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EU-oversætteres behov for terminologi

 høj kvalitet og relevant

 nem og hurtig adgang

 søgning i flere ressourcer på én gang

 integreret i værktøjer (CAT-værktøjer)
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EU-oversætteres værktøjer

 CAT-værktøjer (SDL Studio, CAT4TRAD)

med integrerede søgemuligheder bl.a.:

 Quest-søgefunktion med søgning i flere ressourcer på én gang bl.a.

• Euramis-databasen (sætninger)

• IATE og andre termbaser (termer)

• Maskinoversættelse MT@EC
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EP’s TermCoord-Enhed - rolle

 at få nye og opdaterede termer ud:

 til EU-terminologer og -oversættere via:

 proaktiv terminologi med tematiske termprojekter for de enkelte 
sprogenheders terminologer

 til eksterne brugere via http://termcoord.eu/

 IATE Term of the week

 EU-glossarer

 Glossary links
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http://termcoord.eu/
http://termcoord.eu/category/iate-term-of-the-week/
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http://termcoord.eu/glossarylinks/


EP’s TermCoord-Enhed - opgaver

 at vedligeholde og koordinere indholdet af IATE

 at teste den nye IATE 2 (sommer 2018)

 at teste nye termekstraktionsprogrammer

 at koordinere termarbejdet i EP’s sprogenheder

 at organisere workshops om terminologi

 at have kontakt til uddannelsesinstitutioner
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II. Dokumentspecifik termekstraktion

SDL Studios termgenkendelse bruges til at integrere termekstraktionen fra IATE:

 dokument til sendes IATE, og man får en termbase (i tre formater: TBX, SDLTB og 
CSV) tilbage med alle de termer, som IATE har fundet i dokumentet

 SDLTB-format vælges, gemmes og tilføjes i oversættelsesprojektet i SDL Studio
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Studio-interface med termgenkendelse
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Studio interface – Term Recognition-vindue

Term Recognition-vindue 
kan placeres hvor som helst.
Markering af term og valg af 
Insert term translation 
indsætter termen i Studio.
View term details giver flere 
IATE-oplysninger om term.

Insert term translation

View term details
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Studio interface – View term details
IATE-oplysninger:

Reliability

Institution

Reference

Domæne

IATE-link

(valgfri men tager meget 
plads på skærmen)
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Pilotforsøg med dokumentspecifik 
termekstraktion fra IATE (jan-feb. 2017)

• 19 sprogenheder – 70 personer

Vigtigste resultater:

• gjorde livet lettere – øget kvalitet og konsistens i tekster

• færre manuelle termsøgninger

• identificering af ord, som man ikke ville have betragtet som termer

• post-2004 målsprog langt mindre støj end pre-2004

• generel brug kræver uddannelse af brugere (indstillinger)
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Ulemper/problemer

• støj især pre-2004 (især EN, DE, FR,) med mange termer i IATE pga.:

• homonymer

• duplikater

• almindelige ord / småord genkendes som termer 

• længere termer med flere ord genkendes ikke

• uhensigtsmæssig rangordning (efter rækkefølge i teksten)

• ikke forskel mellem store og små bogstaver who vs. WHO
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Løsninger/fremtidig udvikling

• løsning af  støjproblemet for især pre-2004 (EN, DE, FR,)

• stopliste (med de mest almindelige ord)

• findes allerede, kan evt. udvides

• domæne

• problematisk pga. IATE’s domænestruktur (Eurovoc)

• IATE-pålidelighedskode 

• institution

Er det værd at bruge energi på at rense ud?

• Interinstitutionelt samarbejde om integrering af Studio og IATE
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II. Tematiske termbaser - behov

 specifik, afgrænset pålidelig terminologi

 i specifikke  emneområder

 i specifikke lovgivningsprocedurer

 Kommissionens forslag sendes til Parlamentet (EP), derefter til Rådet

 EP er ofte bundet af Kommissionens terminologi; det er vigtigt, at der 
anvendes den samme terminologi

 sikres ved en manuel udvælgelse og validering af termer fra 
referencedokumentet:

 f.eks. basisretsakter, Kommissionens forslag 
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Tematiske termbaser - fremgangsmåde

 manuelt oprettede tematiske termbaser vha. et program for termekstraktion  
Syncroterm der foreslår en række termer i en liste,

 der eksporteres til programmet Glossary Converter,

 der omdanner listen til en termbase til Studio SDLTB-format, der bruges på 
samme måde som i den dokumentbaserede termekstraktion fra IATE.
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http://www.terminotix.com/index.asp?name=SynchroTerm&content=item&brand=4&item=7&lang=en
http://www.cerebus.de/glossaryconverter/help/GlossaryConverter.html


Eksempler på tematiske termbaser

 Finansforordningen

 Den flerårige finansielle ramme

 Den Europæiske Globaliseringsfond

 Emissioner fra biler (EMIS)
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Konkret eksempel

 Ved oversættelse af tekster om Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) er 
det vigtigt at vide, om hvordan ”financial contribution” oversættes i 
forbindelse med EGF: 

 termbasen med udelukkende termer fra basisretsakten1 om oprettelse af 
EGF indeholder termen ”økonomisk støtte” 

 ikke behov for at søge andre steder
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Eksempel - illustration
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Nuværende anvendelse

 i testfasen i nogle enheder for oversættelser om ændring af 
finansforordningen

 nemt at anvende Syncroterm:

 efter træning - ca. 1 time at lave en termbase (f.eks. 40 termer)

 et sprogpar EN-ET kan nemt duplikeres til andre EN-DA, etc.

 deling af termbaser i SDL Studio

 flere brugere samtidigt tilkoblet samme base

 flere brugere kan samtidigt tilføje termer til samme base
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Fremtidig anvendelse

 Systematisk anvendelse:

 på enhedsplan: filkoordinator til central terminologi, f.eks. EN-DA

 i EP: udbredes til andre sprogenheder, f.eks. EN-FR, EN-DE etc.

 Udveksling af tematiske termbaser:

 mellem EU-institutionerne

 lovgivningsprocedurer: Kommissionen opretter basen og sender den 
videre til EP og Rådet

 sikring af kohærent terminologi og øget kvalitet
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Hindringer/muligheder for anvendelse

 Hindringer for anvendelse:

 Manglende licenser til programmer pga.

 finansielle ressourcer

 IT-sikkerhed

 Manglende menneskelige ressourcer:

 terminologer

 Muligheder

 Opbakning fra oversættere og terminologer

 Nemmere at integrere egne termbaser i CAT-værktøjer (Multiterm)
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Spørgsmål?

tommi.bernitz@europarl.europa.eu
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Tak for jeres opmærksomhed 
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