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1. Inledning 

Opus är en växande parallell korpus med data från många olika språk (Tiedemann, 
2009). Data som finns i OPUS i dagsläget kommer bland annat från EUROPARL, 
OpenSubtitles och från Wikisource finns bibeln från 1917 i svensk och engelsk 
översättning. I detta projekt ämnar en grupp språkteknologistudenter utöka datamängden 
i OPUS genom att skapa en parallell korpus på franska och engelska med utgångspunkt 
från det fria onlinebiblioteket Wikisource. Detta arbete kommer ske såväl gemensamt 
med hela projektgruppen som individuellt. Individuellt så till vida att vi delar upp projektet 
i olika delområden och delar upp ansvaret för dessa delområden mellan 
gruppmedlemmarna, gemensamt på så vis att vi håller en kontinuerlig kontakt för att alla 
ska vara delaktiga i hela processen och hela tiden sträva åt samma håll och lättare 
kunna förutse och lösa problem som dyker upp under projektets gång. En mer ingående 
beskrivning av projektets olika delar, framförallt av det delområde som jag ansvarar för, 
ges under rubriken Tillvägagångssätt. 

1.1 Motivering 

Det här projektet är ytterst relevant för oss som språkteknologistudenter, eftersom vi 
genom praktisk träning få se vad det innebär att ta fram en parallell korpus och upptäcka 
vilka svårigheter som finns och hur dessa kan lösas. Genom att vi fokuserar på olika 
delar kommer vi få mer insikt om specifika problem inom den delen, men vi kommer 
även samarbeta och diskutera problemen med varandra och på så vis vara med om hela 
processen med att ta fram en parallell korpus. 

1.2 Mål med projektet 

Projektets mål är att leverera en parallell korpus utifrån parallella data i Wikisource. För 
att veta om målet uppnås kommer en utvärdering att genomföras. Delmål för att uppnå 
dessa mål är att vi behöver vi lära oss hur artiklar från Wikisource kan hämtas, hur 
identifiering av jämförbara texter kan gå till, hur identifiering av parallella delar i dessa 
texter kan gå till samt hur en utvärdering av ett sådant projekt kan gå till. Vi behöver även 
sätta oss in i hur OPUS är uppbyggt för att kunna leverera en parallell korpus som har 
samma struktur och format som de data som redan finns i OPUS, samt utforska vilka 
verktyg som redan finns i OPUS och hur vi kan använda oss av dessa. 

2. Bakgrund 

2.1 Parallella korpusar 

Pilevar, Faili och Pilevar (2011) skriver att parallella korpusar är en av de viktigaste 
resurserna inom NLP. De beskriver en parallell korpus som en mångspråkig korpus där 
innehållet länkats samman så det går att jämföra texterna. Eftersom texterna länkas ihop 
måste de ha liknande innehåll, vilket gör det svårare att ta fram en parallell korpus än en 
enspråkig korpus. Omfattande parallella korpusar, skriver de, är därför ganska ovanliga, 
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särskilt för mindre språk. Det som gör parallella korpusar till en så viktig resurs är bland 
annat att de används för att träna statistiska maskinöversättningssystem. Bristen på data 
blir då ett problem, eftersom mer data för systemet att träna på gör att det kommer att 
fungera bättre. Viktigt att tänka på vid utveckling av en parallell korpus är enligt Pilevar, 
Faili och Pilevar: 

– hur lika texterna är, ju mer lika de är, desto bättre kommer den parallella 
korpusen att passa för att träna ett system för statiskt maskinöversättning 
– hur mycket brus texterna innehåller, till exempel text i den ena texten som inte 
har någon motsvarighet ställer till problem i länkningen 
– storleken på texten, ju mer text, desto mer attraktivt att träna ett statiskt 
maskinöversättningssystem på. 

2.2 OPUS 

OPUS är en samling parallella korpusar med texter från olika domäner och på flera olika 
språk (Tiedemann, 2009). Det finns även verktyg för att tillföra mer data samt gränssnitt 
för att använda några av korpusarna. Syftet med OPUS är bland annat att tillhandahålla 
data vid träning av program för maskinöversättning. Korpusarna i OPUS kommer från fria 
texter hämtade på nätet, hittills finns bland annat korpusar från EMEA (European 
Medicines Agency), EUROPARL, OpenSubtitles, SPC (Stockholm Parallel Corpora) 
samt en påbörjad parallell korpus för Wikisource. Gränssnitt som finns är OPUS 
multilingual search interface, Europarl search interface, OpenSubtitles search interface, 
EUconst search interface samt Word Alignment Database. Verktygen är öppen källkod 
och behandlar olika delar i processen att skapa en parallell korpus för olika språk, till 
exempel finns verktyg för taggning och parsning. Korpusarna har tagits fram helt 
automatiskt med dessa verktyg, ingen manuell bearbetning av texterna har gjorts. 

2.3 Wikisource 

Wikisource är ett projekt som drivs av Wikimediastiftelsen, vilken bland annat omfattar 
även Wikipedia och Wikibooks. Det startades i november 2003, då under namnet project 
Sourceberg. Någon vecka senare bytte det namn till Wikisource och i juli 2004 flyttades 
det till sin nuvarande domän (http://wikisource.org). I dagsläget finns det artiklar på 
Wikisource på 64 olika språk med egna subdomäner. Antalet artiklar på dessa språk är 
totalt ungefär 1,5 miljoner. De största språken är engelska, franska och ryska, med cirka 
370 000, 270 000 och 220 000 artiklar på respektive språk. Dessutom finns det 
kategorier för ytterligare 110 olika språk som saknar egen subdomän, 30 av språken 
saknar dock artiklar. Det totala antalet artiklar på dessa språk är ungefär 12 000. Enligt 
Wikisource policy ska det finnas länkningar mellan texter som är översättningar av 
varandra. Det som finns på Wikisource är publicerade källtexter, översättningar av 
originaltexter, historiska dokument samt bibliografier om författare vars texter finns i 
Wikisource. Däremot tillåts inte texter som är skyddade av upphovsrättslagar eller texter 
som skrivits av någon av de som bidrar till Wikisource. Eftersom det är återgivningar av 
redan publicerade verk skriver Wikimedia att det är viktigt att texterna återges korrekt 
samt att innebörden inte ändras genom att tillexempel endast återge utvalda stycken. En 
skillnad med texterna på Wikisource jämfört med Wikipedia är att texterna är antingen 
original eller en översättning från en originaltext medan texterna på Wikipedia kan vara 
skrivna individuellt vilket gör att de skiljer sig betydligt mycket mer. Wikisource borde 
därmed utgöra en bättre grund vid skapandet av en parallell korpus. 
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3. Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt beskrivs först det ansvarsområde som är mitt primära i det här projektet, 
därefter följer en beskrivning av projektet som helhet. 

3.1 Min del i projektet 

Min del i projektet handlar till en början om att ladda ned artiklarna i Wikisource och 
placera dem i samma struktur som övriga texter i OPUS har, se Figur 1. Det vill säga, 
artiklarna kommer att sorteras i olika kataloger efter språk, och i dessa finns filer för 
ensidiga artiklar samt underkataloger för böcker, där varje kapitel är en egen artikel på 
Wikisource och blir en egen fil i strukturen. 
 

 
Figur 1. Tänkt struktur på de nedladdade artiklarna. Exemplet visar bara de två språk som vi tänkt 
bygga en parallell korpus för, men även övriga språk kommer följa samma struktur. 
 

För att ladda ned Wikisource kommer troligen ett skript liknande ett som användes vid 
nedladdning av bibeln (som redan finns i OPUS) att användas. Detta skript finns 
tillgängligt på OPUS, och visas i nedan. Det kommer dock behöva modifieras lite för att 
ta hem alla artiklar på ett språk istället för att ta hem alla kapitel i en bok på två språk. 
 
lista med alla bibelkapitel på sv och en 
 
for lang in sv en 
 do 
 mkdir -p $lang/bible 
 i=1 
 ${lang}bib | sed 's/ /_/g' | 
    while read f 
     do 
     p=`printf "%02d" $i` 
     wget -O $lang/bible/$p.wiki "http://$lang.wikisource.org/w/index.php?title=$f&action=raw" 
     perl wiki2txt.pl < $lang/bible/$p.wiki | gzip -c > $lang/bible/$p.txt.gz 
     i=`expr $i + 1` 
     done 
 done 
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Ett svårighet med detta skript är att det listar alla kapitel som ska hämtas, därmed går 
det att veta url:en till varje kapitel och hämta denna. Så det första steget blir att se om 
det går att hämta en lista över alla titlar i Wikisource, till exempel med hjälp av 
Wikisource resurs för att söka bland alla artiklar, 
http://en.wikisource.org/wiki/Special:AllPages för engelska titlar. Ett alternativ om detta 
visar sig svårt skulle vara att använda en funktion som finns i wget som följer länkar. 
 

Resultatet av skriptet ovan är filer med viss taggning. Det finns bland annat information 
om artikelns titel, författare, kategori och vilka språk den är länkad till. Denna information 
kan visa sig värdefull i nästa steg då kandidater till parallella texter ska tas ut (se Hela 
projektet), men kommer tas bort till steget efter det då de inte ska finnas där vid 
identifiering av parallella delar i texten. 
 

Ett problem som kan uppstå vid fortsatt skapande av den parallella korpusen, eller då 
den är klar och ska användas, är att det görs ett antagande att alla artiklar som ligger 
under en subdomän är skriven på det språket. Så är inte alltid fallet då det kan finnas 
sidor som till exempel är översättningar men där även originaltexten behållits 

3.2 Hela projektet 

Övriga delar i projektet består av tre olika delar, där den första är att identifiera 
kandidater till parallella texter. Detta kommer  första hand att ske genom att se vilka 
texter som har en länkning mellan sig, för att sedan fortsätta med andra metoder för att 
försöka identifiera fler kandidater som inte har någon länkning men ändå är att betrakta 
som motsvarigheter av varandra. För detta skulle tillexempel informationen om 
textförfattare kunna användas, eller översättning av titeln. 
 

Nästa del i projektet är att identifiera de delar i artiklarna som verkligen är parallella, 
detta för att inte få data i korpusen som inte är parallell. För detta steg krävs att data är 
tokeniserad på ordnivå. 
 

Den sista delen är att texterna ska anpassas till det format som texterna i OPUS har, det 
vill säga bland annat taggas med xml-taggar. Verktyg för att automatiskt göra detta finns 
redan tillgängliga i OPUS. Till sist kommer någon form av utvärdering av den parallella 
korpusen att genomföras. 
 

Metoderna som används i projektet för att identifiera jämförbara texter och parallella 
delar i dessa texter kommer att användas och anpassas specifikt för Wikisource och 
formatet på de artiklar som finns där. Om projektet är lyckosamt och det visar sig att 
metoderna fungerar bra borde det dock gå att applicera samma tillvägagångssätt även 
på andra språkpar inom Wikisource, men parallelle korpusar borde även kunna göras på 
likanande sätt av andra Wikimediaprojekt som är uppbyggda på liknande sätt som 
Wikisource. En fördel med Wikisource är dock att texterna som finns där är antingen 
originaltexter eller översättningar av dessa, likheten mellan samma artikel på olika språk 
bör därför vara relativt stor. På exempelvis Wikipedia skrivs däremot många av artiklarna 
enskilt för varje språk, vilket gör att variationen mellan språken bör vara större då 
texterna inte följer samma uppbyggnad. 
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4. Avgränsningar 

En avgränsning som görs i det här projektet är att vi enbart tar hem data från språk som 
har egna subdomäner på Wikisource och därmed antar att de texter som ligger där är 
skrivna på respektive språk. Denna avgränsning görs för att de texter som inte ligger 
under någon subdomän skulle behöva analyseras för att se vilket språk det är. 
 

En annan avgränsning är att vi gör vår korpus för språkparet engelska-franska. Detta för 
att identifieringen av parallella delar i dokumenten kräver språkspecifika verktyg. 
Metoden för sådan identifiering är dock tänkt att kunna applicera även på andra språkpar 
med verktyg specifika för de språken. Dock kommer (nog) artiklar från alla språk att 
hämtas hem, eftersom det är data som kan vara intressant att använda för utveckling av 
parallella korpusar för andra språkpar än engelska-franska. 

5. Överlämning 

När projektet är klart är målet att vi ska ha en färdig parallell korpus beståendes av data 
från engelska och franska Wikisource samt verktyg och metoder för hur denna korpus 
tagits fram. Korpusen levereras i form av raw-, source- och xml-filer enligt den standard 
som används i OPUS, och verktygen levereras i form av kod för de skript/program vi 
använt. Projektets medlemmar kommer även skriva varsin projektrapport med 
beskrivning av sin respektive del i projektet, samt en kortare populärvetenskaplig artikel 
som beskriver vad vi gjort i mer populärvetenskapliga termer. 
 

Mitt delområde i projektet levereras i form av nedladdade artiklar från Wikisource, där 
artiklarna är uppdelade i mappar för de olika språken. I dessa språkmappar återfinns 
artiklar i form av de nedladdade xml-filerna på det format som de har på Wikisource, för 
böcker gäller att varje bok får en egen underkatalog och däri placeras varje kapitel som 
egna xml-filer, även de obearbetade. 

6. Tidsplan 

Nedan ges en preliminär tidsplan för projektets alla delar. Arbetet med de olika delarna 
kommer även ske parallellt, men då delarna till viss del bygger på varandra behöver 
vissa moment slutföras före andra. De delar som kräver resultat från tidigare delar 
kommer påbörjas tidigare, men utvecklas och testas då i ett tidigt skede med andra data. 
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Vecka Moment    Deadline 

 
17 Projektförslag   29/4 
 Komma igång 
18 Ladda ner Wikisource   6/5 
19 Identifiera parallella sidor i Wikisource  13/5 
 Konvertera till rätt format, rätt struktur 
20 Identifiera parallella delar   20/5 
21 Köra skript    22/5 
21-22 Utvärdering av det vi gjort  30/5 
22 Presentation av projektet   31/5 
23-24 Tidsbuffer    17/6 
 Skriva projektrapport 
 Skriva populärvetenskaplig rapport 
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