
Tõlkeandmed:

● sõnad ja fraasid 

tõlkimiseks

● leksikon

● lause struktuur

ET: Kas sul on parem idee?

LV: Vai tev ir labāka idēja?

ET: Mul on parem idee.

LV: Man ir labāka idēja.

ET: Kas neil on tõlketekste?

LV: Vai viņiem ir pārtulkotu tekstu?

ET: Sul peaks olema palju tõlketekste.

LV: Tev jābūt daudz pārtulkotu tekstu.

Ükskeelsed tekstid:

● soravus

● valdkonna sobitavus

Statistiline masintõlge



●tõlkesüsteemi loomiseks ei pea lähte- ega 

sihtkeelt tundma

●tõlkida võib ükskõik mis keelte vahel!

○kaasaegne eesti keel → 18. saj. eesti keel

○keeruline tekst → lihtsam tekst

●vaja suurt kogust tõlkenäiteid

○min. kogus: 1 miljon sõna / ~100 000 lausepaari

○ tüüpiliselt üle kuni 100 miljonit lausepaari

○võrdluseks, “Tõde ja Õigus”: ~100-200 tuhat sõna

Statistiline masintõlge



Tulemuseks:

I know you are the dream girl of

millions of your fans



Tulemuseks:



Mis on hea (masin)tõlge?

● Inimene: do not buy this product, it is their craziest 

invention

● Süsteem: do buy this product, it is their craziest 

invention
o tähendus vastupidine, järeltoimetamine kerge

● Inimene: The battery lasts 6 hours and it can be 

fully recharged in 30 minutes.

● Süsteem: Six hour accumulator, half-an-hour to 

recharge completely
o tähendus: arusaadav, järeltoimetamine õudne



●integreerimine tõlkemäluga

○masintõlge “täidab lüngad”

○ tõlkija saab valida masintõlke ja tõlkemälu variantide 

vahel

●järeltoimetamine hea masintõlke süsteemiga 

tõstab töö effektiivsust!

○110%-190%

Kuidas masintõlget kasutatakse



Kuidas masintõlget  kasutatakse

● masintõlke väljundi kvaliteet muutub iga 

tõlgitud lausega

●tõlkeväljundi usaldusväärsuse hindamine ja 

halvimate lausete eemaldamine

○ tulemused palju paremad!



●funktsionaalsuse sobivus keelepaarile

○= meie!

○ tõlkesüsteemi analüüs ja kohendamine ülesandele

●andmed!

○= teie!

○suurus on oluline: 

 leksikon (tõlketekstid)

 grammatilisus (ükskeelsed tekstid)

○ teksti valdkond on oluline

 leksikon, tõlke järjekindlus

Millest oleneb tõlkekvaliteet?



Ehk “kuidas teha Google Translate’st paremat 

masintõlke süsteemi”?

●kergelt tehtav spetsiifiliste valdkondade ja 

keelepaaride jaoks

●kõik algab andmestikuga huvitatavast 

valdkonnast

○= teie!

●ja koostööpartnerist kes oskab neid andmeid 

analüüsida ning kasutusele panna

○= meie!

Kuidas alustada?


