
Tecnologies de la Traducció:
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1 Introducció
Aquest document recull l’especificació del projecte
col·laboratiu de traducció que heu de fer a casa i du-
rant les sessions de laboratori L13–L21 en grups de 4
persones.

L’objectiu del projecte col·laboratiu de traducció es
que poseu en pràctica tot allò que heu aprés durant la re-
alització de les activitats pràctiques (vegeu el document
“Tecnologies de la Traducció: Activitats pràctiques”) en
un projecte de traducció real, aprengueu a avaluar la
utilitat de les tecnologies de la traducció disponibles (tra-
ducció automàtica i memòries de traducció) per a un ús
concret, a triar quines usareu i a usar-les conjuntament
per executar el projecte. Per a això, heu de proposar un
projecte de traducció al professorat perquè us done el
vistiplau (opció preferible), o escollir un projecte entre
els que el professorat posarà a la vostra disposició en
UACloud (vegeu la secció 3). La llengua meta de la
traducció ha de ser l’espanyol o el català.

Important: Heu de proposar el projecte que aborda-
reu, trobar els fitxers a traduir (si cal), conformar el grup
de 4 persones que treballareu conjuntament i emplenar
el document tt-projectes-grups-ca.odt que
trobareu a la secció de materials d’UACloud. Aquest
document l’ha d’entregar un dels membres del grup
mitjançant l’aplicació d’UACloud Avaluació abans del
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tren en els crèdits. Les obres derivades han de distribuir-se sota
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Entrega de propostes 2 d’abril de 2017
Aprovació de propostes 5 d’abril de 2017
Proposta definitiva 9 d’abril de 2017
Execució del projecte Sessions L13–L21

Entrega 1a convocatòria 6 de juny de 2017
Entrega 2a convocatòria 11 de juliol de 2017

Taula 1: Calendari-resum de les dates relacionades amb
la proposta de projectes, sessions de laboratori que s’hi
dedicaran, i data d’entrega del projecte en cada convo-
catòria.

2 d’abril de 2017. El professorat estudiarà la proposta i
us donarà el vistiplau abans del 5 d’abril de 2017. Si cal
que feu alguna modificació a la vostra proposta, l’heu de
fer abans del 9 d’abril de 2017 (vegeu el calendari-resum
a la taula 1). Aneu amb compte i no us deixeu açò per a
l’ultim moment.

Advertiment: Qui no haja entregat o no figure en cap
proposta de projecte de traducció abans de la data lı́mit
establida no podrà treballar en cap projecte de traduc-
ció i tindrà una qualificació de zero en aquesta part de
l’assignatura.

Advertiment: Si la proposta de projecte no té la qualitat
mı́nima exigible, el professorat us podrà assignar un
projecte de la seua elecció.
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2 Avaluació
El projecte col·laboratiu de traducció servirà per establir
el 24% de la nota global de la assignatura (vegeu el
document “Tecnologies de la Traducció: Informació i
normes del curs”). La data limit per a entregar-lo és el
6 de juny de 2017 a les 23.59 hores. L’entrega s’ha de
fer mitjançant el portafolis electrònic, on heu de pujar
l’informe del projecte i enllaçar-lo des del document
mestre.

Com que el projecte col·laboratiu de traducció el fareu
en grup, heu de decidir en quin dels portafolis entregareu
el projecte i indicar-ho en la vostra proposta.

Si l’assignatura se suspén en juny i cal repetir el pro-
jecte col·laboratiu de traducció, es tornarà a qualificar el
que hàgeu entregat l’11 de juliol de 2017 a les 23.59.

3 Projectes
En UACloud, en la carpeta Projectes / Proyectos de la
secció de Materials, trobareu els fitxers corresponents a
cadascun del projectes col·laboratius de traducció pro-
posats pel professorat. Dins de cada fitxer comprimit
trobareu una descripció del projecte, recursos com ara
memòries de traducció o traduccions automàtiques i, si
cal, instruccions sobre com dur a terme el projecte o
localitzar els fitxers a traduir.

Com ja s’ha explicat més amunt, es preferible que pro-
poseu vosaltres un projecte de traducció al professorat;
en aquest cas, convé que parleu amb el vostre professor
de pràctiques abans de la preparació de la proposta.

El professorat valorarà molt positivament que proposeu
el vostre propi projecte de traducció i que aquest siga un
projecte de traducció real.

Advertiment: A l’hora de proposar un projecte de tra-
ducció assegureu-vos que els documents no es troben ja
traduı̈ts en Internet.

Advertiment: Assegureu-vos que els textos a traduir
estan en un format compatible amb OmegaT: .odt,

Llengua Nombre de mots
Alemany 1.700
Anglés 2.100
Francés 2.600
Italià 3.000
Català 3.500
Espanyol 3.500

Taula 2: Nombre de mots a traduir per membre del
grup en funció de quina siga la llengua origen de la tra-
ducció. Recordeu que la llengua meta ha de ser espanyol
o català.

.doc, .docx, .html, .rtf, etc. PDF no és un for-
mat compatible amb OmegaT.

Si aneu a traduir documents HTML d’un lloc web,
podeu usar l’eina HTTrack per descarregar-vos els do-
cuments a traduir. Aquesta eina és lliure/de codi font
obert i la podeu descarregar des de l’URI https:
//www.httrack.com/.

Quantitat de text. El nombre de mots que ha de tra-
duir cada membre del grup està en funció del parell
de llengües concret. En la taula 2 trobareu la quantitat
mı́nima de mots a traduir per membre del grup en funció
de quina siga la llengua origen. Quan prepareu la vostra
proposta heu de tenir en compte aquesta informació i el
fet que s’espera que dediqueu al projecte 18 hores de
treball al laboratori i al voltant de 27 hores a casa; tot
açò per membre, és clar. Estudiada la vostra proposta el
professorat pot demanar-vos que traduı̈u una quantitat
de text diferent.

4 Execució del projecte
Per dur a terme el vostre projecte de traducció podeu
usar qualsevol recurs que us siga d’ajuda. A l’apèndix A
trobareu una llista no exhaustiva de recursos que poden
ser del vostre interés.

L’execució del projecte estarà dividida en les tasques
següents:

1. Planificació del projecte (secció 4.1).

2. Estimació dels costos de traducció sense el suport
de cap tecnologia (secció 4.2).
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3. Estimació dels costos de traducció usant traducció
automàtica i postedició (secció 4.3).

4. Estimació dels costos de traducció usant memòries
de traducció (secció 4.4).

5. Decisió sobre l’adopció de tecnologies i estimació
del cost total d’execució del projecte (secció 4.5)

6. Traducció mitjançant OmegaT (secció 4.6).

7. Control de qualitat (secció 4.7).

Per a poder abordar una tasca amb garanties d’èxit heu
d’haver finalitzat la tasca anterior. A més d’executar
les tasques esmentades més amunt, heu d’escriure un
informe (vegeu la secció 5).

4.1 Planificació del projecte
La primera tasca del projecte consisteix a fer una planifi-
cació setmanal del treball a fer al llarg de les 4 setmanes
que durarà l’execució del projecte. Per a això, heu de
llegir abans la resta d’aquest document per a tenir una
visió general del treball que heu de fer.

Per a fer la planificació del projecte heu de tenir en
compte el següent:

• La sessió de laboratori L13 es dedicarà a resoldre
dubtes sobre la planificació del projecte i sobre la
recerca dels recursos que us siguen d’utilitat (vegeu
l’apèndix A) i a explicar alguns conceptes sobre
traducció automàtica estadı́stica.

• La sessió de laboratori L14 es dedicarà a discutir
com s’han de fer les estimacions dels costos i a
resoldre dubtes sobre l’estimació del cost de traduc-
ció sense el suport de cap tecnologia.

• La sessió de laboratori L15 es dedicarà a resol-
dre dubtes sobre l’estimació del cost de traducció
mitjançant postedició de la traducció automàtica.

• La sessió de laboratori L16 es dedicarà a resoldre
dubtes sobre l’estimació del cost de traducció amb
el suport de memòries de traducció.

• La primera part de la sessió L17 es dedicarà a re-
soldre dubtes sobre l’estimació del cost global de
traducció del projecte.

• La segona part de la sessió de laboratori L17 i la
sessió de laboratori L18 es dedicaran a la traduc-
ció dels documents del projecte i a la resolució de
dubtes.

• La sessió de laboratori L19 es dedicarà al control
de qualitat.

• La resta de sessions de laboratori es dedicaran a la
resolució de dubtes.

Vegeu la taula 3 del document “Tecnologies de la Tra-
ducció: informació i normes del curs” per a conéixer,
per a cada grup de pràctiques, la data concreta de les
sessions esmentades més amunt.

En la vostra planificació heu de tenir en compte que
a més de traduir heu d’escriure un informe que heu
d’entregar al final.

És important que introduı̈u l’escriptura de l’informe en
la vostra planificació setmanal i que aneu escrivint-lo
segons que aneu executant cadascuna de les tasques.

En l’informe haureu de descriure com s’ha desenvolupat
el projecte; per a això, haureu de fer una planificació
exhaustiva per endavant i fer un seguiment d’aquesta.

4.2 Estimació del cost de traducció sense
el suport de cap tecnologia

Durant tot el projecte ens referirem a un client hipotètic
que és qui ha encarregat la traducció del vostre projecte,
als costos de traducció, i als preus que negociarı́eu amb
aquest client.

Abans de res, anem a veure com podem estimar els
costos de traducció si no tenim el suport de cap tecnolo-
gia. Aquesta estimació ens servirà de referència a l’hora
de decidir quines tecnologies adoptem i quines no.

Quant voldrı́eu guanyar traduint? Ja us podeu ima-
ginar que una bona part, diguem-ne un 30%, del que
cobreu al vostre client se n’anirà en impostos i despe-
ses i a vosaltres us en quedarà un 70% aproximadament
(aquesta estimació està feta molt per damunt i caldria fer
un estudi econòmic detallat que cau fora de l’abast del
projecte). Si voleu guanyar, per exemple, uns 3.000 e
bruts al mes, això vol dir que haureu de cobrar

3.000 e/mes× 100%

70%
' 4.200 e/mes.

Si treballeu unes 140 hores al mes (és a dir, unes 8 hores
per dia laborable), cobrareu a uns 30 e cada hora del
vostre treball.
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Quin seria un preu raonable per mot? Se sol dir que
el ritme professional de traducció és d’uns 2.500 mots
per dia, és a dir, uns 2.500/8 ' 300 mots per hora. Els
300 mots per hora costen al vostre client 30 e. Per tant,
el preu per mot que paga ve a ser aproximadament

30 e/hora
300 mots/hora

= 0,10 e/mot.

Tothom tradueix igual de ràpid? Clarament no.
Depén de qui tradueix, de quin és el parell de llengües,
de la naturalesa del text concret, etc. Com podeu saber-
ho? Heu de traduir una mostra i mesurar-vos el temps,
és a dir, mesurar la vostra productivitat: calcular quants
mots traduı̈u en una certa quantitat de temps, o quant de
temps tardeu a traduir una certa quantitat de mots.

Exemple: Heu tardat 1 hora i 22 minuts, és
a dir, 1 + 22/60 = 1, 37 hores, a traduir 500
mots. La vostra productivitat és per tant

500 mots
1,37 hores

' 365 mots/hora.

La mostra ha de ser representativa de l’encàrrec —
en el vostre cas, parts acuradament seleccionades de
l’encàrrec mateix— i suficientment gran (vegeu més
avall) per a extraure’n conclusions que siguen extrapola-
bles a la resta de text del vostre projecte.

Traduı̈u directament des d’OmegaT (creant un petit
projecte de traducció sense memòries ni suport de la
traducció automàtica): carregueu-hi la mostra de text a
traduir i cronometreu-vos, evitant interrupcions, és clar.
Com a resultat, obtindreu una memòria de traducció amb
segments ja traduı̈ts que podreu usar més endavant per
no haver de tornar a traduir-los.

Quan, fent una regla de tres, sapieu quants mots tra-
duı̈u per hora, podeu calcular el vostre preu per mot, que
anomenarem preu complet (full rate):

Exemple: Traduı̈u uns 365 mots/hora i voleu
cobrar l’hora a 30 e. El preu per mot és per
tant

30 e/hora
365 mots/hora

' 0,08 e/mot.

Advertiment: Cal que estimeu quant mots tradueix per
hora cada membre del grup per separat i tots junts. Per a
calcular quant mots traduı̈u per hora com a grup no heu

de fer la mitjana de la productivitat calculada per a cada
membre; heu de fer el càlcul sumant, d’una banda, la
quantitat de paraules traduı̈des entre tots i, d’altra banda,
el temps invertit entre tots en la traducció.

Quant text? Una manera de saber si la quantitat de
text que heu usat per fer l’estimació és suficient és estu-
diar, per exemple, si la vostra productivitat varia molt de
la primera meitat del text a la segona meitat. Si varien
molt vol dir que la quantitat de text que heu usat no és
suficient per prendre una decisió; potser heu d’usar més
text per a estimar millor el cost.

Ho heu mesurat bé? El fet que els resultats varien
també té implicacions a l’hora de presentar els resultats.
Per exemple, no té sentit dir que traduı̈u 362 mots/hora
(amb tanta exactitud) quan per a la primera meitat
del text heu traduı̈t 358 mots/hora i per a la segona
363 mots/hora. Potser fóra més lògic dir “al voltant
de 360 mots/hora”.

4.3 Estimació del cost de traducció amb el
suport de la traducció automàtica

En aquesta tasca heu d’elegir un sistema de traducció au-
tomàtica accessible per Internet per al parell de llengües
del vostre projecte i fer una estimació del cost de traduc-
ció mitjançant la postedició de les traduccions en brut
que produeix per a aquest parell de llengües. Això ava-
luarà la qualitat del sistema per al projecte mitjançant
una estimació dels costos de traducció —en compara-
ció amb els costos de traducció sense el suport de cap
tecnologia— i servirà per a decidir sobre l’adopció del
traductor automàtic. Per a això, posteditareu una part
dels textos del vostre projecte; vegeu com usar traducció
automàtica des de dins d’OmegaT en l’apèndix B. Si hi
haguera més d’un sistema de traducció automàtica per
al parell de llengües en qüestió, també podrı́eu fer una
avaluació comparativa entre els sistemes.

Com en l’apartat 4.2, per fer l’avaluació heu d’elegir
els textos de manera que siguen suficientment grans i
representatius de tota la tasca de traducció del vostre
projecte. Feu-ho amb una altra part del text (aixı́ anireu
avançant en el desenvolupament del projecte).

Sobre la postedició: La postedició és la modificació
mı́nima d’una traducció generada per ordinador per a
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fer-la adequada a un propòsit ben definit; per tant, no
s’han de fer canvis preferencials (“aquesta solució ade-
quada m’agrada més que aquesta altra que també és
adequada”). Els canvis estilı́stics s’han de fer estric-
tament quan, si no es feren, les traduccions del vostre
projecte no complirien amb el propòsit per al qual van
ser encarregades. Les modificacions poden ser: esbor-
rats d’un mot que sobra, substitucions d’un mot per un
altre, o insercions d’un mot que falta. Han de ser les
mı́nimes necessàries: si hi ha més d’una edició possible,
elegiu la que es faça amb el mı́nim de modificacions
necessàries. D’una banda, açò permet estimar millor
la utilitat real de la traducció en brut; d’una altra, a la
llarga, us estalviareu faena si apreneu a treballar aixı́.

M’ajuda la traducció automàtica? Per saber si us
ajuda la traducció automàtica, heu de repetir l’estudi
de productivitat de l’apartat 4.2, però posteditant-ne el
resultat de la traducció automàtica en comptes de traduir
des de zero. Poden passar tres coses:

1. Que la traducció automàtica no us ajude i, de fet,
us faça perdre temps (per exemple, en comptes dels
365 mots/hora que en l’exemple de la secció 4.2
féieu a mà, traduı̈u 295 mots/hora). Oblideu-vos-
en.

2. Que la traducció automàtica ni us ajude ni us per-
judique (per exemple, traduı̈u uns 360 mots/hora).
Potser és bona idea oblidar-vos-en també.

3. Que la traducció automàtica us ajude i la vostra pro-
ductivitat augmente (per exemple, arribeu a traduir
480 mots/hora). En aquest cas, el cost de la vostra
traducció serà més baix.

Exemple: Traduı̈u uns 480 mots/hora i
voleu cobrar, com abans, l’hora a 30 e.
El preu per mot és ara més barat que el
preu complet i permet ajustar millor el
pressupost que presenteu al vostre client:

30 e/hora
480 mots/hora ' 0,06 e/mot.

No us fieu de les vostres impressions sobre la utilitat del
suport que ofereix la traducció automàtica1 quant a la
productivitat o l’ajuda: mesureu-vos bé per saber si hi
guanyeu o perdeu diners.

1Són enganyoses: mireu l’estudi http://langtech.
autodesk.com/productivity.html

Com quan heu estimat el cost sense el suport de cap
tecnologia de traducció (apartat 4.2), postediteu els tex-
tos directament des d’OmegaT per obtenir una memòria
de traducció amb segments ja traduı̈ts que podreu usar
més endavant.

Indicadors indirectes de la utilitat de la traducció au-
tomàtica: De vegades és difı́cil mesurar bé el temps
(per interrupcions, etc.). És bona idea tenir també una
idea de la taxa de postedició per mot, és a dir, quants
mots heu esborrat, substituı̈t o inserit per cada 100 mots,
expressat com un percentatge. Hi ha programes que
calculen això automàticament després de fer el treball.2

Més concretament, la taxa de postedició és la quantitat
mı́nima de mots que cal esborrar, substituir o inserir per
convertir la traducció en brut en una traducció adequada
per al propòsit previst, expressada com a percentatge del
nombre total de mots de la traducció posteditada.3

Són possibles altres indicadors quantitatius de la qua-
litat, alguns dels quals són millores de la taxa de postedi-
ció esmentada més amunt. Teniu en compte que no costa
el mateix corregir totes les errades comeses pel traductor
automàtic —hi ha errades que són més fàcils de corregir
que altres— i la taxa de postedició per mot no té en
compte la dificultat de cada errada que heu corregit.

Comparant l’estimació de costos per a diversos projec-
tes, és possible estudiar com varia el vostre temps de
postedició amb la taxa de postedició per mot, el que us
permetrà fer el pròxim pressupost sense haver d’anar
amb un cronòmetre: usareu la taxa de postedició com a
indicador qualitatiu indirecte de la utilitat (és a dir, de la
qualitat) de la traducció automàtica.

Apartat optatiu: Podeu provar de fer un estudi que
classifique els errors en categories quant a l’impacte
en la productivitat de postedició i incloure en el vostre
informe una breu discussió.

2Per exemple, http://xixona.dlsi.ua.es/˜fran/
eval/

3De vegades, aquest indicador s’anomena word error rate o taxa
d’error per mot.
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4.4 Estimació dels costos de traducció
amb el suport de memòries de traduc-
ció

Les memòries de traducció poden millorar molt la vostra
productivitat: si hi ha segments del vostre projecte que
ja han estat traduı̈ts totalment o parcialment, el vostre
treball consisteix a comprovar quina part està ja traduı̈da
i si està ben traduı̈da, i traduir les parts que no estan
traduı̈des, però abans de decidir si les usarem o no, hem
d’avaluar si de veritat ens estalvien treball.

Quant ajuden les memòries de traducció? Per saber
quant us ajuden les memòries de traducció —si és que us
ajuden—, heu de repetir de nou l’estudi de productivitat
de l’apartat 4.2, però partint de les propostes de la vostra
memòria de traducció quan n’hi haja. Podeu calcular
el vostre preu per mot igualment, però és possible que
el vostre client siga qui us proporcione la memòria i
vulga negociar el preu per franges de percentatge de
concordança (fuzzy match) com és costum en el mercat.

Exemple: Imagineu que acabeu posant-vos
d’acord sobre el següent esquema de preus:4

Taxa de
concordança

Percentatge del
preu complet per
mot

95%–100% 10%
85%–94% 30%
75%–84% 50%
per davall del 75% 100%

Si el vostre preu complet és 0,08 e/mot, els
preus de cada franja, aplicant els percentatges,
serien

Taxa de
concordança

Preu per mot

95%–100% 0,008 e
85%–94% 0,024 e
75%–84% 0,040 e
per davall del 75% 0,080 e

Si heu negociat bé, el preu total del treball calculat mul-
tiplicant el nombre de mots en cada franja pel preu cor-
responent i el preu total calculat usant la productivitat

4Podeu trobar altres esquemes en webs com ara http://proz.
com.

mitjana en mots per hora no s’haurien de diferenciar
massa.

Per a calcular el cost pràcticament totes les eines exis-
tents de traducció assistida us indiquen quants mots del
vostre projecte teniu en cada una de les franges.

Anàlisi de coincidències amb OmegaT: Per
a obtenir informació detallada sobre els seg-
ments i les coincidències trobades en les
memòries de traducció que aneu a usar heu d’a-
nar al menú Eines→Estadı́stiques de
coincidències.

Advertiment: Les estadı́stiques sobre coincidències les
heu d’obtenir abans de començar a traduir. En cas
contrari, les dades obtingudes no seran fidels a la realitat.

Advertiment: Si esteu treballant amb memòries molt
grans, abans de iniciar el programa OmegaT heu d’obrir
amb la Llibreta o Bloc de notes el fitxer OmegaT.bat
que estarà allotjat a la carpeta on vau descomprimir Ome-
gaT i canviar -Xmx512M per -Xmx1024M per perme-
tre que OmegaT use fins a 1024 MB de memòria RAM.
Perquè aquest canvi tinga efecte heu d’arrancar Ome-
gaT fent doble clic sobre el fitxer OmegaT.bat (en
comptes d’OmegaT.jar). Si el vostre ordinador té un
sistema operatiu GNU/Linux o MacOS, heu de fer el
mateix però amb el fitxer OmegaT.

Quan tingueu les estadı́stiques de coincidències, les
podeu usar per a estimar els costos.

Exemple: Suposem que les estadı́stiques so-
bre coincidències que ens dóna OmegaT són:

Segments Mots
95%-100%: 11 105
85%-94%: 15 184
75%-84%: 13 183
50%-74%: 17 260
Sense coinc.: 13 120

D’acord amb els preus per franges que s’es-
menten més amunt, el preu total del vostre
projecte seria:

105× 0,008 +
+ 184× 0,024 +
+ 183× 0,04 +
+ 260× 0,08 +
+ 120× 0,08 = 42,97e.
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En canvi, traduint-lo tot a mà el cost total seria

(105+184+183+260+120)×0,08 = 68,16e.

En aquest cas, el preu de la traducció, d’acord
amb el que s’ha negociat, baixaria aproxima-
dament un 37%.

En el cas que no obtingueu moltes coincidències de
les vostres memòries, el cost de traducció no baixarà
apreciablement del cost sense suport tecnològic.

Fixeu-vos que comparant l’estimació de costos per a
diversos projectes, és possible estudiar com varia la vos-
tra productivitat amb les estadı́stiques de coincidències
en cada franja, cosa que us permetrà negociar millor els
preus en cada franja amb clients futurs.

4.5 Decisió sobre l’adopció de tecnologies
i estimació del cost total d’execució del
projecte

Si la traducció automàtica ajudava i les memòries també,
us pot convenir combinar-les. Si el preu que heu calculat
per a traducció automàtica posteditada en l’exemple era
0,06 e/mot, està clar que podeu millorar de 0,08 e/mot
a 0,06 e/mot el cost de la franja “per davall del 75%”
usant traducció automàtica per a aquesta franja i les
memòries per a la resta de les franges.

Amb sistemes de traducció automàtica millors, podria
ser que el preu per mot de postedició fóra 0,03 e/mot i
aleshores podrı́eu descartar també els suggeriments de
la memòria en la franja 75%–84%.

Les estimacions serveixen per a negociar: ara ja sa-
beu estimar quant hauria de pagar el vostre client perquè
pugueu guanyar-vos el jornal que esperàveu. D’acı́ en
amunt, depén de la vostra habilitat per negociar un bon
preu amb el client.

Per saber més. . .

• Un web interessant per a calcular la compensa-
ció justa pel vostre treball és el web http://
fairtradetranslation.org.

• L’associació TAUS va publicar unes directrius per
a fixar el preu de les traduccions quan es poste-
dita la traducció automàtica: http://is.gd/
tauspricing.

4.6 Traducció mitjançant OmegaT
Quan hàgeu estimat els costos de traducció heu de tra-
duir els documents del projecte mitjançant el programari
d’assistència a la traducció OmegaT.

Els textos que hàgeu traduı̈t per a recollir les dades
que us han permés estimar els costos de traducció del
projecte els podeu usar com a memòria de traducció per
tal d’evitar tornar a traduir-los. Si no heu usat Ome-
gaT per a la postedició feta per a avaluar el traductor
automàtic o a l’hora de fer un petit treball de traducció,
podeu generar una memòria de traducció amb algú dels
serveis d’alineament esmentat en l’apèndix A.

Advertiment: Encara que no useu memòries de tra-
ducció, l’ús d’OmegaT és obligatori. En l’apèndix B
s’explica com usar traducció automàtica des d’OmegaT.

Advertiment: Recordeu que heu de tenir activats el
corrector ortogràfic i el corrector gramatical en OmegaT,
tal com s’explica en la secció corresponent del document
“Tecnologies de la Traducció: Activitats pràctiques”.

4.6.1 Treball en grup amb OmegaT

Perquè pugueu treballar en grup i compartir les unitats
de traducció que anireu creant durant la traducció, cada
grup té a la seua disposició un espai per al projecte de
traducció en un servidor del Departament de Llenguat-
ges i Sistemes Informàtics. Per a treballar amb aquest
projecte un dels membres del grup ha de fer el següent:

1. Obrir OmegaT i seleccionar l’opció Baixa un pro-
jecte en equip del menú Projecte; s’obrirà un diàleg.

2. En URL del dipòsit introduir l’adreça del vos-
tre projecte: https://sicvs.dlsi.ua.es/
tt/X on X es el DNI/NIE que vau triar per entre-
gar el projecte col·laboratiu.

3. Fer clic en el botó ... i seleccionar la carpeta lo-
cal (del disc dur o de la memòria USB) on guardarà
el projecte de traducció.

4. Fer clic en el botó D’acord; s’obrirà un diàleg
per a que ingresseu les vostres credencials.

5. Introduir el vostre usuari (DNI/NIE que vau triar
per entregar el projecte), la vostra contrasenya (la
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mateixa que useu per accedir al portafolis) i fer clic
en el botó D’acord.

Si tot ha anat bé tindreu una còpia local del projecte
de traducció en l’ordinador de qui ha fet els passos es-
mentats amunt. Ara heu d’importar els fitxers a traduir
i posar les memòries de traducció i els glossaris que
usareu en les carpetes tm i glossary, respectivament,
d’aquesta copia local del projecte de traducció. Aquests
fitxers no se copiaran al servidor.

Advertiment: Açò ho ha de fer un únic membre del
grup, una única vegada.

Una volta hageu acabat d’incorporar tots els fitxers a
la còpia local del projecte de traducció, cada membre
del grup es farà una copia d’aquest en el seu ordinador.
D’aquı́ endavant cadascun treballarà amb la seua copia
local. OmegaT enviarà les traduccions que aneu fent al
servidor automàticament cada 3 minuts, i es descarregarà
les que hagen fet els vostres companys, de manera que
podreu usar-les si les trobeu d’utilitat.

4.6.2 Sobre el format dels documents a traduir

OmegaT amaga la informació de format dels fitxers a
traduir usant etiquetes senzilles de l’estil de les d’XML;
aneu amb compte de no llevar-ne o afegir-ne cap.

Per a comprovar si per error heu esborrat alguna de les
etiquetes que OmegaT utilitza per a preservar el format
del text traduı̈t heu de seleccionar la opció del menú
Eines→Valida les etiquetes. OmegaT us
mostrarà una finestra amb els segments on ha trobat
que falten etiquetes.

4.7 Control de qualitat
Quan hàgeu acabat de traduir tots els fitxers del vostre
projecte heu de dur a terme un control de la qualitat de
la traducció resultant. El control de qualitat consisteix a
fer:

• Una revisió de la traducció per tal de detectar possi-
bles errades introduı̈des durant el procés de traduc-
ció. La revisió l’ha de fer un membre del grup que
no haja traduı̈t el fragment de text que està revisant.

• Una revisió monolingüe del text ja traduı̈t, sense
tenir accés al text font. La finalitat d’aquesta revisió
es la de garantir la consistència terminològica i
d’estil a tot el document.

• Opcionalment, podeu arribar a acords amb altres
grups per fer una avaluació creuada de la qualitat de
la traducció (és a dir, els membres de un grup fan
el control de qualitat de les traduccions fetes per un
altre grup i viceversa). Si ho feu, indiqueu-ho en
l’informe.

Com veieu, us heu de dividir el treball, tot i que tots
els membres del grup han de traduir, revisar la traducció
feta per un altre membre del grup i fer part de la revisió
monolingüe del text meta.

Advertiment: Les correccions que pugueu fer com a
resultat del control de qualitat les heu de fer mitjançant
OmegaT, no directament en el document traduı̈t, per-
què les memòries de traducció resultants queden també
corregides.

4.7.1 Comprovacions automàtiques de la qualitat

OmegaT pot fer algunes comprovacions i ajudar-vos
a detectar algunes errades de traducció de forma au-
tomàtica. Per a això heu de seleccionar l’opció
Scripts del menú Eines; s’obrirà una finestra com
la que se mostra en la figura 1. En aquesta finestra heu
de seleccionar l’opció QA - Check Rules del panel
de l’esquerra i fer clic en el botó Executa que trobareu
en la part inferior de la finestra. Si al panel de l’esquerra
no apareixen diverses opcions com les que es mostren a
la figura, heu de seleccionar la carpeta on són els scripts:
la carpeta amb nom scripts que trobareu a la vostra
instal·lació d’OmegaT.

Una vegada s’haja executat l’script s’obrirà una altra
finestra amb les errades detectades; podeu fer clic sobre
el número de segment per anar directament al segment
on es troba l’error i corregir-lo. També podeu triar les
comprovacions a fer i tornar a executar l’script fent clic
sobre el botó Refresh; fixeu-vos que per defecte no
comprova si hi ha segments amb errors ortogràfics.

5 Estructura de l’informe
L’informe que publicareu en el vostre portafolis web
ha de tenir un estil objectiu i professional i ha d’estar
escrit de manera que una persona exterior a l’assigna-
tura el puga entendre i puga reproduir el vostre treball,
independentment d’aquest enunciat. A la secció de ma-
terials trobareu la plantilla d’informe que heu d’utilitzar.
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Figura 1: Pantalla amb els scripts d’OmegaT on es mostra seleccionat l’script QA - Check Rules.

Descarregueu l’arxiu ttpro-ca.zip i descomprimiu-
lo per obtenir el fitxer ttpro.html amb la plantilla
d’informe que heu d’utilitzar.

La informació que s’ha d’afegir a l’informe com a resul-
tat de cada una de les tasques del projecte s’especifica
en la plantilla d’informe.

Es valorarà molt la claredat i la brevetat de l’informe; no
s’acceptaran informes sense un nivell mı́nim de correc-
ció lingüı́stica i d’estil o que no seguisquen la plantilla
que el professorat ha posat a la vostra disposició.

Requisits tècnics que ha de complir el projecte per a
ser avaluat (si no es compleix algun dels requisits, la
qualificació serà zero):

• Hi ha un informe anomenat ttpro.html amb
URI https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/X/ttpro.html (on X és el NIF o el NIE
sense la lletra final), accessible a través d’un enllaç
des del document mestre.

• El document ttpro.html és (X)HTML vàlid.

• El document ttpro.html enllaça:

– els fitxers originals.

– els fitxers traduı̈ts abans de fer el control de
qualitat.

– la memòria de traducció generada per Ome-
gaT com a resultat del procés de traducció
abans de fer el control de qualitat.

– qualsevol recurs que hàgeu usat per a traduir:
traduccions automàtiques en brut, memòries
de traducció, glossaris que hàgeu creat, etc.

– els fitxers traduı̈ts després de fer el control de
qualitat.

– la memòria de traducció generada per Ome-
gaT amb les correccions que hàgeu fet durant
el control de qualitat.

– tres fitxers en format de text pla (.txt): un
amb el text original usat per a l’avaluació de
la traducció automàtica, altre amb la traducció
en brut i altre amb la traducció posteditada.
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• Els documents traduı̈ts estan en el format especifi-
cat en aquest enunciat i en cada projecte de traduc-
ció.

Aspectes del projecte que es valoraran:

• Els documents del projecte estan ben traduı̈ts i en
el mateix format que els originals.

• La redacció de l’informe ttpro.html és ade-
quada i recull tota la informació esmentada en la
plantilla d’informe.

• L’informe descriu de forma adequada el projecte
de traducció que s’ha dut a terme.

• En l’informe s’expliquen clarament les decisions
d’adopció de les tecnologies de la traducció que
s’han adoptat i les raons. Aquestes decisions han
d’estar basades en criteris objectius.

• Quan en l’informe es descriu la metodologia per a
fer alguna de les tasques del projecte, la descripció
permet que una persona aliena a l’assignatura i
sense accés a aquest enunciat puga reproduir el
vostre treball.

• Quan es faciliten dades, com ara el cost de traduc-
ció per mot, es dóna una indicació del marge de
variació dels valors referits.

A Recursos
Per dur a terme el vostre projecte de traducció podeu
usar qualsevol recurs que us siga d’ajuda a més dels
proporcionats pel professorat per a cada projecte concret.
Heus acı́ una llista no exhaustiva de recursos que poden
ser del vostre interés:

• Base de dades terminològica de la Unió Europea:
http://iate.europa.eu

• Base de dades terminològica del Termcat: http:
//www.termcat.cat

• El servei de cerca de memòries de traducció
My Memory Translated (http://mymemory.
translated.net) permet obtenir memòries de
traducció a partir dels fitxers a traduir. El servei
requereix que us hi registreu per poder descarregar-
vos-en memòries de traducció en format TMX.

• Els cercadors de traduccions http://www.
linguee.es i http://context.reverso.
net/translation/ permeten buscar la tra-
ducció d’un mot o expressió en un altre idioma.
Aquests cercadors fan la cerca en textos paral·lels
bilingües.

• Els serveis d’alineament de traduccions de
YouAlign (http://www.youalign.com) o
de Prompsit (http://aplica.prompsit.
com/es/tmx/) que podeu usar per a alinear un
text amb la seua traducció automàtica i obtenir
un fitxer TMX per a usar amb OmegaT (vegeu
l’apèndix B).

• Les memòries de traducció del pro-
jecte OPUS (Open Parallel Corpus):
http://opus.lingfil.uu.se/

A més dels recursos esmentats més amunt podeu usar
qualsevol altre recurs o traductor automàtic dels que hi
ha disponibles en Internet.

B Ús de traducció automàtica des
d’OmegaT

Per a usar un dels traductors automàtics suportats per
OmegaT heu de seleccionar el traductor automàtic
a utilitzar des del menú Opcions→Traducció
automàtica. Mentre traduı̈u heu d’usar la combi-
nació de tecles Ctrl-M per a reemplaçar el segment
que esteu traduint per la seua traducció automàtica; tra-
ducció que tot seguit heu de posteditar.

B.1 Google Translate

Per a usar el traductor de Google, s’ha de pagar (20
dòlars per cada milió de caràcters) i obtenir una clau
que s’ha d’instal·lar en OmegaT. Quan tingueu la clau
heu d’incloure-la en el fitxer OmegaT.bat (Windows)
o OmegaT (GNU/Linux i MacOS) que estarà en la
carpeta on vau descomprimir OmegaT. Per a això obriu
amb la Llibreta o Bloc de notes el fitxer i afegiu el text
-Dgoogle.api.key="valor-de-la-clau"
després de la paraula java. La lı́nia completa
ha de quedar com s’indica a continuació: java
-Dgoogle.api.key="valor-de-la-clau"
-jar -Xmx1024M OmegaT.jar %*.



B ÚS DE TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA DES D’OMEGAT 11

Perquè els canvis tinguen efecte heu d’iniciar OmegaT
fent sempre doble clic sobre el fitxer OmegaT.bat
(enlloc d’OmegaT.jar). Si el vostre ordinador té un
sistema operatiu GNU/Linux o MacOS, heu de fer el
mateix però amb el fitxer OmegaT.

Per a més informació consulteu l’URI
http://www.omegat.org/en/howtos/
google_translate.html.

B.2 Bing Translator
En el cas de Bing Translator, és necessari donar-se
d’alta en https://datamarket.azure.com/
dataset/bing/microsofttranslator i
obtenir dues claus que s’han d’instal·lar en OmegaT.
Quan us hàgeu donat d’alta, per a obtenir les claus heu
d’iniciar sessió i anar a l’opció El meu compte. Les
dades que necessiteu són la clau de compte principal
i l’identificador del client. Aquestes dades les heu
d’incloure en el fitxer OmegaT.bat (Windows) o
OmegaT (GNU/Linux, MacOS), que estarà en la
carpeta on vau descomprimir OmegaT. Per a afegir les
claus obriu amb Notepad++ el fitxer i afegiu el text
-Dmicrosoft.api.client secret="valor-
de-la-clau-principal"
-Dmicrosoft.api.client id="identifi
cador-del-client" després de la pa-
raula java. La lı́nia completa ha de que-
dar com s’indica a continuació: java
-Dmicrosoft.api.client secret="valor-
de-la-clau-principal"
-Dmicrosoft.api.client id="identifi
cador-del-client" -jar -Xmx1024M
OmegaT.jar %*.

Com abans, perquè els canvis tinguen efecte heu d’inici-
ar OmegaT fent doble clic sobre el fitxer OmegaT.bat
(Windows) o OmegaT (GNU/Linux i MacOS).

Per a més informació consulteu l’URI
http://www.omegat.org/en/howtos/ms_
translator.html.

B.3 Apertium
En el cas d’Apertium, us recomanem instal·lar el
plugin per a OmegaT que podeu descarregar des de

https://apertium.svn.sf.net/svnroot/
apertium/builds/apertium-omegat/
apertium-omegat.jar. Per a instal·lar-ho només
heu de copiar l’arxiu apertium-omegat.jar en
la carpeta plugin de la vostra instal·lació d’OmegaT.
Podeu trobar més informació en http://wiki.
apertium.org/wiki/apertium-omegat.

B.4 Altres traductors
Per a usar un traductor automàtic que no estiga suportat
directament per OmegaT cal obtenir un fitxer TMX que
en lloc de contenir una memòria de traducció contindrà
els segments en llengua origen a traduir i la seua traduc-
ció automàtica. Aquest fitxer es pot obtenir fàcilment
seguint els passos següents:

1. Obriu el document a traduir amb OmegaT, seleccio-
neu tot el text (des de dins d’OmegaT) i copieu-lo.

2. Creeu un document de text pla (origen.txt)
nou des del Bloc de Notes (o la Llibreta) i apegueu-
hi el text que heu copiat en el pas anterior.

3. Obriu el navegador i apegueu el text en el traductor
automàtic que desitgeu utilitzar i traduı̈u-ho.

4. Seleccioneu tot el text traduı̈t automàticament i
copieu-ho.

5. Creeu un document de text pla
(traduccio.txt) nou des del Bloc de
Notes (o la Llibreta) i apegueu-hi el text traduı̈t
que heu copiat en el pas anterior.

6. Aneu a un dels alineadors de documents en
lı́nia, http://www.youalign.com o http:
//aplica.prompsit.com/es/tmx/ i aline-
eu els textos creats en els passos 2 i 5. Com
a resultat obtindreu una memòria de traduc-
ció en format TMX. Doneu a aquest fitxer un
nom que us permeta identificar que es trac-
ta de traduccions automàtiques (per exemple
trad-auto-nom-traductor.tmx).

El fitxer TMX resultant l’heu de copiar a la carpeta tm
del vostre projecte d’OmegaT. Quan estigueu traduint
OmegaT us oferirà sempre una proposta de traducció
amb percentatge de coincidència del 100%; tingueu en
compte que es tracta d’una traducció automàtica (ho sa-
breu pel nom del fitxer del que ve la unitat de traducció)
que heu de posteditar.
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Advertiment: Si aneu a usar les estadı́stiques de coin-
cidències per a calcular els costos del projecte de traduc-
ció (apartat 4.4), assegureu-vos que en la carpeta tm del
vostre projecte de traducció no hi ha cap memòria de
traducció que continga traduccions automàtiques quan
calculeu aquestes estadı́stiques per a no falsejar les da-
des.

C Solució de problemes amb el
projecte en grupo d’OmegaT

Si teniu problemes de sincronització del projecte de
traducció heu de fer el següent per solucionar-los:

1. Tanqueu OmegaT.

2. Feu un copia de seguretat de la carpeta del projecte
per si de cas.

3. Instal·leu TortoiseSVN (https://
tortoisesvn.net), si no el teniu ja ins-
tal·lat.

4. Aneu a la carpeta del projecte de traducció.

5. Seleccioneu la carpeta i feu clic amb el botó dret
del ratolı́.

6. Al menú desplegable que apareix, seleccioneu l’op-
ció TortoiseSVN→Clean Up.

7. Marqueu l’opció “remove locks” (o “break locks”)
i accepteu.

8. Feu clic amb el botó dret del ratolı́ novament sobre
la carpeta del projecte i seleccioneu l’opció SVN
Update.

9. Feu clic amb el botó dret del ratolı́ un altra volta
sobre la carpeta del projecte i seleccioneu l’opció
SVN Commit.

Si tot ha anat bé el projecte hauria de tornar a estar
sincronitzat. Podeu tornar a obrir-lo des d’OmegaT per
comprovar-lo.


