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Yleistä MOLTO-projektista
• http://www.molto-project.eu
• EU:n 7th Framework –projekti, aloitettu vuonna 2009
• Yhteistyökumppanit: Göteborgin yliopisto, HY, Universitat 

Politècnica de Catalunya, Zürichin yliopisto, Ontotext AD 
(Sofia, Bulgaria) ja Be Informed (Alankomaat)
• Motto: Non multa, sed multum – Ei määrä, vaan laatu
• Tavoite: Tuottaa työkaluja dokumenttien korkeatasoiseen ja 

tosiaikaiseen automaattiseen kääntämiseen usealla kielellä 
samanaikaisesti.
• Kielinä 12 EU-kieltä +venäjä, kiina, hindi, thai…



Grammatical Framework
• MOLTO perustuu GF (Grammatical Framework, Aarne Ranta, 1998) –

kuvauskieleen, jolla voidaan luoda luonnollisen kielen kielioppeja.
• GF jäsentää ja generoi (linearisoi) kieliä yhteisen abstraktin kieliopin kautta 

(interlingua).
• GF:n kieliopit soveltuvat formaalien kielten ja alikielten (rajallinen syntaksi 

ja sanasto) kääntämiseen sekä monikielisen tekstin tuottamiseen.
• Resurssikieliopit (tällä hetkellä 34 kieltä) sisältävät kielen yleiset syntaktiset 

ja morfologiset säännöt, mm. taivutusparadigmat.
• Sovelluskieliopit sisältävät halutun domeenin erityiset säännöt.
• Tilastollinen käännös tähtää kattavuuteen, sääntöpohjainen GF 

tarkkuuteen.
• Leksikkoa voidaan laajentaa esim. ontologioiden avulla, Uusien sääntöjen 

ja sanaston lisääminen on helppoa jopa GF:ään tai kielitieteeseen 
perehtymättömälle (työkalut). 

• Uuden resurssikieliopin luominen kestää 3-6 kuukautta, sovelluskielioppi 
voidaan luoda viikoissa.

• Open Source, liitettävissä eri työkaluihin, Web-API.



това превъзходно сирене е италианско .
tämä herkullinen juusto on italialaista.

denne lækkere ost er italiensk.
…

this delicious cheese is Italian

PSentence (SProp (Is (ThisMass (SuchMassKind (PropQuality 
Delicious) Cheese)) (PropQuality (PropCit (CitiNat Italian)))))

Jäsennys

Linearisointi



MOLTOn käyttötapaukset
• Turistifraasit
• Paikkoja, aikoja, lukumääriä, nimiä, laatuja
• Kielioppien testaamiseen
• Idiomaattisten rakenteiden tunnistamiseen

Phrasebook> p -lang=Eng "do they know that we don't have pizzas ?"|
l -lang=Fin,Swe,Ger

tietävät &+ kö he, että meillä ei ole pizzoja ?
vet de att vi inte har pizzor ?
wissen sie, dass wir keine Pizzen haben ?



MOLTOn käyttötapaukset
• Kulttuuriperintö
• Euroopan taidemuseoiden teosten kuvauksia
• Kysely ontologioista luonnollisella kielellä, vastaus samalla tai halutuilla 

kielellä
• GF muuntaa luonnollisen kielen kyselykieleksi ja kääntää saadut vastaukset
• Tietoja voidaan yhdistellä käytettävistä ontologioista

> show everything about Mona Lisa

Öljymaalauksen Mona Lisa on maalannut Leonardo da Vinci vuonna 
1519. Se on kokoa 77 kertaa 53 cm. Tämä maalaus on esillä Museé du 
Louvressa.
Mona Lisa wurde in 1519 von Leonardo da Vinci gemalt. Das Werk ist 
77 mal 53 cm. Diese Ölmalerei ist ausgestellt in der Museé du 
Louvre.

show some miniature by Pablo Picasso
which miniatures are from 1862



MOLTOn käyttötapaukset
• Patenttikäännökset
• Farmakologisten patenttien haku luonnollisella kielellä esim. EPOn 

patenttitietokannasta
• Jäsennin ohjaa käyttäjää kyselyn muotoilussa



MOLTOn käyttötapaukset
• Patenttikäännökset
• Farmakologisten patenttien haku luonnollisella kielellä esim. EPOn 

patenttitietokannasta
• Jäsennin ohjaa käyttäjää kyselyn muotoilussa
• Järjestelmä palauttaa löytyneet patentit käännettyinä



MOLTOn käyttötapaukset
• Matemaattiset tehtävät
• Ongelmien ja vastausten sanallistaminen
• Symbolinen matematiikka: WebALT-kuvauskielen muuntaminen 

luonnolliseksi kieleksi ja vastoinpäin

 Piippolan vaarilla on neljä lehmää ja kahdeksan kanaa. Montako 
eläintä Piippolan vaarilla on?

 …
 Kaksitoista



Laadun arviointi MOLTO-projektissa
Käännöslaadun manuaalinen evaluointi
• Natiivikieliset arvioijat (3-5, crowdsourcing) valitsevat  käännösvaihtoehdoista 

mielestään parhaan ja tekevät tarvittavat muutokset (jälkieditointi).
• editointiaika
• editointietäisyys (HTER): muutosten määrä / editoidun version sanamäärä

• TAUS-arvio: complete, useful, marginal, poor
Käännöslaadun automaattiset mittarit
• Perustuvat konekäännöksen ja ihmisen tekemän käännöksen tilastolliseen 

vertailuun (esim. BLEU, TER) - Asiya Toolkit (http://nlp.lsi.upc.edu/asiya/).
• Suurin osa mittareista täysin tekstipohjaisia (merkkijonojen vertailu), joihinkin 

kohdekieliin mahdollista soveltaa esim. automaattista syntaktista tai semanttista 
jäsennystä.

• Vertailu muihin järjestelmiin (Google, Bing, Systran)
Kyselykielten ja hakutoimintojen arviointi
• Hakujen kattavuus (saanti) ja tarkkuus (relevanssi), kyselykielen käytettävyys ja 

toiminnallisuus
Kielioppi- ja leksikkokehityksen työmäärän arviointi



Esimerkki: turistiaineiston jälkieditointi
• Esimerkkiaineistona 139 virkettä MOLTOn turistiteksteistä 

(englanti-suomi).
• Koehenkilöinä 11 Helsingin yliopiston opiskelijaa 

Tietokoneavusteisen kääntämisen kurssilta – äidinkieli suomi, 
hyvä englannintaito.
• Koehenkilöiden tehtävänä oli virke kerrallaan valita mielestään 

parhaiten lähtövirkettä vastaava käännös kolmesta 
konekäännösvaihtoehdosta (GF, Google, Bing) ja tekemään 
tarvittavat korjaukset.
• Tehtävä tehtiin käyttäen Appraise-työkalua (Christian 

Federmann, 2010).



Appraise
Eri käännösvaihtoehdoista 
valitseminen ja 
jälkieditointi. Ohjelma 
mittaa muokkaamiseen 
kuluneen ajan:



Tuloksia turistiaineistosta:
Valittu käännösehdotus



Tuloksia turistiaineistosta:
editointiaika ja editointietäisyys



 A compound according to Claims 1 , 2 or 3 selected from the group consisting of : 2-Cyano-3-hydroxy-N-isopropyl-N-(2-
mercapto-benzothiazo)-6-yl)-3-(4-trifluoromethyl-phenyl)-acrylamide ; 2-Cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-
benzothiazol-6-yl)-3-(4-trifluoromethyl-phenyl)-acrylamide ; 2-Cyano-3-hydroxy-4-methyl-hept-2-enoic acid isopropyl-
(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-amide ; 2-Cyano-3-hydroxy-5,5-dimethyl-hex-2-enoic acid isopropyl-(2-mercapto-
benzothiazol-6-yl)-amide ; 2-Cyano-3-hydroxy-4-phenyl-but-2-enoic acid isopropyl-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-
amide ; 2-Cyano-3-hydroxy-5-phenyl-pent-2-enoic acid isopropyl-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-amide ; 2-Cyano-3-
hydroxy-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-(3-trifluoromethyl-phenyl)acrylamide ; 2-Cyano-3-(4-cyano-
phenyl)-3-hydroxy-N-isopropyl-N-(2-marcapto-benzothiazol-6-yl)-acrylamide ; 3-(4-Butoxy-phenyl)-2-cyano-3-hydroxy 
N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-acrylamide ; 2-Cyano-3-hydroxy-4-thiophen-2-yl-but-2-enoic acid 
isopropyl-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-amide ; 2-Cyano-5-methyl-hex-2-enoic acid isopropyl-(2-mercapto-
benzothiazol-6-yl)-amide ; 2-Cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-(3-trifluoromethyl-phenyl)-
acrylamide ; 9-Cyano-8-hydroxy-9-[isopropyl-(2-mercapto-benzothiazot-6-yl)-carbamoyl]-non-8-enoic acid methyl 
ester ; 9-Cyano-8-hydroxy-9-[isopropyl-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-carbamoyl]-non-8-enoic acid ; 2-Cyano-N-
isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-thiophen-2-yl-acrylamide ; 2-Cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-
benzothiazol-6-yl)-3 thiophen-3-yl-acrylamide ; 2-Cyano-3-(4-cyano-phenyl)-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-
yl)-acrylamide ; 3-(4-Chloro-phenyl)-2-cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-acrylamide ; 3-(4-Butoxy-
phenyl)-2-cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-acrylamide ; 2-Cyano-3-cyclohexyl-N-isopropyl-N-(2-
mercapto-benzothiazol-6-yl)-acrylamide ; 2-Cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-(tetrahydrofuran-3-
yl)-acrylamide ; 2-Cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-thiazol-2-yl-acrylamide ; 2-Cyano-N-isopropyl-
N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-acrylamide ; 3-(4-Bromo-phenyl)-2-cyano-N-isopropyl-
N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-acrylamide ; 3-(3-Chloro-phenyl)-2-cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-
yl)-acrylamide ; 2-Cyano-3-(3,4-dichloro-phenyl)-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-acrylamide ; 2-Cyano-N-
isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-p-tolyl-acrylamide ; 2-Cyano-3-(4-ethyl-phenyl)-N-isopropyl-N-(2-
mercapto-benzothiazol-fi-yl)-acrylamide ; 2-Cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-(4-methoxy phenyl)-
acrylamide ; 4-{2-Cyano-2-[isopropyl-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-carbamoyl]-vinyl}-benzoic acid methyl ester ; 2-
Cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-(4-methytsulfanyl-phenyl)-acrylamide ; 2-Cyano-N-isopropyl-N-
(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-pyridin-4-yl-acrylamide ; 2-Cyano-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-3-
pyridin-3-yl-acrylamide ; 2-Cyano-3-(2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-N-isopropyl-N-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-
acrylamide ; 4-{2-Cyano-2-[isopropyl-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-carbamoyl]-vinyl}-benzoic acid ; and 4-{2-cyano-2-
[isopropyl-(2-mercapto-benzothiazol-6-yl)-carbamoyl]-vinil}-benzoic acid .


