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TRADUTORES AUTOMÁTICOS
FACILITAM COMUNICAÇÃO
Técnicas híbridas começam a melhorar ferramentas de tradução automática, mas ainda é

s vezes, muito se perde na
tradução. Se você digitar
a pergunta: "Automated

language translation - is it an idea
whose time hás come?" no tradu-
tor inglês-francês do Google, por
exemplo, depois entrar o resulta-
do no tradutor francês-alemão e,
por fim, pedir ao Google para tra-
duzir do Alemão de volta para o
inglês, acabará obtendo: "Auto-
mated language translation is it an
idea, from which the time carne?"
Não é tão ruim assim.

Entretanto, se fizer o mesmo
com a frase "Reboot your compu-
ter and try again", receberá"Their
computer and attempt still again
load". Não chega nem perto da
frase original. O software de tra-
dução de idiomas não permitirá
que você dispense seus profissio-
nais bilíngües - pelo menos não
agora. Entretanto, usadas com
discernimento e preparação, as
ferramentas de tradução podem
ser suportes fantásticos para a
produtividade. E, segundo pes-
quisadores, novas abordagens pa-
ra esta antiga disciplina já estão
melhorando sensivelmente o de-
sempenho das ferramentas.

A Ford Motor já traduziu 5 mi-
lhões de instruções de montagem
de automóvel para espanhol, ale-
mão, português e espanhol mexi-
cano. Os manuais de montagem
são atualizados em inglês diaria-
mente, e suas traduções, cerca de
cinco mil páginas por dia, são
transmitidas para fábricas espa-
lhadas pelo mundo. "Não seria
viável fazer tudo isso manual-
mente", diz Nestor Rychtyckyj,
especialista em inteligência artifi-
cial da Ford. A licença do softwa-
re Enterprise Global Server da
Systran Software foi apenas o pri-
meiro passo da montadora para
automatizar as atividades de tra-
dução. Instruções de alto nível em

inglês, como "Instalar o silencio-
so", são escritas por engenheiros
e depois convertidas por um pro-
grama desenvolvido internamen-
te, em instruções detalhadas sem
ambigüidade. Cada instrução é
então armazenada como um re-
gistro em um banco de dados de
tradução. A ferramenta emprega
uma técnica de tradução baseada

Nestor RYchtyckyj, especialista em
inteligência artificial da Ford

em regras. Os sistemas deste tipo
utilizam dicionários bilíngües
combinados com guias de estilo
eletrônicos contendo regras gra-
maticais. Freqüentemente, tam-
bém são combinados com "me-
mórias de tradução": bancos de
dados de texto traduzido anterior-
mente, sob a forma de pares de
frases fonte e alvo. Estas memó-

rias são compiladas ao longo do
tempo por usuários.

Tradução automática estatísti-
ca é uma técnica mais recente e seu
uso ainda não está muito difundi-
do. Emprega uma coleção de do-
cumentos e suas traduções para
"treinar" software. Com o tempo,
estes sistemas baseados em dados
"aprendem"o que compõe e o que
não compõe uma boa tradução e
utilizam probabilidade e estatísti-
ca para decidir qual das várias tra-
duções possíveis de uma determi-
nada palavra ou frase é a mais cor-
reta dentro do contexto. O Google
usa o software baseado em regras
da Systran, mas também está de-
senvolvendo seus sistemas basea-
dos em estatísticas para traduzir
para e do árabe, chinês e russo. Es-
tes idiomas são especialmente di-
fíceis para os tradutores automáti-
cos porque suas estruturas diferem
muito das línguas neolatinas oci-
dentais, de acordo com Franz Josef
Och, cientista pesquisador do
Google. Durante alguns anos, a
Microsoft incorporou um parser
(análise sintática) de linguagem
natural baseado em regras em seu
software Word. Mais recentemen-
te, utilizou uma combinação de
memórias de tradução, traduções
automáticas baseadas em regras e
em estatísticas e tradutores huma-
nos para traduzir documentos pa-
ra sua base de conhecimento de
suporte ao cliente."A nova tendên-
cia na comunidade de pesquisa é
tentar combinar estas técnicas pu-
ramente estatísticas com algum
conhecimento lingüístico", diz
Steve Richardson, pesquisador sê-
nior da empresa.

No mundo corporativo, a tra-
dução automática tem êxito na
medida em que os usuários este-
jam dispostos a personalizar os sis-
temas cuidadosamente de acordo
com suas necessidades e seu voca-
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viado para um fornecedor externo
de serviços de tradução realizados
por tradutores humanos. Enquanto
isso, os sistemas de tradução se tor-
nam cada vez mais sofisticados ao
combinar múltiplos métodos. O
produto de tradução automática
estatística da Language Weaver
agora pode ser usado com o soft-
ware de gerenciamento de tradu-
ção da Idiom Technologies. Os
clientes podem acessar o World-
Server para recuperar conteúdo
traduzido anteriormente em uma
memória de tradução ou gerar no-
vas traduções — através de algorit-
mos do Language Weaver—quan-
do não forem encontradas corres-
pondências. Os dois métodos se
complementam, diz Dave Rosen-
lund, vice-presidente da Idiom."Os
clientes podem descobrir o volume
máximo de reutilização de tradução
na memória de tradução e depois
completar as frases que não foram
traduzidas antes."

Os sistemas híbridos, que com-
binam memórias de tradução e
traduções automáticas baseadas
em regras ou em estatísticas ou
ambas, são os que serão utilizados
no futuro. Os pesquisadores da
SRI International estão trabalhan-
do para automatizar a tradução de
árabe e mandarim - texto estrutu-
rado e não estruturado, bem como
fala em tempo real - para inglês.
"Temos uma resposta que é uma
'combinação de cinco sistemas'. O
processo leva em conta a ordem es-
pecífica de saída para cada frase em
cada sistema e a probabilidade de
que este sistema específico produ-
za boas respostas", explica Jordan
Cohen, cientista sênior da SRI. Os
usuários não devem se surpreen-
der quando traduções ruins che-
gam de uma entrada ruim, inde-
pendentemente da sofisticação do
sistema. Por mais inteligentes que
estes sistemas venham a ser, os de-
talhes contam, ressalta Rychtyckyj,
da Ford. "Você pode aprimorar
muito a qualidade da tradução se
aprimorar a construção do texto
original", sugere. Além disso, o
executivo da Ford aconselha a "ge-
renciar as expectativas dos usuá-
rios. Sempre diga que não terão
traduções perfeitas. (Tradução de
Computerworld/EUA) SM
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