzulpen-memoria 

sistemek aurkitutako adibideak eskaintzen dizkio erabiltzaileari berak erabaki dezan haiekin zer 

egin. 
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Itzulpen automatikoa egiteko adibideetan oinarritutako hurbilpenen oinarrizko arazo 

nagusiak hauek dira: 

• Corpus elebiduna: Corpus elebidun lerrokatu bat aurkitu behar da, hau da testu bat 

eta dagokion itzulpena, bi hizkuntzetako segmentuak erlazionatuz.   

• Adibideen "granularity: Inplementazio gehienetan adibideen "ale-tamaina" esaldia 

da, batez ere abantaila praktikoak eskaintzen dituelako (esaldien mugak finkatzea 

erreza da, arlo askotan esaldiak sinpleak dira...). Baina badirudi esaldia handiegia 

dela erabilera praktikoetarako, eta parekatze eta birkonbinazio prozesuek zati 

txikiagoek behar dituztela. 

• Adibide kopurua: Zenbat eta adibide gehiago lortu datu-basean gordetzeko orduan 

eta hobeagoak izango dira emaitzak. Batzuetan muga egoten da eta hortik aurrera 

ez da hobekuntzarik nabarmentzen. 

• Adibideen arteko interferentziak: Elebiduna den corpus batean, topatu daitezkeen 

interferentziak bi motatakoak izan daitezke:  

o Adibide berdinek edo berdintsuek antzeko itzulpena dutenean, elkar 

indartzen dute. Frekuentziaren informazioa erabili daiteke parekatze-

fasean. Ez bada erabiltzen, adibide horiek zaborra izango dira, baina ez 

dute arazorik sortuko. 

o  Adibide berdinek itzulpen desberdinak dituztenean gatazka sortzen da. 

Gatazka saihesteko ahaleginak egin  daitezke itzulpen okerrak ezabatzen. 

Beste hurbilpen bat litzateke adibide orokorrak eta ezohikoak bereiztea. 

 

• Adibideak gordetzeko modua: Adibideak gordetzeko modu sinpleena bikote 

katea gordetzea da. Pixka bat konplexuagoak diren kasuetan, adibideak 

etiketatutako zuhaitz egitura moduan gordetzen dira. Baita ere Brown-ek (1999) 

egin zuen moduan adibideak tokenizatu egiten dira baliokidetasun-klaseak 

(pertsona izenak, herrien izenak, datak...) erakusteko, adibideetako zatien ordez 

klase horiek jarriz. 
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• Parekatzea: Adibideetan oinarritutako itzulpen automatiko sistematan lehenengo 

betebeharra itzuli beharreko sorburu-hizkuntzako testua hartu eta hobekien 

parekatzen den adibidea (edo adibide multzoa) aurkitzea da. Parekatze prozesu 

guztietan distantzia edo antzekotasun neurri bat erabili beharko da. Adibideak 

gordeta dauden moduaren arabera egin behar zaio aurre bilaketarako estrategiari: 

karaktereetan, hitzetan, etiketatutako hitzetan, egituran … oinarritutako parekatzea 

den begiratu behar da.  

• Moldagarritasun eta birkonbinatzea: Parekatzea egin ondoren, sistema honen 

pausorik zailenak datoz. Aurkitu diren antzeko itzulpenak, sorburu-hizkuntzako 

testu batekin erlazionatu behar dira eta gainera zati hauek modu egokian 

birkonbinatu behar dira emaitza gramatikala izateko.  

2.2.3 Corpus paraleloen lerrokatzea 

Analogietan oinarritutako itzulpena corpus elebidunetan oinarrituta dago eta horregatik 

lerrokatze tresnak hain garrantzitsuak izan dira  itzulpen automatikoaren inguruko ikerkuntzan. 

Corpus elebidunean korrespondentzia erlazioa duten segmentuak bereiztea da lerrokatzea eta 

horretarako hiru ikuspegi bereizten dira: 

- Ikuspegi estatistikoa: Lerrokatze metodo honek corpusean aurkitutako antzeko ezaugarri 

kuantitatiboak hartzen ditu kontuan esaldien luzera, hitz edo karaktere kopurua etab. (Brown eta 

beste batzuk, 1991; Gale eta Church,1991). 

- Ikuspegi linguistikoa: Unitate sintagmatiko edo mendeko egiturak bikoteetan banatzen 

oinarritzen da lerrokatze hau. (Sadler 1991; Kaji eta beste batzuk 1992; Matsumoto eta beste 

batzuk, 1993). 

- Ikuspegi mistoa: Kategoria gramatikalak identifikatzen ditu lerrokatze estatistikoarekin 

batera (Chen, 1993). 

Etiketatze sintaktikoetan oinarritzen diren teknika probabilistikoak aurrez etiketatutako 

testuak izatea eskatzen dute (Black eta beste batzuk, 1993). Brown corpusak edo Penn 

Treebankaak  (Marcos eta Santorini, 1991) ingeleserako balio izan dute. Beste hizkuntzetan ere 

ezagutzen dira etiketatze sintaktikoak dituzten corpusak: turkieraz (Skuteta eta beste batzuk, 

1997), txekieraz (Hajic eta Hladká, 1998), alemanez (Oflazer eta beste batzuk, 1999). Euskaraz 

ere 10.000 hitz etiketatu dira sintaktikoki (Ezeiza eta beste batzuk, 1998). Prozesu hauek kostu 

handikoak izaten dira. Metrika batzuk (Voutilainen, 1997) ondorioztatu dute 20000 hitzeko 

corpus bat sintaktikoki etiketatzeko pertsona bat urte betean lanean aritzea eskatzen duela.  
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Etiketatze sintaktikoa erabili gabe, Martinezek 1998 eta 1999 urteetan, emaitza onak lortzen 

ditu gaztelania eta euskarazko corpus batean. Bertan, hizkuntza bakarreko segmentazio 

prozesuan txertatutako egitura eta etiketak aprobetxatzen dituzten teknikak erabiltzen ditu. 

Deustuko unibertsitatean DELi lantaldeak norabide honetan lan egiten jarraitzen du. 

2.2.4 Itzulpen-memoriak 

Analogietan oinarritutako itzulpenak ezagutu duen garapen handiena itzulpen-memoriak 

(MBMT, Memory-based Machine Translation) bezala ezagutzen den teknologiari esker izan da. 

Teknika hau itzulpenak gordetzean oinarritzen da. Gizakiak berak egin eta ontzat emandako 

itzulpenak gorde egiten dira, gerora berriro antzeko testuetan erabiltzeko. Dokumentu berri bat 

itzuli behar den bakoitzean, memoriak bere bilduma arakatzen du, ea horren antzeko testurik 

itzuli den inoiz ikusteko, eta hala bada, bere garaian nola itzuli zen. Sistema hauek  askotan 

errepikatzen diren eta ez oso aldagarriak edo pertsonalak diren testuak itzultzeko dira 

erabilgarri. 

Aipatu den teknologia merkatura eraman da software pakete interesgarri batzuen bitartez.  

Tresna hauek, memorien kudeaketaz gain, itzulpenerako beste programa oso erabilgarri batzuk 

ere badituzte: terminologiako datu baseak sortu eta kudeatzeko programak, automatikoki 

lerrokatzen eta segmentatzen duten tresnak eta dokumentuen formatuak bihurtzeko iragazkiak. 

Aurrerantzean azalduko dira itzulpen-memorien inguruan erabiltzen diren tresnak. horien artean 

ezagunenak Trados eta Wordfast dira. 

Itzulpen-memoriak oso erabilgarriak izaten dira edukia testuinguru batetik kanpo itzultzen 

denean. Erakunde asko eduki kudeaketa sistemaz (CMS Content Management Systems) 

baliatzen dira beraien informazioa administratzeko. Sistema honek dokumentu osoak erabili 

beharrean testu baten zati indibidualak sortu eta editatzeko aukera ematen du, ondoren formatu 

desberdinetan publikatu ahal izateko. Itzulpen-memoria batek prozesu hau azkarragoa eta 

sendoagoa izaten laguntzen du. Lagungarria izaten da baita ere, HTML fitxategi bat eskuartean 

izanda, bertatik testu interesgarria lortzea, izan ere, honi dagozkion kodeak ezkutatu egiten ditu 

eta soilik itzuli beharreko edukia azaleratzen du.  
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Webguneetan, produktu baten dokumentazioan, salmenta tresnetan, mezularitza 

komertzializazioan, bezeroarentzako arreta zerbitzuko eskuliburuetan etab. Guztietan hizkuntza 

landua erabiltzen da eta esaldi edo mezuak askotan errepikatzen dira.  Itzulpen-memoriak erabili 

gabe, errepikapen hauek behin eta berriz topatu beharko ditu itzultzaileak, eta honek lanaren 

prozesua mantsotzen du. Itzulpen-memoriak erabilita, aurrez egindako itzulpen guztiak jasoko 

direnez, berriro erabili daitezke eta ez da esaldi berdinaren itzulpena behin baino gehiagotan 

egingo. 

Akronimo, sinonimo eta laburdurak, itzultzaile askoren buruhausteak izan dira. Askotan 

esanahi zehatza ez baita jakiten. Terminologiaren kudeaketa izanda termino hauek zerrendatzen 

dira eta beraien erabilera egokia ziurtatzen duten zenbait arau ezartzen dira, itzulpen zuzenak 

lortuz.  

Itzulpen-memoriak lokalizaioak egiteko ere lagungarriak izaten dira. Lokalizazioa, 

softwarea edo web gune bat beste hizkuntza batzuetara egokitzea da. Softwarearen kasuan, ez 

da soilik itzulpen teknikoa egitea (eskuliburuak, laguntzak...), leiho eta pantailak, menu eta 

mezuak ere itzultzen dira. Behar linguistiko, kultural eta tekniko zehatz batzuk  dituen merkatu 

baterako software produktu baten egokitze prozesua. Lokalizazio proiektu batean itzulpena ez 

da ekintza bakarra. Beste batzuen artean, software ingeniaritza, probak, proiektuaren kudeaketa 

etab. egin behar dira. 

 Lokalizazio estandar bat egiterako garaian honako pausoak bereizten dira: 

•  Jasotako materialaren azterketa eta lokalizaziorako behar diren tresna eta baliabideen 

ebaluazioa.  

• Ebaluazio kultural, linguistiko eta teknikoa. 

• Terminologia lexikoa sortu eta mantendu. 

• Helburu-hizkuntzara testua itzultzea. 

• Erabiltzailearen interfazea egokitu, formulario eta elkarrizketa-koadroen tamaina 

moldatuz. 

• Testua duten grafiko, script edo beste baliabideak lokaizatu. 

• Probak egiteko fitxategiak sortu eta konpilatu. 
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• Kalitate-bermatze linguistiko eta funtzionala 

• Proiektuak exekutatu.      

Itzulpen-memoriei buruz hitz egiterako garaian, bere inguruko hainbat kontzeptu argitzea 

komenigarria izaten da. 

2.2.4.1 Itzulpen-memorien inguruko kontzeptuak 

Itzulpen unitateak 

Itzulpen-memoriak datu baseak direla aipatu da, datu base linguistikoak, baina, itzulpen hauek 

nola gordetzen diren datu basean jarraian azalduko da. Fitxategietan gordeta dauden itzulpenak 

prozesu bat jasan behar dute memoria edo datu basean gorde ahal izateko. Itzulpenak zatitu 

egingo dira, hain zuzen ere, itzulpen unitate deitzen diren zatietan. Itzulpen unitate bat osatuko 

dute jatorri-hizkuntzan idatzia dagoen testuak eta horri dagokion xede-hizkuntzan idatzia 

dagoen testuak. Itzulpen unitateak banatzeko irizpide desberdinak erabiltzen dira. Batzuk 

paragrafoetan banatzen dituzte, beste batzuk esaldietan etab. Behin itzulpena itzulpen-

unitateetan banatu denean, aurrerago azalduko den bezala, ezaugarri desberdinak esleitu 

dakizkioke (adibidez itzultzailea, sailkapena …).  

Segmentuak 

Itzulpen-memoriekin lan egitean, gordailu horretan dauden itzulpen unitateak berriz erabili eta 

konbinatzeko aukera ustiatzen da. Zailtasuna ordea itzultzaileak segmentu egokiak aukeratzean 

dago. Itzultzaileak hautatuko duen unitateak egokia izan behar du egin nahi duenerako. Beraz, 

pentsa daiteke segmentuaren neurria arbitrarioa dela eta itzultzailearen beharren arabera definitu 

daitekeela. 

Hala ere, merkatuan dauden programak erabiltzean itzultzaileak ezin du definitu 

segmentua; programek beraiek daukate segmentuaren neurria zehaztuta, eta eskaintzen zaizkion 

aukeretatik bat hautatu beharko du itzultzaileak lan egiteko. Segmentu batek itzul daitekeen 

item bat izan behar du gutxienez (letra bat behintzat), eta normalean esaldiak izaten dira, 

puntuazioko marka baten bidez bukatzen direnak (puntua, galdera ikurra, harridura ikurra, eta 

abar). Baina batzuetan beharrezkoa gerta daitekeenez paragrafo osoak itzultzea, aukera hori ere 

ematen dute. 
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Dena dela, segmentu erabiliena esaldia da eta horrek arazoak sortzen ditu laburdurekin. 

Izan ere, programak, besterik adierazten ez bazaio, esaldi markatzat hartzen du laburduraren 

osteko puntua eta hor zatitzen du testua. Horri aurre egiteko, zerrenda bat osatu behar da, 

laburdura erabilienak jasoko dituena. Programak ezagutu egingo ditu zerrendako laburdurak eta 

ez du testua zatituko horietako bat aurkitzean. 

Atributuak 

Itzulpen unitatea definitu den unean, atributu kontzeptua ere aipatu da eta hauek itzulpen 

unitatearen ezaugarriak bezala definitu daitezke. Sarritan erabiltzen direnak itzultzailearen 

izena, bezeroa, gaia, testu-mota bezalakoak izaten dira. 

Atributuak lagungarri dira itzulpen-memoria antolatzeko, eta itzulgaiaren ordain gisa 

memoriak proposatuko duen testuari buruzko informazioa emango diote itzultzaileari. 

Itzultzaileak, atributuei esker, eman zaion ordaina noizkoa den jakingo du adibidez. Testua 

zaharra ala berria den jakitea garrantzizkoa da itzultzailearentzat, batez ere oraindik 

normalizazio bidean dagoen euskara bezalako hizkuntza baten kasuan. Atributuen bidez 

ezagutuko den beste datu bat itzulpena nork egin duen izango da. Memorian itzultzaile baten 

baino gehiagoren testuak sartuko badira esanguratsua izan daiteke batzuetan itzulpena nork egin 

duen jakitea. Norentzat egin den itzulpena eta zein testu-motatarako (testu motak ere 

baldintzatzen du itzultzeko era: ez da gauza bera gutun bat itzultzea edo web orri bateko testua 

itzultzea) egin den jasotzen duen informazioa ere atributuen bidez ezagutu daiteke. 

2.2.4.2 Itzulpen-memorien funtzionamendua 

Jakin beharreko kontzeptuak behin definituta, orokorrean, merkatuan dauden itzulpen-

memoriekin lan egiteko modua zein den azalduko da segidan. Itzultzaileak halako aplikazio bat 

eskuratzen duenean egin behar duen lehenengo betebeharra memoria (datu basea alegia) sortzea 

da eta memoria hori elikatzea da. Elikatzeko bi modu bereizten dira. Bata, hutsetik hasi eta itzuli 

ahala jatorrizko zatiki bakoitza dagokion itzulpenarekin memorian gorde. Eta bestea lehendik 

eginda dituen itzulpenak euren jatorrizko testuekin lerrokatu (parekatu) eta memoriara eraman. 

1) Fitxategiak prestatu eta lerrokatzea 

Testuak, memorian sartzeko, zatikatu edo segmentatu egin behar dira. Prozesu hori 

automatikoa da, merkaturatutako aplikazio guztiek programa bat eskaintzen dutelako lan hori 

egiteko. Eta, gainera, lerrokatu ere egiten dituzte segmentu horiek. 
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Itzultzaileak eman beharreko lehen urratsa dokumentuak lerrokatzeko programa ireki eta 

lerrokatu nahi dituen jatorri-hizkuntzako testua eta xede-hizkuntzako testua pantailaratzea da. 

Esan gabe doa sorburu-testua eta xede-hizkuntzako testua fitxategi banatan gorde behar direla, 

lerrokatzeko programek ezin dutelako lan egin bi hizkuntzetako testuak fitxategi bakarrean 

badaude. Ondoren, erabili nahi duen segmentuaren neurria aukeratu behar du itzultzaileak eta 

programak ezagutu behar dituen laburduren zerrenda osatu ere bai. 

Programak jatorrizkoa eta xede hizkuntzako testua segmentatu eta lerrokatu ondoren, 

itzultzaileak begiratu egin behar ditu programak egindako lerrokatzeak, zuzenak diren ala ez 

egiaztatzeko. Jarraian, lerrokatuta dauden itzulpen unitate horiek memoriara pasatzeko agindua 

ematen zaio programari eta bertan gordeko dira itzultzaileak hurrengo batean erabil ditzan. 

Memorian itzulgaiak eta horren itzulpenak unitate bakarra osatzen dute, programak zati bakoitza 

ondo bereizten badu ere. 

2) Elikatutako itzulpen-memoriarekin lan egitea 

Itzultzaileak, testua itzultzen hasi aurretik, memoriari testu hori aztertzeko esango dio. 

Segmentatzen duen tresnak testua zatikatuko du, eta segmentu horietako zenbaten ordaina eman 

dezakeen adieraziko du. Gainera, datu basean aurkitu dituen ordainen parekotasun maila 

zenbatekoa den ere jakinaraziko du. Kopuruak zenbatekoak diren ikusita, itzultzaileak erabakiko 

du testua zuzenean itzuliko duen eta memorian gorde ala tresna hori gabe itzuli eta gero 

lerrokatuko dituen fitxategiak memoriara pasa. 

Itzulpen-memoriak bilaketa motorrak dira, itzultzaileak itzuli beharreko segmentuaren 

antzekorik memorian gordeta dagoen ala ez jakiteko bidea ezagutarazten dute. Beraz, memoria 

horiek emaitzak eman ditzaten, itzultzaileak esku artean duen testuak aurreko baten berdina edo 

antzekoa izan behar du, denboran zehar errepikatuko den testua. Alferrikakoa da gerora inork 

sekula erabiliko ez dituen segmentuak gordetzea memorietan. Horregatik gomendagarria izaten 

da berrikuspenak egitea eta probetxuzkoak izango diren memoriak soilik gordetzea. Izan ere, 

testuak itzuli ahala unitateak memorian gordetzen direnez, egindako itzulpenak betiko onesten 

dira nolabait, eta horrek itzultzaileen lanari koherentzia emango badio ere, bestetik oztopoa izan 

daiteke itzulpen estiloak eguneratzeko eta arazoen konponbideak berraztertzeko. Horrez gain, 

okerrik eginez gero, akats berberak dokumentuz dokumentu zabaltzea ekar dezake. Horretarako 

konponbidea gordetako unitateak aldiro eta sistematikoki berraztertzea izan daiteke. 
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2.3 Lotura itzulpen-memoria eta itzulpen 
automatikoaren artekoa 

Lehenik itzulpen automatikoa eta ondoren itzulpen-memoriak definitu dira aurreko ataletan. 

Biak itzulpen munduan kokatzen direla esan da eta beraien arteko desberdintasun, lehena 

erregeletan eta bigarrena analogietan oinarritzen dela azaldu da baita ere. Bien helburu nagusia 

itzulpen bat egiterako garaian laguntza tresna handi bat edukitzea da, izan ere, orain arte 

behintzat ikusi da, itzulpen tresnak erabili ondoren aditu baten berrazterketa bat beharrezkoa 

dela emaitza egokia eta zuzena izateko.  

Bi modu beraz badaude ordenagailuek itzulpenean laguntzeko: bata gizakiak parte hartzen 

ez duena eta bestea itzultzailea den pertsona batek parte hartzen duena. Lehenengoa, itzulpen 

automatikoa ez da egokia izaten doitasun handia behar duten egoeratarako. Tresna hauek 

azkarrak izaten dira, baina lortzen duten itzulpenaren kalitatea nahiko pobrea izaten da, makina 

batek ez baititu hizkuntza baten ingurune edo ñabardura guztiak ezagutzen. Lortzen den 

emaitzaren kalitate eta doitasuna % 50 eta % 70aren tartean egoten da. Orokorrean, 

itzultzailearentzat eraginkorragoa izaten da hutsetik itzultzen hastea itzultzaile automatikoak 

eman duen erantzunetik itzultzen hastea baino. Hala ere, esperantzarik ez da galdu behar eta 

saiatuz gero, itzulpen automatiko estatistikoak emaitzak hobetuko dituela pentsatzen da, txosten 

honetan atzeman den bezala. Pentsatutako esperimentua helburu horrekin prestatu eta burutu da 

une oro: itzulpen-memoriak eta itzulpen automatiko estatistikoa, biak erabilita emaitzak hobetu 

daitezkeela itzulpenetan. 

 Esperimentua burutzeko, munduan zehar egin diren hainbat artikulu eta saiakeretako ideiak 

aztertu dira eta horienganako hurbilpen txiki bat egiten hasi da proiektu honetan. Oraindik ere, 

lan handia egitea falta da aurrerantzean azalduko diren esperimentu horietara iristeko. 

 Noski, hau guztia euskararen inguruan planteatzen ari dela ere azpimarratu behar da eta 

honek egokitzapen prozesu handi bat eskatzen du. Aurrerantzean ikusiko den moduan, 

hizkuntza guztiek ez dituzte ezaugarri berdinak eta euskarak bereziki baditu konplexutasun 

batzuk. Antzekotasun handiko hizkuntzen artean askoz errazagoa da itzultzea (eskuz zein 

automatikoki) eta hitzez hitzeko itzulpena eginez emaitza onargarriak lor daitezke. Oso 

desberdin diren hizkuntzen artean itzultzea, berriz, askoz konplexuagoa da. 
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Itzulpen automatikoaren konplexutasuna hizkuntzaren arabera aldatu daitekeela garbi dago, 

baina beste faktore bat hizkuntza-bikoteetarako eskuragarri dauden itzulpen bolumena da. 

Zenbat eta handiagoa izan itzulpen-memoria lagungarria izaten da itzulpen automatiko 

estatistikoaren ikasketa maila handitzeko. Baina, euskara eremu urriko hizkuntza izateak corpus 

paraleloen eskasia dakar eta hau ere kontuan hartzekoa da. 

Itzulpen automatikoaren zailtasunak ikusita itzulpen-memoriak erabiliz nolabaiteko 

itzulpen automatiko estatistikora iristeko bide posible bat ireki nahi da. Beraz, itzulpen-memoria 

bide honetako hasiera izango litzateke eta itzulpen automatikoa helmuga. Txosten honetan 

azaltzen den proiektuaren helburuari eutsiz biak konbinatuta emaitza hobeak lortzen diren ikusi 

nahi da. Azkenean bata bestearen osagarri izanda itzulpen egokiagoak lortuko direla pentsatzen 

da eta bide batez itzulpenaren lan prozesua erraztuko dela etorkizun batean. 

2.4 Itzulpen-memoriak erabiltzen dituzten tresnak 
Itzulpen-memorien inguruko kontzeptuak eta itzulpen-memorien funtzionamendua 

azalduta, itzulpen-memoriak kudeatzen eta erabiltzen dituzten zenbait tresna aurkeztuko dira, 

euren ezaugarri nagusiak ezagutaraziz. 

2.4.1 Trados 

Trados tresnak onartzen dituen hizkuntzak txekiera, daniera, holandesa, ingelesa, frantsesa, 

alemana, finlandiera, grekoa, hungariarra, italiarra, norvegiar, poloniera, portugesa, errusiera, 

gaztelania eta suediera dira.  

Jochen Hummel eta Iko Knyphausenek sortu zuten Trados (TRAnslation & DOcumentation 

Software)  enpresa 1984ko urtean Stuttgart, Alemanian. Hasiera batean Trados GmbH itzulpen 

zerbitzuak eskaintzen zituen enpresa hornitzaile bat zen. Ondoren 80ko hamarkadan itzulpen 

automatikoaren inguruko programen diseinuan jardun zen eta 90eko hamarkadan 

Windowserako lehen bertsioak aurkeztu zituen: 1992ko urtean Multiterm eta 1994ko urtean 

Translator's Workbench. Microsoft,  Trados erabiltzen hasi zen bere barneko lokalizazioetarako 

eta izen handia lortu zuen enpresak. 90eko hamarkadaren bukaeran itzulpen softwarearen 

merkatuko buru jarri zen eta 2005eko urtean SDLk hartu zuen Tradosen jabetza.  
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2007ko urtean SDL Tradosek hiru osagai eskaintzen zituen:  

 - Translator's Workbench:  itzulpen-memoriak sortu eta kudeatzen dituen aplikazioa da. 

Baita parekotasun-lausoa  erabiltzen duen itzulpen automatikorako erabiltzen den aplikazioa 

ere. Microsoft Word eta TagEditorekin integratu daiteke. 

- TagEditor:  HTML eta XML etiketak dituzten testu formatuentzako edizio ingurune 

bat da eta aldi berean Microsoft eta DTP formatuentzako filtroak ditu. 

- MultiTerm: erauzketa terminologikoa egiten duen tresna da eta Translator’s 

Workbenchekin elkar eragiten du itzulpenenei terminologia eskaintzeko. Dokumentu bateko 

terminoak lokalizatu eta erauzi egiten ditu automatikoki SDL MultitermExtract izeneko  tresnak. 

Interfaze grafikoak itzultzeko tresna espezializatuak ere badaude produktu honetan. Baita 

WinAlign izeneko aplikazio bat ere itzulpenen dokumentu originalak lerrokatzen dituena. 

Softwarearen lokalizazioak egiteko SDL Passolo izeneko tresna ere badauka Tradosek. SDL 

Passolok softwareak, menuak, elkarrizketa-koadro, ikonoak, bit-mapak … bezalako elementuak 

lokalizatzeko tresnak eskaintzen ditu. SDL Passolo tresna erabilita software bertsio lokalizatuak 

sortu daitezke softwarea sortzeko erabili zen ingurunera edo iturburuetara jo gabe. 

SDL Trados Studio, internet konexio bitartez lortu daitezkeen 3 itzulpen motorekin 

bateragarria da. Hain zuzen ere SDL Enterprise Translation Server, Language Weaver, eta 

Google Translate motorrak.   

SDL Trados Studiok hainbat formatuekin lan egiteko aukera ematen du, besteak beste 

Microsoft Office (2000-2003, 2007, 2010), OpenOffice, RTF, Tab Delimited, HTML, XML, 

Adobe FrameMaker 8.0/9.0, Adobe InDesign CS5, Adobe InDesign Markup Language (IDML), 

InCopy Markup Language (ICML), PDF, XLIFF ,DITA, Docbook eta W3C ITS. 
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Bukatzeko, SDL Trados Studio 2011 Professional tresnaren ezaugarri nagusiak aipatuko 
dira jarraian:  

Tradosen ezaugarri nagusiak 
 

Fitxategi sinpleak itzultzeko aukerak 
Hizkuntza kopuru desberdinak  
Dokumentu sinpleen itzulpena (25 fitxategi 
formatu) 
Fitxategietan oinarritutako itzulpen-memoria 
sortzeko aukera 
Itzulpen-memoriaren tamaina mugagabea 
Aldi berean itzulpen-memoria bat baino gehiago 
irekitzeko aukera 
Terminoen datu base mugagabea irekitzeko 
aukera 
Trados Word fitxategi elebidunak 

Produktibitate tasunak 
Itzulpen-memoria formatu zaharrak 
eguneratzen ditu 
RevleX izeneko itzulpen-memoria motorra 
QuickPlace 
Aurrebista denbora errealean 
AutoSuggest – Erabili eta sortzeko 
Perfect Match – Erabili eta sortzeko 
Itzulpen automatikoa 
Itzulpen-memorien mantentzea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingurunea  
Enpresa sareetan funtzionatzen du 
SDL OpenExchangen aplikazioak 
Garapeneko software multzoa 
SDL Trados 2007 Suite dauka 
SDL MultiTerm 2011 dauka 

Fitxategi/hizkuntza anizkoitz itzultzeko aukera 
Fitxategi/hizkuntza anizkoitzak prestatzen 
dituen laguntzaile automatikoa 
Atazen multzo osoko funtzionalitatea 
Eginkizun pertsonalizatuak 

4. taula: Tradosen ezaugarri nagusiak 

2.4.2 WordFast 

Microsoft Worderako diseinatuta dagoen itzulpen-memoria motor bat dela esan daiteke 

Wordfast, bai PC eta bai Macerako. Formatu ireki bat eskaintzen du datu guztietarako baina 

bateragarritasuna mantentzen du bai Trados eta gainerako itzulpen tresnekin. Word, Excel, 

PowerPoint eta Acceseko fitxategiak itzultzeko aukera ematen du, baita etiketatuak (tagged 

documents) dauden fitxategiak itzultzeko ere. PowerTranslato, Systra eta Reverso bezalako iaa 

paketeekin konektatzen du eta terminologia kudeatzeko aukera indartsuak ditu Wordfastek. 
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Jarraian, trenak honek eduki ditzakeen itzulpen-memorien ezaugarriak aipatuko dira. 

Tamainarekin hasita, 1.000.000 itzulpen unitate onartzen ditu itzulpen-memoria bakoitzeko eta 

nahi adina itzulpen-memoria sortu daitezke behar diren hizkuntza desberdinetan. Wordfasteko 

VLTM proiektuarekin itzulpen-memoriaren edukiera hobetu daiteke internet eduki ezkero. 

Kopuru hau ikaragarria da,  izan ere 1.000.000 itzulpen unitatera lortzeko itzultzaile baten 20 

urteko lana suposatzen du eta.  

Wordfast-ek erabiltzen duen formatua testu arrunta (ANSI) edo Unicode (UTF-16)  da. 

Itzulpen-memorien formatua irekia, zuzena eta irakurtzeko, mantentzeko, partekatzeko eta 

gordetzeko erraza da. Esan daiteke ia edozein testu editorek ireki dezakeela Wordfasteko 

itzulpen-memoria bat. Microsoft Wordek itzulpen-memoria bat kudeatzea ere posible du baina 

Wordfast beraren tresnak itzulpen-memoriak editatu, konprimitu, kimatu, bateratu eta 

alderantzikatzeko aukera ematen du. 

Formatu irekia izateak datu sendoak eta goi mailako bateragarritasuna eta moldaerraztasuna 

bultzatzen ditu. Merkatuan dagoen formatu trinkoenetakoa dela esaten da. Wordfasteko 

itzulpen-memoria baten tamaina konpetentziakoena baino hiru edo lau aldiz txikiagoa izaten da 

tamaina aldetik. 

Tresna honek daukan beste abantailetako bat formatua mantentzea da, hau da, nahiz eta 

tresnaren bertsio berri bat atera, formatua beti berdina izango da.  

Itzulpen-memorien ezaugarriekin jarraituz, bateragarritasunari begiratuta, Wordfastek TMX 

formatu bat irakurri eta idatzi dezake, hau da, bai inportatu eta baita esportatu ere.  

WordFasteko itzulpen-memoria baten motorraren  portaeran arreta jarriz gero,  

kointzidentzi zehatz edo ia zehatzak topatzeko behar duen denbora segundo erdiaren inguruan 

dabilela ikusi daiteke. Ez baldin badago kointzidentzi zehatz edo parekotasun-lausorik, itzultzen 

ari den sorburu testuarentzat garrantzizkoa den segmentu bat lortzeko ahalmena du Wordfastek.   

Wordfast itzulpen-memorien motorra Ms-Worden guztiz integratuta dago, ez da beste 

aplikaziorik behar. 

Sareratzearen inguruan aipatzekoa da, erabiltzaile bat baino gehiagok partekatu dezaketela 

itzulpen-memoria  bat LAN (Local Area Network)  sare batean. 
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Behin ezaugarriak aipatuta, zer plataformetan probatu den azalduko da taula honen bidez.  

Plataforma Oharrak 
Windows 95, 98, Me 
Windows NT4 
Windows 2000 
Windows XP 
Mac 7, 8, 9.xx Probatzen 
Mac OSX Probatzen 
Mac OS9 Windows 95en emuladorearekin Probatzen 
Linux (Mandrake, XFCE, VMWare eta Office97) 
Linux (SUSE, KDE2 + Crossover eta Word 2000) 
Windows 97 /PC, hizkuntza guztietan 
Windows 2000 /PC, hizkuntza guztietan 
Word 98 /Mac Probatzen 
Word 2001 /Mac Probatzen 
Word 2002 (Office XP) eta 2003 Hizkuntza guztietan 

5. Taula: Wortfasten plataformak 

2.4.3 Transit 

Software honek hobetutako funtzio garrantzitsuak eskaintzen dizkie erabiltzaile aurreratuei eta 

ondorioz itzulpen eta lokalizazio proiektuen egikaritzapena eraginkorragoa izaten da.  

Itzulpen eraginkorra: Tresna honek itzultzen diren 

esaldi guztiak gogoratzen ditu. Guztiz berdina den esaldi 

bat aurrerantzeko testu batean azaltzen bada automatikoki 

itzultzen du. Hemen erabiltzaileak egiaztatu eta aldatzeko 

aukera izango du noski.  

Itzultzen ari den esaldia ez bada aurreko baten guztiz berdina, Transitek parekotasun-lausoa 

eskaintzen du, hau da, antzekotasun partziala. Bien arteko desberdintasunak koloreekin erakusten 

ditu eta itzulpen-memorian bilatutako iradokizunak ere erakutsiko ditu. Berriz ere, aurrez 

egindako lana aprobetxatzen du tresna honek. Itzulpen-memorian aurre-itzulpen eta antzekotasun 

partzialak izatea, itzultzailearen lana azkartzen du eta puntukariagoa izaten laguntzen du. 

Transiten lan egiteko modua: Lehenik eta behin, Word, HTML edo InDesign bezalakoetatik 

fitxategiak inportatzen ditu. Informazioaren formatua babestuta gelditzen da erabiltzaileak 

aldaketak egin arte. Modu honetan itzulpenean eta terminologian zentratuko da itzultzailea eta ez 

dokumentuaren formatu eta diseinuan. Itzulpena amaitutakoan, egindako lana jatorrizko 

formatuarekin lotuko da eta esportatu egingo da jatorrizko formatuan noski. Berdina egiten da 

HTML fitxategiekin.  
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Nahiz eta itzultzaileak HTML egiturari buruz ezer 

ez jakin oso erraz itzuli dezake modu honetako 

fitxategi bat. Kodea ezkutatua egongo da eta behin 

itzulpena bukatu denean egitura jarriko zaio, emaitza 

web lokalizatu ba izango delarik. Aipatzekoa da, lana 

egiten den bitartean iradokizun bat proposatu behar 

ezkero leiho desberdin batean erakutsiko dela, 

erabiltzailearen langunea oztopatu gabe. 

Bilatu eta aurkitu: Itzultzaileak edozer hitz edo esaldi aurkitu behar badu jatorri edo xede 

hizkuntzan, momentuko edo aldez aurreko itzulpenetan erraz egingo du, terminoa sartu eta 

terminoaren instantzi guztiak bilatuko ditu deklinatutako formekin batera. Hemen analisi 

morfologikoaren funtzioa erabiliko du eta honek esaldia bai jatorri bai xede-hizkuntzan itzuliko 

du.  

Bukatzeko, tresna honek kalitatea bermatzeko, egiaztatzen dituen elementuak aipatuko dira:  

 

 

 

 

 

 

6. taula: Transiten egiaztatzen diren elementuak 

  

Egiaztatzen diren elementuak 
Espazio falta edo espazio gehiegi 
Zenbakiak 
Dezimalen marka eta milakoen marken arauak 
jarraitu 
Formatua (testu lodia edo kurtsiban ez egotea 
bezalakoak) 
Terminologia 
Esaldi hutsak itzulpenetan 
Babestutako hitzak 
Hitz bikoiztuak 
Maiuskuletan idatzitako hitzak 
Esaldiaren luzera maximoa (definituta badago) 
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2.4.4 Atril (Déjà-Vu)  

Tresna honek dituen ezaugarri garrantzitsuenak azaltzen hasteko, DeepMiner datu-meatzaritza 

eta itzulpen motorrari buruz hitz egingo da. DeepMiner izeneko teknologi honek, beste edozein 

irtenbidek baino informazio gehiago erauzten du terminologi eta itzulpen-memorien datu 

basetik. Ez ditu datu-baseko terminoak eta esaldiak bakarka erabiltzen, analisi gurutzatuak ere 

jasotzen ditu datu-basetik. Itzulpen motor aurreratuak parekatze-lausoaren konponketa hobetzen 

du: DeepMiner tresnak informazio gehiago erauzten du datu-basetik eta eragin handiagoa 

izateko erabiltzen du.  

Ezaugarriekin jarraituz, Atril tresna Google Translate motorraren kanpoko itzulpen 

automatikoarekin bateragarria da. Google Translate hiru maila desberdinetan aktibatu 

daiteke: aurre-itzulpenean, mihiztaketan (muntaketan) eta itzulpenaren segmentu 

zehatzetan. Honekin, DeepMiner erabili daiteke itzulpen-memorian kontsultak egiteko 

eta baita datu basean aurkitu ez diren segmentuak Google translate tresnan 

kontsultatzeko.  

Euskarri indartsua dela ere esan beharra dago,  hizkuntza eranskari edo flexiboetan, 

hungariarra eta finlandiera hizkuntzak esaterako. 

SmartView izeneko interfaze berriak informazio gehiago erakusteko leiho aproposak 

erabiltzen ditu.  

AutoWrite itzulpen igarle interaktiboa ere aipatzekoa da tresna honen ezaugarrien artean. 

AutoWritek  erabiltzaileak itzultzen duen bitartean lan egiten du, datu basetik hartutako termino 

edo esaldi zerrenda bat proposatuz automatikoki. Datu basearekin zuzenean lan egiten du, beraz 

ez dago hiztegi berezirik prestatzeko beharrik.  

Atril trenak proiektu ereduak erabiltzen ditu. Beharrezko ezaugarriak dituen proiektu eredu 

bat gordetzea oso erabilgarria izaten da. Ezaugarri horiek, bezeroa, gaia, proiektuaren 

hizkuntzak eta egokitutako datu-baseak izan daitezke. Modu honetan ez da proiektu berri bat 

sortzeko beharrik, ezaugarri bereko proiektuak sortu nahi diren momentuan. Honek denbora 

asko aurrezten du.  

Inportatu edo esportatzeko iragazki fitxategi berria: Iragazkiak jarrita inportatu edo 

esportatzeko garaian, RAM memoria gutxiago erabiltzen da eta ondorioz denbora aurrezten da. 
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Proiektu nabigatzaile eta esploratzailea konbinatuz erabiltzailearen aurrerapena aztertzen 

du: Proiektu esploratzaileak proiektuaren fitxategi guztiak erakusten ditu, bakoitzaren itzulpen 

aurrerapenarekin eta bertan nahi den fitxategia ezabatzeko aukera eskaintzen da.  

Teklatuaren erabilerraztasuna handitzen du eta saguaren erabilera gutxitu, erabiltzaileari 

gelditu gabe idazteko aukera emanez. 

Bateragarritasunaren industrian lehenengo postuetan kokatzen da, izan ere, DVX2  guztiz 

bateragarria da merkatuan dauden OLI (ordenagailuz lagundutako itzulpena) tresna guztiekin. 

DVX eta DVX2ren artean dagoen erabateko bateragarritasuna aipatzekoa puntu honetan.  

Merkatuan dauden beste OLI tresnekin baino bateragarriagoa DVXekin. Ez da inongo 

bihurketarik egin behar DVX2ren proiektu, itzulpen-memoria, termino datu baseak, iragazkiak 

etab. DVXen erabiltzeko eta alderantziz.   

DVX2k, OLI proiektuen estandar unibertsala den XLIFF formatua duten fitxategiak 

esportatzeko aukera ematen du. 

Itzulpen-memoria eta datu base terminologikoa mantentzeko Smart SQL izeneko tresna 

dauka aztertzen ari garen tresnak, Déjà Vuk alegia. SQL UPDATE eta DELETE sententziekin 

bai itzulpen-memoria eta baita datu basean ere eguneraketak edo ezabaketak egin daitezke, 

erabiltzailearentzat lagungarria izanik. 

Ezaugarriekin amaitzeko fitxategi eta formatu anizkoitzak lerrokatzeko aukera ematen du 

eta ondorioz erabiltzailearen datu basea sortzea azkarragoa izaten da. 

2.4.5 MemoQ 

MemoQ itzulpen ingurune integratu bat da. Itzulpen munduan dokumentuekin lan egiten 

denean,  itzultzailea  formatu desberdinekin aurkitu daiteke. Adibidez Microsoft Officeekoak 

(Word, Excel eta PowerPoint), DTPkoak (Adobe InDesign o FrameMaker), XML eta HTML-en 

oinarritutakoak eta lokalizazioetako formatuak (RESX edo Java ezaugarriak dituzten 

fitxategiak). Tresna honek landu beharreko testua formatutik banatzen du. Itzulpena bukatzen 

denean MemoQk sorburu-hizkuntzako testua jatorrizko formatuan jartzen da. Modu honetan 

formatua hasieran bezala mantentzen da eta formatu desberdinetan lan egin daiteke tresna 

berririk ikasi gabe. 
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Tresna honen beste tasun bat itzulpenarentzat eraginkorragoa den edizio ingurune oso bat 

duela da. Itzultzaileak esaldi bat itzultzen duenean, esaldi hori itzulpen-memorian sartuko da, 

hain zuzen ere, aurrez egin diren itzulpen guztiak gordeko dituen datu basean. Memoqk itzuli 

beharreko testuaren esaldi bat aurrez itzulita dagoela topatzen badu, jakinarazi eta itzulpena 

berriro egitea ekiditen du honen parekoa emanez. Topatutako itzulpena ingurune berdinean 

itzuli den edo ez esateko aukera ere badu. 

Itzultzaileari ikerketa denbora aurrezteko asmotan, adierazpen bat aurrez nola itzuli den 

jakin nahi izanez gero, adierazpena nabarmendu eta botoia zapalduz, adierazpen hori duten 

esaldi guztiak eta dagokien itzulpena erakutsiko dira. Beste itzultzaile batzuekin datu baseak 

elkartrukatzeko aukera ere ematen du, itzulpena aurkitzeko aukerak handituz. 

Nahiz eta erabiltzaile batek itzulpen-memoriarik ez eduki, itzulitako materiala (sorburu eta 

helburu hizkuntzetako fitxategiak) berrerabili daiteke, Memoq  proiektuan aipatutakoak gehituz. 

Memoqk sorburuko edukiari dagokion helburuko edukia aurkitzen du bigarren plano batean, 

baina gizakiaren esku-hartzea baimentzen du emaitza fintzeko asmoarekin. Funtzionalitate 

honek, itzulpen teknologietan sartu berriak diren itzultzaileentzat erabilgarriagoa izaten 

laguntzen du.  

Itzultzailea itzulpena egiten ari den bitartean, iradokizunak eta edizio hobekuntzak 

proposatuko zaizkio. Ondorioz itzulpena sendoagoa izatea lortuko da kalitatea bermatuz. 

Tresna honekin amaitzeko, aipatzekoa itzultzaileak, aldi berean, dokumentu desberdinekin 

lan egiteko aukera izango duela. Dokumentu desberdinetan esaldi berdina modu berdinean 

itzulita azaltzen den egiaztatu daiteke eta hala ez bada,  adierazpena dokumentu guztietan aldi 

berean ordezkatu daiteke. 

2.4.6 OmegaT 

OmegaT, Javan idatzita dagoen kode irekiko itzulpen-memorien aplikazio bat da, nazioarteko 

boluntario batzuk osatzen duten  taldeak mantentzen duena. Beraien helburua aplikazioaren 

garapena, banaketa eta euskarria da. 
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OmegaTren ezaugarriak honakoak dira: 

 

 

 

 

 

 

7. Taula: OmegaTren ezaugarri nagusiak 

OmegaT erabiltzeko behar diren softwareak. 

Softwareak 

OpenOffice StarOfficen bertsio librea da. Word, Excel eta 

PowerPoint formatua duten fitxategien erabilera 

baimentzen dio OmegaTri. 

Bitext2tmx Jatorrizko testu eta beren itzulpenekin sortzen diren 

itzulpen-memoriak osatzeko lerrokatze tresna da 

Komando-lerroak eta Damuel Murray-ren 

prozedurak 

Komando-lerro hauen gehiengoak MS Windows 

eskatzen dute, nahiz eta bat edo bestek 

funtzionatuko luketen beste sistema eragileetan. 

Komando-lerro/prozedura hauekin, adibidez, jatorri 

eta xede testu berdina duten zatiekin TMX fitxategi 

bat sortu daiteke 

8. taula: OmegaT erabiltzeko behar diren softwareak  

OmegaT, JRE (Java Runtime Enviroment) duen edozein sisteman badabil. Windows (98tik 

hasita bertsio guztiak), Macintosh OS X eta Linuxen arrakastarekin instalatua izan da. Microsoft 

Office 2007 XML formatua duten fitxategiak zuzenean itzuli ditzake OmegaTk. Aldiz, MS 

Word, Excel eta PowerPoint formatua duten fitxategiak lehenengo OpenOfficekora bihurtu 

beharko dira.  

Ezaugarri nagusiak 
Parekatze partzialak 
Parekatzearen hedapena 
Fitxategi anizkoitzak dituzten proiektuen aldibereko prozesatzea 
Itzulpen-memoria anizkoitzen aldibereko erabilera 
Kanpoko lexikoa 
Fitxategi formatuak: XHTML, HTML, Office 2007, XML,  
OpenOffice.org/StarOffice,  XLIFF (Okapi), MediaWiki 
(Wikipedia), testu hutsa 
OpenOffice.org/StarOffice,  XLIFF (Okapi), MediaWiki 
(Wikipedia),Testu hutsa 
Unicode (UTF-8)  euskarria: erabili daitezke latinoak ez diren 
alfabetoekin 
Eskuin-ezker hizkuntzentzako euskarria 
Beste itzulpen-memorien aplikazioekin bateragarria 
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OmegaTk dituen tresnak taula honetan azalduko dira: 

Tresnak 

Aligner lerrokatze tresna Phytonen idatzia eta Dmitri Gabinskik emandakoa. 

Bligner lerrokatze tresna Phytonen idatzia eta Didier Brielek emandakoa. 

TMXMerger Bi TMX fitxategi edo gehiago bateratzen dituen 

Javaz idatzitako komando lerroa. Henry Pijffersek 

emandakoa. 

TMXCleaner TMX fitxategi bateko segmentuak garbitzen dituen 

Javaz idatzitako komando lerroa. Ezabatzen dituen 

segmentuak helburu testua hutsak edo 

jatorrizkoaren berdinak izango dira. Henry 

Pijffersek emandakoa. 

Extspell Kanpoko ortografi zuzentzailea. Tcl/tk  eta Aspell 

(biak libreak) eskatzen du. Marc Priorrek 

emandakoa 

TKount Testuak zenbatzen dituen tresna. Marc Priorrek 

emandakoa. Tcl/tk, Abiword eta pdftotext eskatzen 

ditu. Linuxen probatu da,  

TMX Fitxategien WordFast bihurtzailea Wordfast-ek sortzen dituen TMX formatuko 

itzulpen-memoriak, OmegaTk irakurri dezakeen 

formatu batean bihurtzen ditu. Dmitri Gabinskik 

emandakoa. 

StripItMacro TMX fitxategietako barneko etiketak ezabatzen 

dituen makroa. OmegaT-tik datozen 

fitxategientzako bakarrik. OmegaT-ek TMX 

fitxategiak esportatzen ditu barneko tag-ekn edo 

gabe. Sonja Tomaskovic-ek emandakoa. 

Makroak segmentatzen dituen tresna  Paragrafoetan banatu beharrean esaldietan 

banatzeko aukera ematen du (OmegaTn bertan 

integratua). Benjamin Sibandek emandakoa 

Léame Segmentazio makroen deskribapena. Benjamin 

Sibandena. 

9. taula: OmegaTek dituen tresnak 
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Lokalizaioentzako OmegaTek erabiltzen duen baliabidea TMX biltegia da. 

Segmentaziorako berriz. OmegaT hainbat segmentazio-erregelekin  bat dator. Horietako bat 

esaldikako segmentazioa. Honen eraginez beste OLI tresnekiko interakzio maila altua lortzen 

da, itzulpen-memoriarekiko bateragarritasuna barne. Jatorriz, OmegaTk  paragrafo mailako 

segmentazioa bakarrik onartzen zuen eta bere interfazea segmentu bakoitzeko testu asko 

erakusteko diseinatua izan da.Arrazoi honegatik komenigarria izaten jarraitzen du 

paragrafokako segmentazioak. Beste OLI tresna batzuetan aldiz arazoak izaten dira segmentuak 

luzeak direnean. 

OmegaTren abantailak: 

Azkarra : Segmentu batetik besterako aldaketa oso azkarra izaten da, fitxategien tamaina 

batez besteko normaletan badago behintzat, adibidez 5000 hitz ingurukoak. 

Paragrafoka segmentatzen duen tresna baterako euskarri ona: Itzulpen on bat egiteko 

garaian, ez da nahikoa izaten esaldika aztertzea izan ere paragrafoa bere osotasunean hartzea 

komenigarria izaten da. Horregatik paragrafotan banatzen dituzten tresnak  erabilgarriak izaten 

dira. OLI tresna gehienek izaten dute aukera hau baina askotan bistaratzeko arazoak izaten 

dituzte batzuk.  

Plataforma independentea: Edozein plataformatan erabili daiteke, baina Java J2RE 

eskatzen du. 

 

Eragiketen sinpletasuna: Edozein eragiketa egiteko pauso sinpleak  jarraitzearekin 

nahikoa da. Adibidez , segmentuz aldatzeko sartu' tekla erabilita nahikoa da. Modu honetan 

erabiltzailea itzulpenaz soilik arduratzen da.  

 

Fitxategi egitura: Aipatzekoa da OmegaTk azpidirektorio guztien eta baita itzuli ezin 

daitezkeen fitxategien egitura ere mantendu egiten duela bukaerako emaitzan. Ezaugarri honek, 

webguneak itzultzeko garaian erraztasuna ematen du.  

 

Bilaketa funtzioa: OmegaTko bilaketa funtzioa oso erabilgarria da  bi komodinen 

laguntzarekin * eta ?. Itzulpen-memoria bilatu daiteke edo gako bidezko bilaketa egin daiteke. 
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Aurrebista : Aurrebista ez da termino egokiena ezaugarri hau azaltzeko baina bai gehien 

gerturatzen zaiona. Itzulpenaren edozein mementoan konpilatu dezake fitxategia eta dezente 

azkarra da. Honek esan nahi du, itzultzaileak beti ikusi dezakeela bukaerako fitxategira 

hurbilduko den aurrebista bat. Hau oso erabilgarria izaten da HTML fitxategiekin lan egiten 

denean, izan ere, zer itxura duen ikusi daiteke une oro eta bukaeran nora iritsi daitekeen ere bai.  

 

Prezioa: Libre izatea baina gauza merkeagorik ez dago.   

 

Iturburu irekia/GNU : Iturburu irekia izateak esan nahi du, barneko kodeketa atzitu 

daitekeela. Javan programatzen jakinez gero, kodeketan parte hartzeko aukera ematen du tresna 

honek. 

OmegaTren desabantailak: 

Lexikoa: Lexikoaren funtzioa nahiko traketsa da. Terminoak testu-editore batean gehitu 

behar zaizkio lexikoa irekitakoan eta OmegaT berrabiarazi behar da termino berriak ezagutu 

ditzan.  

Bistaratzea:  Segmentuak ez dira oso ondo erakusten eta iturrien ezarpena eskasa da.   

Bilaketa funtzioa: Demagun emandako segmentu kopurua okerra dela itzultzailearen 

ustetan. Nahiz eta emaitzan klik egin, fokua bilaketa leihoan mantentzen da eta ondorioz ez da 

segmentua ikusten, ez da inongo ekintzarik erakusten. Behin klikatu den segmentua lortutakoan, 

ez da batere erraza berriro ere itzultzailea, lantzen ari zen segmentura bueltatzea.  

Zuzentzaileak:  Zuzentzaileak bezalako funtzioak ezartzeko zenbait ezarpen garrantzitsu 

eskatzen ditu instalazioan. Aldaketak egin daitezke eta beti berriz programatu baina erabiltzailea 

gehienak ez dira gai. Beraz, zuzentzaile gabe lan egin behar izaten dute.  

Etiketen erabilera: Erabiltzaileak etiketak ikusi eta erraz mugitu ditzake, baina ez du 

jakingo zer diren. Etiketa hauei jarraipena egiteko, dokumentuaren kopia bat irekita eduki behar 

da. Hau esanda, OmegaTk fitxategia edozein mementoan konpilatu dezake eta erraz lortu 

dezake aurrebista. Izan ere, testu sinpleko editore batean maneiatzen du itzulpena. OmegaTk 

word/rtf fitxategi sinpleak dokumentu etiketatu bihurtzen ditu eta horregatik garrantzitsua da 

erabiltzaileak etiketak ulertzea. Gainera, formatu bat gehitu nahi izanez gero, beste tresna bat 

erabili beharko da OmegaTk ezin du eta. 
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Beste ordenagailu bidezko itzulpen (OLI)  tresnen formatuentzako euskarri eza: 

Wordfast/Trados fitxategientzako ezin da OmegaT erabili. Bateragarritasuna oso garrantzitsua 

izaten da tresna hauetan, itzultzaileak askotan ez baitu bakarrik lan egiten, sarritan lan talde 

batean. Honek fitxategiak elkar trukatzeko beharra ekartzen du eta OmegaT tresnarekin ez da 

batere erraza izaten. 

 OmegaTn, itzulpen-memoriak parekotasun onak gutxitan eskaintzen ditu eta tamalez 

OmegaTk ez du hori konpentsatzeko tresnarik. Ezin da konfiguratu behar zehatzei erantzuteko 

eta funtzio lexikoa oso pobrea da. Funtzio lexiko on bat inplementatuz, azpi segmentuetako 

parekotasunak topatuz eta beste funtzio batzuk sortuz parekotasun bilaketak hobetzeko, tresnan 

aurrera pauso handia nabarmenduko litzateke. Programaren itxuran ere hobekuntzak egin 

daitezke. Eta Tradosek segmentatutako fitxategiekin lan egitea eta horrelakoak sortzeko aukera 

izatea ere komenigarria izango litzateke.  

Aurreko ataletan hainbat OLI tresna azaldu dira eta hurrengo orrian konparazio bat 

erakutsiko da. 
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8.  taula: OLI tresnen arteko konparaketa 
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2.5 Euskara bezalako hizkuntzen ezaugarri eta 
arazoak itzulpen-memorien kudeaketan 

Euskara bezalako hizkuntza esaterakoan, euskararen ezaugarri morfologiko antzekoak 

dituen hizkuntzak hartzen dira kontuan. Hasteko, morfologia hitzen sorkuntza eta egitura 

aztertzen dituen esparrua dela esan behar da. Flexio-morfologiak eta eratorpen morfologiak 

osatzen dute. Lehena, lexemen forma flexionatuez arduratzen da, aldiz bigarrena, hitz berrien 

eratorpenez (beste hitz edo erroak erabiliz).  

Beste zenbait hizkuntzen antzekoa dela esateko, euskararen ezaugarri morfologikoak 

ezagutzea komenigarria da: 

- Euskara hizkuntza eranskaria da. Flexio-mailan osagai guztiak elkarren segidan eta 

independenteki datoz, ordena honetan: Lema +determinatzailea+numeroa+kasua(k) 

- Euskarak deklinabide-taula bakarra du: morfema kopurua mugatua eta aldagaitza da; 

normalean lema ez da aldatzen. 

- Sintagmaren barruan azken osagaiak bakarrik darama mugatasuna, numeroa eta kasua. Eta 

hau, kontuan hartu beharrekoa da, izan ere testu-hitzak bakarka lantzen baititu morfologiak. 

- Hitz anitzeko unitate lexikalak ugariak dira. 

- Aditz-flexioa aberatsa da, hiru kasu gramatikalen berri ematen du.  

- Euskarak ez du generorik morfologia mailan. 

- Lexiko-sorkuntza aberatsa da euskaraz, eratorpena eta hitz-elkarketa erabilita. 

Ezaugarrien artean euskara hizkuntza eranskaria dela esan da eta gaur egun hitz egiten diren 

beste hainbat hizkuntzek ere ezaugarri hau badute, esaterako japoniera, esperantoa, finlandiera 

edo suomiera, estoniera, hungariera, turkiera, quechua, aymara, guaraniera etab. 
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Euskara, finlandierarekin parekatu daitekeela esan daiteke. Hungariarra bezala finlandiera 

uraldar familiako hizkuntza da. Proto-Uralic izeneko egitura linguistikoa, uraldar familiako 

hizkuntzen arteko antzekotasun eta desberdintasunak kontuan hartuta berreraikia izan da. 

Antzekotasun guztiak argi dago ez dela bakarrik uraldar familiaren parte izateagatik. Beste 

jatorri batzuk ere eduki ditzakete ezaugarriek, adibidez bizilaguna den hizkuntzaren eragina 

izatea. 

Euskara hizkuntza hauen ezaugarri morfologiko batzuekin bat dator. Esaterako, hizkuntza 

flexionatuak dira biak, hau da forma flexionatuak sortzeko beharra dute eta ez ingelesak bezala 

preposizioak erabiltzen dituela. Adibide batekin azalduta, ingelesezko in the car, euskaraz 

autoan forma flexionatua erabiliko da (auto+a+n). Euskarak, finlandierarekin bat egiten duen 

beste ezaugarri morfologiko bat hitz konposizio da. Aipatutako puntuetan egiaztatu daiteke, 

eratorpena eta hitz elkarketak euskaran sarritan ikusten direla, morfologia aldetik begiratuta bere 

ezaugarrietako bat da eta. 

Finlandieraz gain, esan beharra dago alemana eta arabiera ere aintzat hartu daitezkeela sortu 

diren tresnak eta lan egiteko modua aztertzeko garaian. Aipatutako bi hizkuntza hauen inguruan 

aurrekoetan baino mugimendu gehiago egon daiteke baina euskarak duen antzekotasun estuagoa 

du finlandiera eta hungariarrarekin.  

Finlandiar itzulpen teknologia: Finlandiar itzulpen enpresek itzulpen-memori tresnak 

(adibidez lehen aipatutako Trados) erabili beharko lituzkete berain itzulpen lan prozesuan.   

Aurrez aipatu den moduan tresna hauek itzultzaileari laguntzen diote bai terminologiaren 

kudeaketan eta baita ere aurrez itzulitako esaldiak berrerabiltzen.  

Itzulpen enpresa guztiek ez dute itzulpen software finlandierarako euskarririk, aurrez aipatu 

den arrazoiengatik konplexua da eta. Software bat finlandierara itzultzeko itzulpen enpresa 

baten gaitasunak aztertzerakoan terminologia kudeatzeko softwarea, itzulpena burutuko duten 

profesionalen kalitatea, softwarearen osagaiak itzultzeko gaitasuna (dokumentazioa, 

erabiltzailearen gida, iturburu-fitxategiak)  bezalakoak  hartu behar dira kontuan. 

Hizkuntza honetara itzulpenak egiterakoan kontuan hartu behar da hizkuntzaren egitura eta 

hiztegia. Izan ere, finlandiera ez da hizkuntza indo-europear bat.  

Terminologia mailan, finlandiar itzultzaileak ezin ditu beste hizkuntzetan erabili zitezkeen 

bidetxior batzuk erabili, zeren nazioarteko hitz askok ez dute baliokiderik finlandiarrez. Honek 

lan prozesuan beste azterketa bat eskatuko luke itzulpen egokia topatzeko.   
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Egitura eranskaria software modernoarekin lehian dagoela esan daiteke gaur egun, zeren 

software moderno gehienak hizkuntza indo-europearretan oinarrituta garatu dira. Adbidez,  

Trados bezalako itzulpen tresnetako segmentazioa, Excel orriko kateak eta etiketatze editorean 

etiketak.  

Itzulpen tresnak  testua ez badu segmentu egokietan banatzen zailtasunak sortu daitezke. 

Hau askotan agertzen da, Tradosek PDFtik Wordera bihurtu diren dokumentuak erabiltzen 

dituenean. Hala ere, arazo handiagoak sortzen dira Excel orrietan. Itzulpena Excel orrian 

kateekin egina badago, finlandierak erregela gramatikal desberdinak jarraitzen dituenez arazoak 

sortu daitezke kate horiek elkarrekin jartzen badira bukaerako itzulpenean. Aipatutako kate 

horiek preposizio sinpleak dituztenean itzultzaileak hor ez du zer eginik.  

Finlandierak preposizioak oso gutxi erabiltzen dituenez, arazoak sortu daitezke etiketak 

dituzten testuekin. Aurrez aipatu diren hiru adibideetatik hau da buruhauste gehien elarri 

ditzakeena. Ingelesak, etiketaren aurretik “in” preposizioa jarri dezake lasai lasai baina 

finlandierak ez.  Finlandierak etiketa flexionatu beharko luke eta kasu gehienetan hau ezinezkoa 

da. Itzultzaileak trikimailuren bat topatu behar du etiketa ez maneiatzeko. Adibidez, 

itzultzaileak forma pasiboa erabili dezake  forma aktiboa erabili beharrean eta modu honetan 

etiketak ez du flexionatzeko beharrik izango. 

Ikusten moduan, finlandiera ingelesarekin alderatuz desberdintasun bat baino gehiago 

daiteke. Aipatu den bezala finlandiera ez da hizkuntza indo-europear bat eta gramatika ez da 

berdina. Euskararen kasuan bezala finlandiera ere hizkuntza eranskaria da.   

Adibidez preposizioak ez dira asko erabiltzen eta hauen ordez  bukaeran gehitzen die 

atzizki bat erabiltzen du. Honek esan nahi du hitzen ordena ingelesarekin alderatuta asko 

aldatzen dela.  Esaldi preposizional luzeekin arazoak sortu  daitezke, adibidez legezko testu 

gertatzen da. Beste adibide bat aipatzeko preposizio bikoitzak erabiltzen diren esaldiak dira (in 

or on foodstuffs). Eta hau honela itzuli zen finlandierara  elintarvikkeissa tai niiden päällä . 

Arazo hau testu teknikoetan topatu daiteke, medikuntza testuak edo legezko testuak diren 

kasuetan. Teknikoak ez diren testuetan estiloak itzulpena egin edo puskatu dezake.  

Testu bat finlandierara itzuli behar denean, buruhauste gehien ematen dituzten ohiko 

arazoak,  terminologian inkonsistentzia, errore gramatikalak eta itzuli ez diren esaldiak dira. 

Hiztegi desberdintasunak direla eta azterketa terminologikoak sarritan erdizka egin dira. 

Itzulpen tresna erabiltzen denean, terminologia itzulpen-memorian topatu daiteke eta azterketa 

terminologikoak ez du oso zabala izan behar.  
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Baina, terminoak itzulpen-memorian topatzea lan astuna izan daiteke, batez ere, aurreko 

itzultzaileak koherentzia handirik erabili ez badu. Itzulpen-memoria bateko itzulpen desberdinek 

termino berdina erabiltzen dutenean aukera egokiena zein den erabakitzea zaila izaten da.  

Baina finlandieran zailtasunak bakarrik ez daude, adibidez ortografia fonetikoa eta nahiko 

erraza da. Hitz konposatuen kasua adibide ona da. Ingelesez hitz konposatu bat hitz batean edo 

bitan idazten den jakin behar da. Finlandieran aldiz, beti hitz bakarrean idazten dira, kasu berezi 

gutxi batzuetan ezik.  

Finlandierarekin bukatu eta aurrez aipatu den beste hizkuntzan, hungariarra, itzulpenen 

inguruneari begirada bat botako zaio.  Hungariera edo magyarrera uraldar hizkuntza da, fino-

ugriar taldearena eta zehazki ugrikoarena. Tartean, estoniera eta finlandierarekin lotuta dago. 

Hungariarra ere hizkuntza flexiboa da, eta bertan izenek 238 forma posible baino gehiago 

eduki ditzake. Europa erdialde eta ekialdeko hizkuntzen artean hungariarra nabarmendu egiten 

da ez delako germaniar, erromaniar edo eslaviar jatorrizkoa. Hizkuntza urailarren familikoa da, 

finlandiera bezala. Hungariarrak atzerriko hizkuntzetatik (iranera, turkiera, kaukasiarra, 

eslaviera, latina eta alemaniarra) mailegatutako hitz asko jaso ditu.  

Hizkuntza honetan ere, itzulpen tresnak erabili beharko lituzkete finlandieraren kasuan esan 

den  bezala itzultzaileari laguntzen baitiote bai terminologiaren kudeaketan eta baita ere aurrez 

itzulitako esaldiak berrerabiltzen. Tresna hauek erabili arren, aurrez aipatu diren arazoekin topo 

egitea ohikoa izaten da. Finlandieraren famili berdinekoa denez aurrez aipatutako ezaugarriak 

baditu hungariarrak ere.  

2.6 Itzulpen-memorien inguruan egin diren 
azterketak, saiakerak … 

Txosten honetan itzulpen-memoria eta itzulpen automatikoa aztertzen ari dela begi bistakoa da. 

Eta arestian esan den moduan, biak erabiliz esperimentu bat egin nahi da, lortzen diren emaitzak 

banaka erabilita baina hobeagoak izango diren esperantzarekin. Esperimentu hau planteatu 

aurretik, munduan zehar, itzulpen-memoria eta itzulpen automatikoaren inguruko zer azterketa, 

saiakera edo ideiekin zebiltzan adituak aztertzeko beharra ikusi zen. Hori dela eta, horien artean 

interesgarrienak iruditutakoak aukeratu dira hemen azaltzeko.  
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Esan beharra dago, artikulu hauek oso sakonak direla eta egin nahi den esperimentua 

hurbilketa bat besterik ez dela izango. Azalduko diren esperimentuak egiten saiatu aurretik 

aurrerago azalduko den esperimentua egiteko beharra ikusi da, izan ere, oinarrizkoa baita 

aurrera jo aurretik. Baina bertan aipatzen diren ideiak eta prozedurak, etorkizunetarako 

lanetarako proposamen moduan hartzeko modukoak dira eta aurrerago azalduko den 

esperimentua zabaltzeko bide posibleak izan daitezke. 

Modu labur batean azalduta, lehenengo artikuluak, itzulpen-memoria eta itzulpen 

automatikoaren arteko konbergentziaz hitz egiten du. Bigarrenak, itzulpen-memoria parekatze-

lausoa hobetzeko teknika azaltzen du, itzulpen automatiko estatistikoa erabiliz. Hirugarrenak, 

Itzulpen estatistiko automatikoa  eta zuhaitz egituran oinarritzen den lerrokatzea erabiltzen duen 

itzulpen-memoria uztartzen duen metodoa aipatuko da.   

2.6.1 Philipp Koehn eta Jean Senellart: Itzulpen-memorien eta 
itzulpen automatiko estatistikoaren arteko konbergentzia. 

Itzulpen-memoria estatistikoa (SMT statistical machine translation) eta itzulpen-memoriak (TM 

translation  memories) batzen dituen bi metodo aurkezten dira artikulu honetan. Itzulpen-

memoria erabiltzen da lortutako emaitzak sorburuko segmentuekin parekatzeko eta bat  ez 

datozen  zatiak SMT sisteman ordezkatzen dira hutsuneak betetzeko. Parekatze lausoa %70 

baino gehiago harrapatzen duten kasuetarako SMT eta TMren base-linea gainditzen duten 

metodo bat azaltzen da. Azkeneko hamarkadetan hizkuntzaren itzulpen automatizatuan bi 

teknologia aurreraturen garapena azpimarratzekoa da, hain zuzen ere itzulpen-memoria (TM) 

eta itzulpen automatiko estatistikoarena (SMT). Baina isolamendu batean garatu direla esan 

daiteke. Honen arrazoia da komunitate desberdinek beraien rol-jokoa izan dutela teknologia 

bakoitzaren garapenean.  

Itzulpen-memoriak giza-itzultzailearentzako tresnak dira. Izan ere, itzulpenetan askotan 

errepikatzen diren testuak itzuli behar izaten dira. Adibidez eguneratu den produktu baten gida-

liburuak edo hainbat lege-araudi proiektuak itzultzeko garaian itzulpen-memoriak erabilita 

aurrez itzulitako segmentu oso antzekoak, parekatze-lausoak deritzona, topatu daitezke eta hau 

oso lagungarria izaten da itzultzailearentzako bere lan-karga murrizten da eta. Hainbat saltzaile 

komertzialek itzulpen-memorien software eskaintzen dute eta teknologia erabilera orokorrekoa 

izaten da itzulpen agentzien artean.  
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Itzultzaile automatiko sistemak eskuz idatzitako arauak erabilita sortzen diren moduan, 

SMT sistemak (Koehn 2010)  itzulitako testuaren analisi eta arau ikasketa automatikoa eginez 

sortzen dira. Komunitate akademiko eta ikerketa komertzialek, itzultzaile automatikoaren 

paradigma menderatzailea bezala onartu dute  SMT sistema. Itzultzaile automatikoaren 

inguruan argitaratzen diren lan gehienak SMT tekniken ingurukoak izaten dira. Metodologiak, 

ikerketa laborategiak utzi ditu eta arrakasta handiko enpresen oinarria izaten ari da, esaterako 

Language Weaver eta Google eta Microsoften web itzulpen zerbitzuak. Arauetan oinarritzen 

ziren tradizionalak ere, SYSTRAN enpresak adibidez, metodo estatistikoak hartu dituzte eta 

beraien sistematan integratu dituzte (Dugast et al., 2007).  

Artikulu honetan azaltzen den metodoaren ideia nagusia honakoa da: Itzulpen-memoria 

batean jatorrizko testu baten parekatze-lauso dezente bat topatzeko gaitasuna izanez gero, 

ondoren itzulpen-memoriak emandako segmentu parearen sorburu eta xede-testuetako ez-

parekotasunak atzeman daitezke. Ez-parekotasun hauek SMT sistemari emango zaizkio 

itzultzeko. Moses SMT deskodegailua (Koehn et al., 2007) erabiltzen da hemen, bat datozen  

sorburu-testuaren itzulpen zehatzak XML formatuan jartzeko eta honela bat ez datozen pareen 

zatia solik itzultzeko. Antzeko estrategiak aztertu izan dira azkenengo lan batzuetan. Smith and 

Clark (2009), Zhechev and van Genabithen (2010) ikerketetan informazio sintaktikoa erabiltzen 

dute itzulpen-memoriak lerrokatzeko.  

Ondoren XML bat sortzen dite Mosesen probak egiteko. Bietan errendimendu ahulagoa 

erakusten dute (datu multzeo desberdinetan) artikulu honetan azaltzen den metodoa baino. 

Smith and Clarkek  (2009) inoiz ez dute SMTren baselinea gainditzen. Zhechev eta Genabithek 

(2010)  SMT sistemari aurre hartzen dio soilik parekotasun-lausoa % 90-99 tartean dabilenean. 

Bicçici and Dymetmanen (2008)  lana artikulu honek daukan ikuspegitik gertuago dago. 

Beraiek itzulpen-memoriako segmentuak GIZA++ erabilita lerrokatzen dituzte, xede-testuan bat 

etortzen ez direnak identifikatu eta probabilitateak ateratzeko eta baita ere, beraien esaldian 

oinarritutako deskodegailuari albokoa ez den esaldi baten arau sintaktikoa gehitzen diote.  

Hobekuntza garrantzitsua erakusten dute SMT eta itzulpen-memorien oinarrizko marraren 

gainetik, baina berain SMTak batzuetan gaizki erantzuten du, itzulpen-memorien parekatze-

lausoa %74-85 tartean dabilenean baina okerragoa da.   

Adibide baten bidez prozesua azalduko da. Xede-testu moduan esaldi hau emanda, The 

second  paragraph of Article 21 is deleted, itzulpen-memorian topatu den esaldi antzekoena The 

second paragraph of Article 5 is deleted izanda. Honen itzulpena itzulpen-memoriak dioenez `A 

l’ article 5 , le texte du deuxi´eme alin´ea est supprim´e da. Argi ikusten da desberdintasun 

bakarra zenbakietan dagoela. Beraz, XML bat sortuko da: 
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XML egitura: 

<xml translation="`A l’ article"/> 21 

<xml translation=", le texte du deuxi´eme alin´ea est supprim´e ."/>  

Formalismo trinkoago bat erabilita:  

<`A l’ article> 21 <, le texte du deuxi´eme alin´ea est supprim´e .> 

XML egitura, itzulpenak (adibidez, `A l’ article)  eta sorburu-hizkuntzako hitzak (adibidez, 

21)  zehazteko erabiltzen da. Deskodegailuak irteeran itzulpenak zehazteko instrukzio-kodeak 

ditu. Gainerako sorburu-hizkuntzako hitzak esaldiaren itzulpen tauletan kontsultatzen dira eta 

itzulpen onena jasotzen da puntuazio funtzioak eta hizkuntza eredua kontuan hartuz.  

Adibidean, SMT deskodegailuak honako irteera itzultzen du: 

`Al’ article 21 , le texte du deuxi´eme alin´ea est supprim´e. 

Beraz, itzulpena egokia da. 

Prozesamenduaren lehen urratsa itzulpen-memoriatik sorburu testuarekin konparatuta 

itzulpen-unitate antzekoenak lortzea  da. Parekotasun-lausoaren puntuazioa lortzeko erabiltzen 

den inplementazioak hitzan oinarritutako katearen edizio distantzia du oinarri:  

 

Hemengo adibidean, hitzan oinarritutako katearen edizio distantzia %89koa da  (9 hitzez 

behin ordezkapen bat) eta karakterean oinarritutako katearen edizio distantzia %95ekoa da 

(ezabaketa eta ordezkapen bat 37 karaktereko, espazioak kontuan hartu gabe) . 

Sorburu segmentuko eta itzulpen-memoriako sorburu segmentuko desberdintasuna topatzea 

erraza da. Lan konplexuagoa da aurrez aipatu dugun desberdintasun hori sortzen duten hitzak 

xede-testuan topatzea. Horretarako itzulpen-memorien segmentuetan hitzak lerrokatzen dituen 

tresna bat behar da eta hau SMTetan ohiko arazoa izaten da. Erabiliena GIZA++ tresna da. 

Aurrez aipatu den bezala Mosesek erabiltzen duena da. Beraz, SMT sistema bat sortuz gero 

itzulpen-memoriako datuekin, hitzen lerrokatzea honen azpi produktua izango da.  

Hemengo adibidean, hitzan oinarritutako katearen edizio distantzia %89koa da  (9 hitzero 

ordezkapen bat) eta karakterean oinarritutako katearen edizio distantzia %95ekoa da (ezabaketa 

eta ordezkapen bat 37 karaktereko, espazioak kontuan hartu gabe) . 
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Sorburu segmentuko eta itzulpen-memoriako sorburu segmentuko desberdintasuna topatzea 

erraza da. Lan konplexuagoa da aurrez aipatu dugun desberdintasun hori sortzen duten hitzak 

xede-testuan topatzea. Horretarako itzulpen-memorien segmentuetan hitzak lerrokatzen dituen 

tresna bat behar da eta hau SMTetan ohiko arazoa izaten da. Erabiliena GIZA++ tresna da. 

Aurrez aipatu den bezala Mosesek erabiltzen duena da. Beraz, SMT sistema bat sortuz gero 

itzulpen-memoriako datuekin, hitzen lerrokatzea honen azpi produktua izango da.  

Itzulpen-memoriako hitzen lerrokatzea: Sorburuko segmentua eta itzulpen-memoriako 

sorburuko segmentua bat ez datozela detektatzea erraza da. Parekatze-lausoaren beraien 

metrikarekin bien arteko edizio distantzia kalkulatzen da. Gai konplexuagoa da erabakitzea zer 

helburu hitzekin bat datorren. Horretarako itzulpen-memoriako segmentuan sorburuko hitzen 

eta helburuko hitzen arteko hitz-lerrokatze bat behar da. 

Hitz-lerrokatzea ohiko arazoa izaten da itzulpen automatiko estatistikoan eta algoritmo asko 

proposatu eta inplementatu dira.  Gehien erabiltzen den inplementazioa IBM ereduen (Brown et 

al., 1993) GIZA++ (Och et al., 1999) tresna da simetrizazio heuristikoekin konbinatuta.  Tresna 

hau Moses itzulpen automatiko estatistikoak ere erabiltzen du. Beraz itzulpen automatiko 

estatistiko sistema batean, itzulpen-memoriako datekin erabiltzen bada, hitz-lerrokatzea 

azpiproduktu bat bezala burutuko da.  

Itzulpen automatiko estatistikoari pasako zaion XMLa sortzeko osagai guztiak lortu dira. 

Itzulpen-memoriaren xede-segmentuak itzulpen automatiko estatistikoari itzulpen espezifiko 

bezala pasako zaizkio, bat ez datozen kasuetan ezik.  

Philipp Koehn eta Jean Senellartek egin duten esperimentua azalduko da jarraian.  

 
9.taula: Philipp Koehn eta Jean Senellarten saiakera, corpusaren datuak 

 



HAP Masterra 11/12 ikasturtea 

 

53  

Hemen erabili dituzten datuak, ingeles-italiar corpus komertzial bat eta JRC-Acquis 

corpus1 (Acquis) ingeles-frantses corpusaren zati bat. Bigarren cospusa, europar batasuneko 

herrialdeetan aplikatzen diren  lege eta arau multzo bat da. Itzulpen automatikoaren ikerketan 

erabiltzen diren corpus paraleloak baino errepikapen gehiago ditu. Aldiz corpus komertzialeko 

datuak itzulpen-memoria sistemetan erabiltzen diren datuen tankerako da. Txikiagoa da baita 

ere, (milioi hitz inguru) eta segmentu motzagoak ditu (bataz bestean 12 hitz segmentuko). 

Beraiek,  antzekotasun handia topatu duten esaldiak erabiltzen dituzten metodoen 

errendimenduan interesatuta daude. % 100eko parekotasun-lausoa duten esaldiak motzagoak 

dira, baina bestela ez dago erlazio berezirik parekotasun-lausoaren puntuazio eta esaldiaren 

luzeraren artean. 

 
1. irudia: Philipp Koehn eta Jean Senellarten saiakera, XMLaren eraikuntza 

 

 
2. irudia: Philipp Koehn eta Jean Senellarten saiakera, kasu bereziak 

 

Irudi honetan azaldu nahi dena da, bat ez datozen sorburu-hitzak sartu egiten direla, 

itzulpen-memoriako xede-hitz lerrokatuak itzulpen-memoriako sorburu-hitzekin bat ez badatoz 

ezabatu egiten direla eta xede-hitzeko lerrokatzeak kale egiten badu aurreko hitzera joan eta 

lerrokatzearekin jarraitu. 
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Esperimentua burutu ondoren (informazio gehiago berain artikuluan topatu daiteke) beraiek 

atera dituzten ondorioekin bukatuko da artikulu honi buruzko azalpena. Beraiek bi metodo 

aurkeztu dituzte itzulpen-memoria eta itzulpen automatiko estatistikoaren arteko 

konbergentziaideiak erakusten dituena. Bata XML egituran zehaztua segmentuen itzulpen 

zehatzak gordetzen dituena (bat datorren zatia) eta itzultzaile automatiko estatistikoaren 

deskodegailuan oinarritzen dira gainerakoa ateratzeko (bat ez datorren zatia). Esperimentalki 

erakutsi dute bi datu-multzoetan, parekotasun-lauso handiko (% 80-99) tarteetan ibiltzen diren 

teknologiak gainditu dituztela. XML edo itzulpen automatiko estatistikoak beti gainditzen 

dituzte itzulpen-memorien antzekotasunak. 

Bigarren metodoan, XML egiturak esaldi arau hierarkiko handi batzuetan kodetzen ditu eta 

hauek erabiltzen ditu esaldietan oinarritutako eredu hierarkiko baten bigarren arau bezala 

erabiltzen ditu. Metodo honek itzulpen automatiko estatistikoaren parekatze-lausoaren eremua 

gainditzen du. Emaitza hauek adierazten dute itzulpen-memorien parekatze-lausoak erabili 

daitezkeela itzulpen automatiko estatistiko sistema baten arau erregelak sortzeko beste modu bat 

bezala. Eta baita ere, itzulpen-memoriarekin batera itzulpen automatiko estatistikoa erabiltzeak 

emaitzak hobetzen dituela. Beraien metodoen erabilera ebaluatu nahi dute erabiltzaileen 

azterketetan. 

2.6.2  Ergun Bi¸cici eta Marc Dymetman : Itzulpen-memoria 
dinamikoa : Itzulpen automatiko estatistikoa erabiltzen  
itzulpen-memoria lausoa hobetzeko.  

Dokumentu teknikoak itzultzen dituzten profesionalek itzulpen-memoria sistemak 

erabiltzen dituzte dokumentu hauetan sarritan errepikatzen diren esaldiak jaso asmoz. Itzulpen-

memoria sistemak ez dituzte soilik berdin berdinak diren itzulpenak topatzen, parekatze-lausoa 

duten itzulpenak ere topatzen dituzte. Hau da, sorburuko esaldiak  itzulpen-memoriak 

topatutako esaldiarekin antzekotasunik badu, hau ere itzuli egiten du. Antzekotasun hauek 

itzultzaileak oinarri bezala hartu ditzake, baina noski, gero eskuz egokitu beharko ditu benetan 

behar duen itzulpena lortzeko.  
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Prozesu honen zati bat automatizatzea posible izango balitz gizakiaren itzulpenaren kostua 

dezente jaitsiko litzateke. Artikulu honetan proposatzen dena da aipatu den automatizazioa 

modu honetan egitea: esaldietan oinarritutako itzulpen automatiko estatistikoa  (itzulpen-

memoriaren domeinu berdineko corpus elebidun batekin entrenatuta)  parekotasun-lausoko 

itzulpen-memoria batekin konbinatuko litzateke eta dinamikoki gehitzen diren  bi-sintagmen 

zerrenda (“estatikoak” izenekoak eta sorburua deskodetzeko erabiltzen direnak)  handitzeko 

parekotasun lausoko bi-sintagma handi bat lortuko litzateke aipatu den konbinaziotik. 

Esperimentuan egiaztatzen da hobekuntzak egon direla BLEU edo NIST terminoen inguruko 

puntuazioetan, bai itzulpen automatiko estatistiko hutsetan eta baita itzulpen-memoria sistemek 

proposatutako parekotasun-lausoko itzulpenetan. 

2.6.3 Ventsislav Zhechev eta Josef van Genabith: Itzulpen estatistiko 
automatikoa  eta zuhaitz egituran oinarritzen den lerrokatzea 
erabiltzen duen itzulpen-memoria uztartzen.  

Kalitate handiko itzulpenen eskaera hazten doanez, lokalizazioen industria itzultzailearen 

errendimendua handituko duen teknologien bila dabil. Baina  ez du edonon bilatzen, itzulpen-

memoriaz gain, kalitate handiko itzulpen automatiko estatistikoa erabiltzen duten inguruneetan 

baizik. Artikulu honetan hurbilketa modular bat aurkezten da, zuhaitzetan oinarritutako 

lerrokatzea erabiltzen duten  itzulpen-memoriatik aurrez itzulitako segmentuak hartzeko eta 

hauek itzulpen automatiko estatistikoaren sarrera bezala erabili bukaerako itzulpena lortzeko. 

Aurkeztutako sistema honek  erakusten du itzulpen automatiko estatistiko hutsa gainditzen 

duela itzulpen-memoria on bat topatzen denean. Ordenagailuz lagundutako itzulpenen ingurune 

batean ere erabili daiteke gizakiarentzat ia perfektuak diren itzulpenak aurkezteko, eskuzko 

zuzenketa behar duten segmentuak nabarmenduz.    
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2.6.4 Miquel Esplà, Felipe Sánchez-Martínez eta Mikel L.Forcada: 
Hitzen lerrokatzea erabiliz ordenagailuz lagundutako itzulpen 
sistemen erabiltzaileei lagundu,  aldatu edo mantendu behar 
diren xede-hizkuntzako hitzak nabarmenduz.   

Artikulu honetan, itzulpen-memorietan oinarritutako ordenagailuz lagundutako 

itzulpen (OLI) sistema hobetzeko  metodo berri bat aztertzen da. Metodo honek 

erabiltzailearen itzulpen-memoriaren itzulpen-unitateetako sorburu eta xede 

segmentuetako hitzen lerrokatzea erabiltzen du. OLI erabiltzaile batek segmentu bat 

itzuli behar duenean, artikulu honetako planteamenduak itzulpen-unitateen parekatzean 

hitzen lerrokatzea erabiltzen du, aldatu edo mantendu behar duten hitzak nabarmentzeko 

eta ondorioz itzulpen egoki bat proposatzeko.  Txosten honetan, GIZA++ erabiliz 

lortutako lerrokatze multzo desberdinak ebaluatzen dira. Gaztelaniatik ingeleserako 

itzulpenak lortzeko egin diren esperimentuek erakusten dute, metodo hau gai dela 

aurreikustea % 94ko zehaztasunarekin eta parekotasun-lausoan puntuazioa % 60 baino 

handiago edo berdinarekin eta ia helburuko hitzak aldatu edo mantendu behar diren ere 

bai. 
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3 Esperimentua 
Azterketa bibliografiko zabal hau egin ondoren itzulpen-memorien inguruan, proiektu 

honen helburua itzulpen-memorietatik itzulpen automatiko estatistikora iritsi daitekeen aztertzen 

hastea da. Horretarako, esperimentu txiki bat egin da tresnen artean aipatu den Moses 

tresnarekin. Kode irekikoa izateak, estatistika erabiltzeak eta erabiltzailearen beharretara 

egokitzek aukera izateak tresna aukeratzeko erabakian asko lagundu du eta bestetik gaur egun 

tresna honek duen arrakastak ere hautapenean indar handia izan du. 

Esperimentuarekin hasteko, esan beharrik ez dago Moses instalatzeaz gain hainbat proba 

egin behar direla oinarrizko ezagutzak jasotzeko. Proba ugari egin behar izan dira eta askotan 

orduak pasa ahala aurrera pausorik ematen ez dela ere ikusi da. Moses tresna, komando-lerro 

bidezkoa da eta horren inguruko ezagutza ere eskatzen du. Beraz, esperimentua egin aurretik 

ordu dezente sartu behar dira tresna ezagutzen eta proba txiki bat martxan jartzen. Behin hau 

esanda, praktikako lanari ekingo zaio, pauso egokiak emanez sarrera moduan erabiliko diren 

datu-multzoarekin. Hona hemen eman diren pausoak: 

Itzulpen-memoria hautatu: Sorburu-hizkuntza gaztelania duen eta xede-hizkuntza euskara 

duen itzulpen-memoria bat hautatu behar izan da. Itzulpen-memoriek gaur egun batez ere TMX 

egitura edukitzen dute. Hona hemen egitura horren adibide bat: 

10. taula: XML egituraren adibidea 

Formatu horretatik sorburu-testua eta xede-testua erauzi behar dira. Behin bi testuak jasota, 

sorburu-testua fitxategi batean gorde behar da esaldietan banatuta eta gauza berbera xede-

testuarekin. Esperimentu honetan erabili den itzulpen-memoriak 6035 esaldi ditu, nahi baina 

txikiagoa. Jarraian erakutsiko den fitxategiak 6035 esaldi espainolez eta hurrengoak 6035 esaldi 

euskaraz ditu, hemen zati bat erakusten da. 
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3. Irudia: esperimentuan erabili den sorburu-testuaren zatia 
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4. Irudia: esperimentuan erabili den xede-testuaren zatia 
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Itzulpen-memoria moldatu:  Moses tresnaren entrenamendu prozesuan sarrera egokia 

izateko, aurreko bi fitxategietako datuak moldatu egin behar dira. Itzulpen sistema ongi 

entrenatzeko datuetan prozesu batzuk martxan jarri behar dira esaterako tokenizazioa (esaldi 

bakoitzean hitzen eta puntuazio ikurren artean espazioa sartu behar da) eta garbiketa (esaldi 

luzeak eta hutsak ezabatu egiten dira, lerrokatzean arazorik ez egoteko).  

Hizkuntza eredua eta itzulpen-sistema entrenatu: Hizkuntza eredua xede-hizkuntza 

erabiliz entrenatzen da. Prestaketa orokor bat  burututakoan itzulpen-sistema entrenatzeko 

prozesua abiarazten da. Honen barnean hitz-lerrokatzea (GIZA++ erabiliz), esaldi erauzketa eta 

puntuazioa, taula lexikalizatu berrordenatuak sortu eta erabiltzailearen Mosesen konfigurazio 

fitxategia sortzen da.  

Itzuli nahi den dokumentua prestatu: Esperimentu honetan espainol-euskara bikoteko 

itzulpenak egin nahi direnez, espainoleko testuekin osatu behar da dokumentua. Dokumentu 

honetan ere, aurrez aipatu diren, tokenizazio eta garbiketa prozesuak exekutatzea komenigarria 

da.  
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La Comunidad y los Estados miembros combatirán el fraude. 

Toda actividad en este sistema, está sometida a  monitorización para controlar  posibles 
violaciones de seguridad o utilizaciones indebidas. 

Esta actividad responde a los objetivos marcados. 

El tema concreto sería el siguiente para esta actividad concreta. 

Los bosques que tienen especies nativas son abundantes en estos alrededores. 

En la población activa se contabilizan los autónomos y los demás trabajadores.  

Las instalaciones de elctricidad se revisarán cuanto antes. 

Los miembros examinarán los documentos que sean necesarios en cada caso y después se 
decidirá el procedimiento. 

En el programa electoral se mostrarán las siguientes actividades para esta semana. 

Los ejercicios se podrán realizar de una manera sencilla t fácil a distancia ó a través de 
una ventanilla. 

Las ikastolas no son recién llegadas a la actividad de elaboración de material de 
enseñanza. 

La creación y difusión de materiales que conduzcan y faciliten la actividad escolar ha sido 
una constante preocupación. 

Este eje de actuación recoge la producción sistemática que alimentará la reorganización 
de la ikastola o la actividad didáctica de los profesores. 

Tiene que plasmar su propio Plan IKT y en esta actividad no podrá perder de vista la 
garantía educativa de las acciones que irá materializando. 

La creación y difusión de materiales que conduzcan y faciliten la actividad escolar ha sido 
una constante preocupación. 

Este eje de actuación recoge la producción sistemática que alimentará la reorganización 
de la ikastola o la actividad didáctica de los profesores. 

Tiene que plasmar su propio Plan IKT y en esta actividad no podrá perder de vista la 
garantía educativa de las acciones que irá materializando. 

Actividad Física, Ocio y salud 
5. irudia: Esperimentuan IMan itzuli nahi den testua 
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Alde batetik itzuli beharreko dokumentu hau itzulpen-memoriak erabiltzen dituzten tresna 

batean sartuz, adibidez Tradosen, antzekotasun kopuru batzuk eman ditu. Hemen, sorburu-

hizkuntzak % 80 baino antzekotasun handiagoa duten itzulpenak hautatu dira. Honek esan nahi 

du, itzuli beharreko dokumentuaren esaldi batzuk jadanik badutela itzulpena (itzulpen-

memoriak zituelako) baina beste esaldi batzuk berriz ez. hurrengo irudian azaltzen direnak hain 

justu ere.  

La Comunidad y los Estados miembros combatirán el fraude. 

Toda actividad en este sistema, está sometida a  monitorización para controlar  posibles 
violaciones de seguridad o utilizaciones indebidas. 

Esta actividad responde a los objetivos marcados. 

El tema concreto sería el siguiente para esta actividad concreta. 

Los bosques que tienen especies nativas son abundantes en estos alrededores. 

En la población activa se contabilizan los autónomos y los demás trabajadores.  

Las instalaciones de elctricidad se revisarán cuanto antes. 

Los miembros examinarán los documentos que sean necesarios en cada caso y después se 
decidirá el procedimiento. 

En el programa electoral se mostrarán las siguientes actividades para esta semana. 

Los ejercicios se podrán realizar de una manera sencilla t fácil a distancia ó a través de 
una ventanilla. 

Las ikastolas no son recién llegadas a la actividad de elaboración de material de 
enseñanza. 

La creación y difusión de materiales que conduzcan y faciliten la actividad escolar ha sido 
una constante preocupación. 

Este eje de actuación recoge la producción sistemática que alimentará la reorganización 
de la ikastola o la actividad didáctica de los profesores. 

Tiene que plasmar su propio Plan IKT y en esta actividad no podrá perder de vista la 
garantía educativa de las acciones que irá materializando. 

6. irudia: Esperimentuan IMak itzuli ez dituen esaldiak 
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Bestetik itzulpen automatiko estatistikoa (IAE) erabiliko da goian azaltzen diren esaldiak 

itzultzeko. 

Irudi honetan pausoz pauso azaldu den  esperimentuaren prozesua ikusi daiteke bi pausotan 

banatuta: 

1go pausoa: 

) 

 

 

 

2.pausoa: 

 

 

7. irudia: Esperimentuaren lan prozedura 

Itzuli 

beharreko 

dokumentuan 

itzuli gabe 

gelditu diren 

esaldiak 

Itzuli 

beharreko 

dokumentua 

gazteleraz 

IMak erabiltzen 

dituen tresna 

MOSES + IMa

 

Bukaerako 

itzulpena 

 

Itzulpenak_2

 

Itzulpenak_1
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4 Emaitzak eta ondorioak  
Burututako esperimentuan lortu diren emaitzak hauek izan dira:  

6. irudian ikusi daiteke itzulpen automatiko estatistikoari, Mosesi,  pasa zaion esaldi 

multzoa itzultzeko. Eta Mosesek itzuli duen fitxategia itzulpenekin osatua honakoa izan da.  

Sorkuntza eta estatu kideek artikulu guztien .  

Toda jarduera honetan , da da daudela kontrolatzea posibleen violaciones segurtasuna 
urratzen baduzu edo behar ez den moduan erabiltzen baduzu ere .  

Jarduera honek proposatutako helburuei erantzuten die .  

Dena gaia ebazpenak sería jarraituz honen jarduera .  

Merkataritzako bosques dituzten espezieen nativas dira baitaude garai horretan kasu 
utzi .  

Deialdi biztanleria aktiboari da contabilizan dira horien eta gainerako .  

Zuzenbide instalazioen elctricidad da baino revisarán dagokionez .  

Merkataritzako kideek aztertuko agiri behar bakoitzean eta inportanteena da erabakiko 
du procedimiento da .  

egitarau hauteskunde-garaian mostrarán da hurrengo actividades honen .  

Merkataritzako ekitaldietarako jaurpidean egin bat modu sencilla t fácil baten edo 
bitartez leihatila . 

8. irudia: Esperimentuan IAEak itzuli  dituen esaldiak 

Argi dago itzulpenak eskasak izan direla. Itzulpen-memoriako testuetan hitz okerra sartu 

denez, adibidez electricidad  sartu beharrean elctricidad sartu da eta holaxe atera da 

itzulpenean. Ez baitu topatu euskaraz  elctricidad hitzari dagokion itzulpena. 

 Arrazoi nagusi itzulpen-memoriaren tamaina txikia dela da. Esaldi askotan ez ditu hitz 

guztiak itzultzen eta espainolekoa mantentzen du. Bestea  batzuetan berriz itzulpen okerra 

erabiltzen du. Hala ere, itzultzaile automatikoaren emaitza aztertzeko, aditu bat aukeratzea 

pentsatu zen eta horretarako zein egokiago itzultzaile bat baino. Berak balioetsi behar izan du ea 

itzultzaile automatiko estatistikoak proposatu dituen itzulpenak balekotzat jotzen dituen edo ez. 

Noski, hau hobetu daitekeela esan du edonork esango lukeen bezala. Jakinda berak ere 

erabilitako itzulpen-memoria txikia izan dela.  
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Emaitza hauek ikusita, itzultzaileak nahiago du itzuli beharreko dokumentuko esaldiak 

hartu eta hutsetik itzultzea itzulpen automatiko estatistikoaren laguntzarik gabe. Baina 

komenigarria iruditzen zaio proba gehiago egitea itzulpen-memoria dezente handiago batekin. 

Beraz, etorkizuneko lan proposamena garbia da: esperimentua errepikatzea itzulpen-memoria 

askoz ere handiago batekin eta berriro ere emaitzak aztertzea, orain egin den moduan itzultzaile 

baten iritzia kontuan hartuz. 

Aurrez aipatutako proposamenarekin emaitza onak lortuz gero, etorkizuneko beste lan 

baten proposamena egingo da jarraian.  

Azkenean, egin den esperimentua simulazioa bat da. Erabiltzaileak bi tresna behar dituela 

esan da arestian, itzulpen-memoriak erabiltzen dituen tresna (Trados, WordFast ..... itzulpen-

memoriak erabiltzen dituen tresnak atalean azaldutakoren bat edo erabiltzaileak berea duen 

tresnaren bat) eta Moses. Tresna hauetaz gain, datuak ere behar dira: itzulpen-memoria bat eta 

itzuli beharreko gaztelaniako dokumentu bat.   

Proposatu den esperimentua automatizatzea izango litzateke atal honetan azaldu nahi den 

lanaren helburua. Beraz, itzulpen-memoriak kudeatzen dituen tresnan bertan aukera bat gehitu 

beharko litzateke, itzulpen-memoriak itzuli ez dituen esaldiak zuzenean Mosesen sarrerara 

iristeko. Eta noski, emaitza ere bertan jasotzeko. Modu honetan erabiltzaileak ez luke ibili 

beharko tresna batetik bestera, aplikazioak egingo luke lan hori automatikoki. Tresna batekin, 

itzulpenak egiteko itzulpen-memoriak erabiliko lituzke itzultzaileak eta baita itzulpen 

automatiko estatistiko ere. Irudi honen bidez proposatzen den aplikazioaren bidea argiago ikusi 

daiteke: 
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9. irudia: Etorkizuneko proposamenaren lan prozedura 

IMak erabiltzen 

dituen tresna 

IMan topatu 

itzulpenak 

 

 

MOSES + IMa

 

 

Bukaerako 

itzulpena 

 

Itzuli 

beharreko 

dokumentua 

Itzulpenak_1

 

Itzulpenak_2
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