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Profesionalno prevajanje pri nas


Povpraševanje po prevajalskih storitvah v svetu in pri nas narašča.



93,4 % profesionalnih prevajalcev pozna orodja za računalniško
podprto prevajanje, 74,4 % jih redno uporablja (Žunič 2013).



Večje prevajalske agencije v delovni proces uvajajo strojno
prevajanje in s tem povečajo produktivnost (Artiček 2014).



Popravljanje strojnih prevodov predstavlja vse pomembnejši delež
prevajalskega dela.



Popravljanje strojnih prevodov je hitrejše od prevajanja od začetka,
tudi če je uporabljen splošni prevajalnik in če popravljalci za to
nalogo niso posebej usposobljeni (Smolič 2015).

Študija primera: agencija si kupi
prevajalnik


izbrani ponudnik: Asia Online, jezikovna para AN-SL in SL-AN



začetna investicija: 40.000 $, nato obračunavanje po obsegu
(0,008 $/besedo)



ponudnik sam zagotovi splošne vire, agencija prispeva lastne
pomnilnike, glosarje, skenirane strokovne slovarje in kakovostne
enojezične vire



začetno urjenje prevajalnika traja 3 mesece



končni prevajalnik v avtomatski evalvaciji (BLEU) preseže Google in
Bing:


agencijski prevajalnik 25,62, Google 21,60 in Bing 15,12.

(vir: Artiček 2014)

Študija primera II: Študenti
popravljajo strojni prevod
30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5
0

0
0

2
T1 TR

4

6

T1 PEMT

8

0

2
T3 TR

4

6

T3 PEMT

8



povprečni čas PEMT je krajši
od T (razlika je majhna)



anketa: 66 % študentov
ocenjuje, da bi se lahko
navadili na PEMT



85 % študentov meni, da je
prevod od začetka bolj
kakovosten od
popravljenega strojnega
prevoda
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Množičenje prevodov




plačani prevodi množic



prostovoljski prevodi



do 80 % cenejši



odprtnokodna skupnost



popravljanje strojnih prevodov



“entuziasti” -> občasno celo boljši!



za boljšo kakovost dvojno
preverjanje + preverjanje
kompetenc z drugimi nalogami



številne znane aplikacije

znane platforme:


Ackuna, http://ackuna.com/



Gengo, http://gengo.com/



Translation Cloud,
http://www.translationcloud.net/



Mozilla, Linux, Wordpress,
OpenOffice, LibreOffice …



TED Open Translation Project,
https://www.ted.com/participate/t
ranslate/guidelines

Izzivi


Storitve strojnega prevajanja so plačljive…



…čeprav v veliki meri temeljijo na javno dostopnih podatkih.



Za prevajalce in prevajalnike so najdragocenejši pomnilniki
prevodov, ti pa so večinoma v lasti korporacij.



Tudi prevodni podatki javnih institucij niso javno dostopni.



Korporativne terminološke baze skoraj nikoli niso javno dostopne.




Tudi terminološke baze javnih institucij niso javno dostopne.




…s svetlo izjemo Microsofta.
…vsaj ne v uporabnem formatu (TBX).

Pravni vidiki pravic za prevodne podatke niso povsem jasni.

Kdo je lastnik pomnilnika
prevodov?






Prevod


je avtorsko delo in je avtorskopravno zaščiteno. (Izjema so uradne objave, sodna in upravna
besedila.)



Moralnih avtorskih pravic prevajalca ni mogoče prenesti na drugo osebo.



Materialne avtorske pravice praviloma pripadajo naročniku ali – v primeru delovnega razmerja –
delodajalcu.

Pomnilnik prevodov


je podatkovna zbirka kratkih segmentov besedila, ki tipično vsebuje podatke iz več virov.



ni avtorsko delo.



je intelektualna lastnina ponudnika prevajalskih storitev.



Če pomnilnik prevodov omogoča rekonstrukcijo (in redistribucijo) celotnega besedila, je to kršitev
pravic intelektualne lastnine.



(…še vedno pa se pravice do pomnilniških in drugih izpeljanih baz določajo od primera do primera).

Terminološka baza


načeloma pripada tistemu, ki jo je ustvaril (in/ali naročil).



Jezikovni podatki v njej ne morejo biti predmet avtorskopravne zaščite, razen če terminološka baza
vsebuje daljše citate ali odseke besedila.
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