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Presentació 
 

L’Apertium (www.apertium.org) permet fer traduccions automàtiques1 entre diverses llengües. És un 
traductor que funciona per regles; és a dir, té un motor de traducció que analitza i processa el text en la 
llengua d’entrada i, a partir de mòduls de traducció bilingües, traspassa el text a la llengua de sortida. 

La diversitat de parells de traducció és fruit del fet que l’Apertium és un projecte en codi obert i lliure, 
cosa que facilita que els diferents parells de traducció siguin desenvolupats per equips independents. 

L’Apertium permet tres tipus de traduccions: 

• Traducció de textos. Permet introduir o enganxar un text en un quadre de text per obtenir-ne la 
traducció. 

• Traducció de pàgines web. Permet traduir webs per navegar-hi en una llengua diferent. 

• Traducció de documents. Permet pujar un document al servidor del traductor per obtenir-ne la 
traducció tot conservant-ne el format. 

 

Possibilitats de traducció 
 

Traducció de text directe 

La pàgina principal de l’Apertium presenta un quadre de text perquè l’usuari hi introdueixi el text que vol 
traduir.  

                                                      
1. Convé distingir entre la traducció per a la comprensió, que és útil perquè els usuaris puguin copsar el sentit del document original, 
és a dir, entendre’n aproximadament el contingut, i la traducció per a la difusió, que trasllada fidelment i rigorosament el contingut 
d’una llengua a una altra perquè els dos documents (original i traducció) tinguin la mateixa validesa i utilitat. 
Si necessiteu una traducció per a la comprensió, tingueu en compte que els usuaris han d’estar assabentats que el contingut a 
què accedeixen és una traducció automàtica amb qualitat d’esborrany. En aquest sentit, disposeu d’una plantilla que adverteix 
d’aquest ús merament informatiu de la traducció, perquè hi enganxeu els textos traduïts automàticament. 
En canvi, si voleu fer servir el text traduït automàticament com a punt de partida per crear una versió acurada del text original en 
una altra llengua, convé que tingueu en compte una sèrie de recomanacions per treballar els textos i obtenir així un document de 
qualitat, apte per fer-ne difusió. 

https://www.apertium.org/
http://www.apertium.org/?id=translatetext#_blank
http://www.apertium.org/?id=surfandtranslate
http://www.apertium.org/?id=translatedoc
http://hdl.handle.net/2445/121504
http://hdl.handle.net/2445/13782


 

• Heu de triar les llengües de la traducció. A la llengua original podeu deixar-hi el paràmetre 
Detecta la llengua perquè l’Apertium la pot reconèixer automàticament. 

 
• Podeu escriure o enganxar el text que vulgueu traduir en el quadre de text. 

• Teniu l’opció que l’Apertium marqui els mots que no pot traduir amb un asterisc (Marca les 
paraules desconegudes). Si trieu aquesta opció l’Apertium marca amb un asterisc totes les 
paraules que no sigui capaç de traduir, i les deixa en la llengua original. 

• Si l’opció Traducció instantània està marcada, la traducció es mostra automàticament al 
quadre de la dreta, si no, cal que pitgeu el botó Tradueix.  

 

Traducció de pàgines web 
 

• Si voleu traduir una pàgina web, heu de pitjar el botó Tradueix una pàgina web que hi ha a 
sota del quadre de text. 

• Heu de triar les llengües de la traducció.  

• Heu d’escriure l’URL de la pàgina. 

• En prémer el botó Tradueix obtindreu la traducció de la pàgina web. 

• Si l’opció Traducció instantània està marcada, la traducció es fa automàticament en el 
moment d’escriure l’URL. 

  



 

Traducció de documents 

• Si voleu traduir un document, heu de seleccionar l’opció Tradueix un document que hi ha a 
sota del quadre de text. El quadre desapareix i apareix el botó que permet cercar el fitxer que es 
vol traduir i informació sobre els formats acceptats. 

 

• Un cop triades les llengües de traducció i el document només heu de prémer el botó Tradueix. 
Al cap d’uns quants segons apareix a la part dreta de la pantalla l’enllaç per baixar el fitxer. 
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