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Η εισαγωγή μεταφραστικού εργαλείου στην Wikipedia
άνοιξε νέους δρόμους σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και
εκπαιδευτικούς να το αξιοποιήσουν εμπλουτίζοντας
ταυτόχρονα αυτή την παγκόσμια δεξαμενή γνώσης.

Η μηχανική (αυτόματη) μετάφραση είναι η γλωσσική επεξεργασία κατά
την οποία το περιεχόμενο της γλώσσας-πηγή μεταφέρεται στη γλώσσαστόχο μέσω υπολογιστικών συστημάτων με τη χρήση λογισμικού.Ισχυρή
παρουσία στη γλωσσική βιομηχανία έχουν και τα Computer Aided
Translation tools. Τα CAT tools αναφέρονται στην υποβοηθούμενη από
υπολογιστή μετάφραση και αποτελούν εργαλεία που διευκολύνουν τη
μεταφραστική διαδικασία.Το κείμενο-πηγή μεταφράζεται χωρισμένο ανά
προτάσεις, κάθε μία από τις οποίες βρίσκεται μέσα σε ένα πλαίσιο
ακριβώς κάτω από το οποίο μπορεί να προστεθεί η μετάφρασή της. Οι
μεταφραστικές μονάδες αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων που
ονομάζουμε μεταφραστική μνήμη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και σε επόμενες μεταφράσεις.

Οι συντάκτες της Wikipedia ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν τη
μετάφραση ως μια μέθοδο γρήγορης και επαρκούς ανάπτυξης της
Wikipedia στην μητρική τους γλώσσα. Έως και πρόσφατα η
επεξεργασία σε μεγάλο βαθμό εμπεριείχε την χρήση κώδικα
μορφοποίησης για την ενσωμάτωση συνδέσμων, εικόνων, και
παραπομπών σε πηγές.
Το 2014 η Wikipedia εισήγαγε το δικό της μεταφραστικό εργαλείο, το
Content Translation tool, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
κάθε συντάκτη που επιθυμεί να παρέχει τη μετάφραση ενός
λήμματος. Μέσω αυτού, ο μεταφραστής μπορεί να επικεντρωθεί στο
κείμενο χωρίς να μπερδεύεται με δευτερεύοντα τεχνικά ζητήματα.

Η άσκηση σπουδαστών στη μετάφραση λημμάτων της
Wikipedia είναι κάτι που έχει δοκιμαστεί σε σχολές σε όλο
τον κόσμο, και είναι χρήσιμη αφενός επειδή το
μεταφραστικό έργο διατίθεται στο ευρύ κοινό, αφετέρου
επειδή βάζει τους σπουδαστές-μεταφραστές σε ένα
πραγματικό περιβάλλον με χρηστικά κείμενα.
Η λειτουργία του Content Translation που έχει αναπτυχθεί
από το ίδιο το WMF είναι χρήσιμη, αφενός επειδή εισάγει
τους σπουδαστές σε ένα μεταφραστικό περιβάλλον,
αφετέρου επειδή τους διευκολύνει να επικεντρωθούν στο
κυρίως μεταφραστικό έργο επιλύοντας τα βασικά ζητήματα
μορφοποίησης και διασύνδεσης λημμάτων ανάμεσα στις
διαφορετικές γλώσσες της Wikipedia.
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