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I. I NTRODUÇ ÃO
Os avanços tecnológicos que ocorreram nos últimos anos
relacionados à popularização da internet tornaram possı́vel a
disponibilização cada vez maior de conteúdo multilı́ngue, principalmente em sites e repositórios de informação acessı́veis e
editáveis por todos, como as wikis. Nesse cenário, a tradução
desse conteúdo (para entendimento ou disponibilização de uma
versão em outro idioma) tornou-se uma demanda não apenas
de pesquisadores, cientistas e membros do governo, mas do
público em geral. A internet proporcionou às pessoas o acesso
à informação de um modo nunca antes visto pela sociedade
e a disponibilidade crescente de informação multilı́ngue se
contrapõe à dificuldade dos usuários da internet, espalhados
por todo o mundo, em entender esse conteúdo.
Embora existam, atualmente, diversos sistemas e ferramentas para a tradução automática (TA), comerciais ou disponı́veis
online, os mesmos ainda não são capazes de produzir TA de
qualidade comparável a do humano, em domı́nios irrestritos.
Além dos sistemas completamente automáticos, devido à
qualidade contestável das traduções por eles produzidas, outras
frentes de pesquisa se desenvolveram com o intuito de criar
ferramentas e recursos para auxiliar o humano na tarefa de
traduzir ou de editar a tradução antes, durante ou depois de
sua realização.
Especificamente em relação à primeira frente, é nela
que se inserem as ferramentas investigadas neste trabalho,
as Computer-Assisted Translation (CAT) tools, que utilizam
como principal recurso as Memórias de Tradução (MT). Uma
MT pode ser entendida como um repositório que armazena
os segmentos originais (geralmente frases) e as respectivas
traduções humanas, com o objetivo de serem manipulados e
reaproveitados em traduções futuras. Com o passar do tempo
de uso, a MT agrupa um grande conjunto de segmentos
acompanhados de suas respectivas traduções e esses podem ser
recuperados pela ferramenta CAT por meio de um casamento
(matching), completo ou parcial, sempre que um segmento
igual ou semelhante aparecer novamente. Assim, uma MT
pode ser considerada um córpus paralelo, pois contém seg-

mentos alinhados de textos já traduzidos, que têm a função de
serem reaproveitados em uma futura tradução.
Entre as principais vantagens do uso de memórias de
tradução estão: a consistência e a agilidade. As MT asseguram
que os documentos traduzidos são consistentes, incluindo terminologia, estruturas, expressões e definições comuns. Além
disso, elas também aceleram o processo de tradução já que
dividem com o tradutor humano a pesada carga de tradução
recordando para ele o que já foi previamente traduzido e
deixando-o focado na tradução de novos trechos.
Ferramentas CAT podem oferecer, ainda, funcionalidades
extra, como: análises estatı́sticas, exportação e importação
de MT, conversão de formatos, trabalho colaborativo e alinhamento. Por meio do alinhamento é possı́vel estabelecer a
correspondência entre segmentos (ou palavras) de um arquivo
original com os segmentos (ou palavras) de um arquivo que
foi traduzido sem o uso das MT permitindo, assim, a criação
“automática” de uma MT ou um glossário. Apesar de serem
bastante úteis, essas funcionalidades extras não são o foco
principal deste trabalho.
Neste trabalho apresentamos um projeto cujo objetivo é investigar a aplicabilidade de word embeddings para implementar a funcionalidade principal relacionada ao uso de MT em
uma ferramenta CAT, que é o casamento (matching) entre segmentos da sentença sendo traduzida e os segmentos presentes
na MT. A estratégia tradicionalmente usada para implementar
o casamento é considerar a intersecção (ou sobreposição) nas
sequências de palavras (n-gramas) presentes nos segmentos de
texto em comparação, o que pode ser descrito como casamento
de n-gramas. Essa estratégia tradicional, contudo, não é capaz
de capturar similaridade semântica além do nı́vel trivial [2].
Como alternativa ao casamento de n-gramas, o projeto
apresentado neste trabalho propõe investigar como as word
embeddings podem ser usadas para encontrar a similaridade
entre segmentos de uma MT. As word embeddings (ou vetores de palavras) são representações vetoriais de palavras,
geradas de modo não supervisionado a partir de córpus. Elas
representam as palavras em um espaço vetorial no qual a
similaridade semântica entre duas palavras é calculada com
base na proximidade dos vetores que as representam [2].
Neste trabalho, portanto, apresenta-se um projeto de
investigação do uso de word embeddings mono e bilı́ngues
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para implementar a funcionalidade de casamento de segmentos
de texto fundamental nas ferramentas CAT. Para tanto, a
seguir, são descritos brevemente os dois tópicos principais
desta pesquisa: memórias de tradução e word embeddings. Em
seguida, são descritos os objetivos e a metodologia a ser seguida, bem como as duas ferramentas CAT selecionadas como
candidatas a alteração nesse projeto. Por fim, são apresentados
os resultados esperados e as possı́veis contribuições do projeto
em questão.
II. M EM ÓRIAS DE T RADUÇ ÃO
Segundo [5], as memórias de tradução (MT) são uma das
principais fontes de conhecimento que dão suporte à tradução
humana nas ferramentas CAT. Uma MT é uma base de dados
que armazena segmentos fonte e alvo chamados de unidades de
tradução (do inglês, translation units ou TU). Esses segmentos
podem ser fragmentos sub-sentenciais, sentenças completas ou
mesmo parágrafos em duas lı́nguas e, idealmente, eles são
traduções perfeitas uns dos outros.
Para que esses segmentos sejam usados em uma ferramenta
CAT é necessário calcular uma pontuação de casamento entre
uma sentença de entrada sendo traduzida e o lado fonte de
cada TU armazenada na MT. Se a pontuação atingir um valor
mı́nimo, o lado alvo da TU é sugerido como uma tradução
para o usuário [5].
Novas TUs são inseridas na MT a todo momento, ou seja,
sempre que o usuário realiza a tradução de um segmento
fonte gerando um segmento alvo equivalente para ele, este
par (essa TU) pode ser armazenado na MT para uso futuro.
Esse crescimento constante da MT garante sua utilidade para
o tradutor humano que não precisará, no futuro, re-traduzir
segmentos previamente traduzidos garantindo a consistência
nas traduções e agilizando seu trabalho. Como bem colocado
por [5], juntamente com a quantidade, a qualidade das TUs
armazenadas é um fator determinante na utilidade da MT.
Exemplos de sistemas de MT são OmegaT1 , Wordfast2 ,
Déjà Vu da Atril Solutions3 , memoQ4 e SDL Trados5 entre
outros.
A Figura 1 ilustra o uso de uma MT em uma ferramenta
CAT, o SDL Trados. Na tabela presente na parte inferior da
figura são apresentados, na coluna da esquerda, os segmentos
do texto fonte e, na coluna da direita, as traduções correspondentes a cada segmento. Na parte superior da figura são
apresentadas as semelhanças e diferenças do segmento atual
do texto fonte com o segmento da MT com melhor pontuação
de casamento.
Ainda na parte superior, à direita, é apresentada a tradução
recuperada da MT e sua pontuação de casamento. A primeira
sentença teve uma pontuação de casamento (do inglês, context
match ou CM) de 100% uma vez que seu contexto era semelhante ao da TU. Nesse caso, o usuário optou por recuperar a
1 Disponı́vel

em:
em:
3 Disponı́vel em:
4 Disponı́vel em:
5 Disponı́vel em:
2 Disponı́vel

https://omegat.org/. Acesso em: 28 maio 2019.
https://www.wordfast.net/. Acesso em: 28 maio 2019.
https://atril.com/. Acesso em: 28 maio 2019.
https://www.memoq.com/en/. Acesso em: 28 maio 2019.
https://www.sdltrados.com/. Acesso em: 28 maio 2019.

tradução da TU e utilizá-la sem modificações. Para as segunda
e terceira sentenças, é possı́vel observar que os valores de CM
foram, respectivamente, 88% e 77%. Nesses casos, o usuário
optou por realizar modificações na tradução recuperada.
Assim, a partir das informações apresentadas na ferramenta,
o tradutor humano verifica a sentença fonte selecionada e
caso tenha sido encontrada uma TU semelhante na MT, ele
pode optar por: (1) utilizar a tradução da TU e modificá-la
se necessário, ou (2) ignorar a tradução sugerida e criar uma
nova tradução para o segmento. Ao confirmar a tradução e
prosseguir para o novo segmento, a nova TU é guardada na
MT, e pode ser utilizada nos demais segmentos do texto, assim
como em outros projetos, por meio da importação dessa MT.
Deste modo, o tradutor segue esse processo iterativo até o fim
do documento.
III. W ORD E MBEDDINGS
As word embeddings (ou vetores de palavras) são
representações vetoriais de palavras, geradas de modo não
supervisionado a partir de córpus, que representam as palavras
em um espaço vetorial. A similaridade semântica entre duas
palavras é, então, calculada com base na proximidade dos
vetores que as representam [2].
Essas similaridades e disparidades semânticas também podem ser estendidas para duas ou mais lı́nguas. Em [3], por
exemplo, os autores propõem a construção de modelos de
lı́ngua monolı́ngues para inglês, espanhol e tcheco usando
grandes córpus e, em seguida, usam um dicionário bilı́ngue
pequeno para aprender uma projeção linear entre os vetores
que representam cada lı́ngua. Desse modo, a tradução de uma
palavra fonte é obtida projetando seu vetor para a lı́ngua alvo
e buscando pelo vetor mais similar na lı́ngua alvo.
Exemplos de ferramentas que geram word embeddings são
word2vec6 , GloVe7 , fastText8 e MUSE9 .
Como as word embeddings capturam as similaridades
sintáticas e semânticas em uma ou várias lı́nguas, elas têm
sido aplicadas, entre outros, para encontrar a similaridade entre
textos. Em [1], por exemplo, foram usadas word embeddings
bilı́ngues para recuperar sentenças semanticamente similares.
Foram utilizados três pares de lı́nguas: inglês-espanhol, inglêsitaliano e inglês-croata. Como explicado pelos autores, a
similaridade semântica em textos é estimada com base no
quanto dois textos estão semanticamente relacionados ou associados, o que varia desde a equivalência semântica (na qual
o significado dos dois textos é exatamente o mesmo) até a
completa disparidade (na qual o significado de um texto está
completamente dissociado do significado do outro). Assim,
segundo esses autores, a similaridade semântica entre dois
textos é dada pela sobreposição de significado entre os dois
6 Disponı́vel em: http://deeplearning4j.org/word2vec. Acesso em: 29 maio
2019.
7 Disponı́vel em: https://nlp.stanford.edu/projects/glove/. Acesso em: 29
maio 2019.
8 Disponı́vel em: https://fasttext.cc/. Acesso em: 29 maio 2019.
9 Disponı́vel em: https://github.com/facebookresearch/MUSE. Acesso em:
29 maio 2019.
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Figura 1. Exemplo de utilização de sistema de memória de tradução.

textos, por exemplo, as sentenças “o gato está ronronando”
e “o cachorro está latindo” são mais relacionadas do que “a
tartaruga está correndo”.
No âmbito das MTs, word embeddings bilı́ngues do par de
lı́nguas inglês-italiano foram usadas por [5] como uma das
features no processo de limpeza das MTs, no qual TUs de
baixa qualidade foram eliminadas da MT.
IV. O BJETIVOS E M ETODOLOGIA
A partir da contextualização apresentada anteriormente,
pode-se estabelecer como objetivo do projeto aqui apresentado: verificar a aplicabilidade de word embeddings no cálculo
da similaridade entre segmentos de uma sentença sendo traduzida e os segmentos de uma MT.
Assim, as seguintes questões de pesquisa são levantadas
para este trabalho:
1) O uso de word embeddings para casamento de segmentos de uma sentença sendo traduzida e os segmentos de
uma MT (TUs) é melhor do que a estratégia tradicional
baseada em n-gramas?
2) O uso de word embeddings bilı́ngues em conjunto com
word embeddings monolı́ngues é efetivo?
Para atingir o objetivo apresentado anteriormente e responder às questões de pesquisa levantadas, as seguintes etapas
serão realizadas:
1) Levantamento das principais ferramentas CAT de código
aberto para seleção daquela que será alterada nesse
projeto,
2) Levantamento das memórias de tradução para o português do Brasil e o inglês que poderão ser usadas como
córpus base para a avaliação,
3) Levantamento das word embeddings disponı́veis para o
português do Brasil e o inglês, bem como o estudo das

principais ferramentas de geração de word embeddings
mono e bilı́ngues, caso seja necessário gerar word embeddings especı́ficas para esse projeto,
4) Proposição e implementação da estratégia de cálculo
de similaridade de segmentos de MT usando separada e conjuntamente word embeddings monolı́ngues e
bilı́ngues,
5) Avaliação das estratégias propostas com base na
comparação da qualidade do matching no sistema baseline (versão do sistema CAT sem qualquer alteração)
e nas versões do sistema nas quais será implementado
o matching usando word embeddings mono e bilı́ngues
separada e conjuntamente.
O projeto sobre o qual trata este trabalho está no inı́cio
de seu desenvolvimento e, até o presente momento, apenas a
primeira atividade foi finalizada, para a qual os resultados são
apresentados na seção V.
V. F ERRAMENTAS CAT
A primeira atividade do projeto ao qual este trabalho se
refere trata do levantamento e estudo das ferramentas CAT
de código aberto disponı́veis livremente. Nesse sentido, como
resultado de um primeiro levantamento foram selecionadas as
seguintes ferramentas: MateCat [7] e OmegaT [8].
As ferramentas citadas possuem recursos em comum, como:
(i) utilização de memórias de tradução com fuzzy matching10
e (ii) pré-tradução por meio de plugins que acessam tradutores automáticos como Apertium11 e Google Tradutor12 .
10 Fuzzy matching é um casamento com taxa de similaridade menor que
100% entre o segmento a ser traduzido e um segmento da memória de
tradução. Cada ferramenta CAT possui um valor padrão de limitante inferior,
que pode ser alterado pelo usuário.
11 Disponı́vel em: https://www.apertium.org/. Acesso em: 29 maio 2019.
12 Disponı́vel em: https://translate.google.com/. Acesso em: 29 maio 2019.
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Figura 2. Interface da ferramenta CAT MateCat. [6]

Uma diferença existente é que OmegaT foi desenvolvido em
plataforma desktop e MateCat em plataforma web.
MateCat é um acrônimo para Machine Translation Enhanced Computer Assisted Translation. Trata-se de uma ferramenta CAT com funcionalidades de: (i) pós-revisão, (ii)
outsourcing de gerenciamento de projetos, traduções e revisões
e (iii) trabalho em equipe, por meio de divisão e gerenciamento
de projetos. A Figura 2 apresenta sua interface, contendo
em seu lado esquerdo os segmentos fonte, e à direita, suas
respectivas traduções.
OmegaT é uma ferramenta desenvolvida em Java, com
plugins em diversas linguagens, como: Javascript, Groovy e
Python. Seus principais diferenciais são: (i) propagação de
correspondência (match propagation), ou seja, assim que um
segmento é traduzido, a mesma tradução é inserida automaticamente em todos os segmentos idênticos e (ii) suporte de
dicionários mono e multilı́ngue. A Figura 3 apresenta sua
tela de tradução, que possui no canto inferior esquerdo os
segmentos originais e abaixo de cada um deles, suas traduções.
No canto superior esquerdo são apresentadas as fuzzy matches,
e ao seu lado direito, são apresentadas as sugestões do tradutor
automático.
A Tabela I apresenta um comparativo dessas ferramentas.
Além da análise de caracterı́sticas pontuais, como as listadas
na Tabela I, uma análise qualitativa das funcionalidades e
facilidade de uso e alteração de código ainda será realizada
para determinar qual delas será a escolhida para alteração
nesse projeto.

VI. C ONTRIBUIÇ ÕES E RESULTADOS ESPERADOS
Este trabalho apresentou um projeto, em estágio inicial de
desenvolvimento, que visa investigar a aplicabilidade de word

Tabela I
C OMPARATIVO DAS FERRAMENTAS CAT
Categorias
Plataforma
Linguagem de
programação
utilizada
Licença
MT públicas
integradas
Formatos de MT
suportados

MateCat
Web

Ferramentas
OmegaT
Desktop

PHP

Java

LGPL license

GNU General Public
License v3.0

MyMemory

MyMemory

TMX

TMX, TTX, TXML,
XLIFF e SDLXLIFF

embeddings no cálculo da similaridade entre segmentos de
uma sentença sendo traduzida e os segmentos de uma memória
de tradução.
Ao final desse projeto, espera-se obter uma estratégia para
cálculo da similaridade semântica que seja uma alternativa
à estratégia de casamento tradicional baseada em n-gramas.
Para validar e avaliar a estratégia proposta ela será implementada/incorporada em uma ferramenta CAT de código aberto
permitindo casamentos mais semanticamente motivados e,
como tal, mais abrangentes.
Embora word embeddings tenham sido usados para detecção
de similaridade textual [1], [2] e para limpeza de MT [5],
não se tem notı́cia de um trabalho que tenha investigado
a aplicação de word embeddings mono e bilı́ngues para o
casamento de segmentos nas MTs. Assim, este trabalho surge
como a primeira iniciativa de investigação neste contexto.
Uma outra contribuição deste projeto refere-se ao principal
idioma sob investigação, o português do Brasil, que ainda é carente de pesquisas e desenvolvimento de recursos/ferramentas
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Figura 3. Interface da ferramenta CAT OmegaT. [8]

para a tradução (humana e automática) quando comparado ao
cenário de outros idiomas, como o inglês.
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