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Okvirni program
• Trendi v jezikovni industriji in vpliv Covid-19

• Prevajalska orodja v oblaku

• Popravljanje strojnih prevodov

• Jezikovne tehnologije in umetna inteligenca

• Razprava

Gradiva, povezave: 

http://www.lojze.si/spela
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Pestrost jezikovnih storitev



Projekcije rasti pred Covid-19



Stanje v Evropi – LIS19



Stanje v Evropi – LIS19
• raba strojnih prevajalnikov







Prevajalstvo po koroni
• padec naročil, zlasti v 

sektorjih, povezanih s 
turizmom, potovanji in 
gostinstvom,

• negotovost tudi v 
drugih gospodarskih
sektorjih,

• okrepitev trendov, ki so 
bili opazni že prej:
� tehnologije,
� storitve po meri -> 
fleksibilnost,

� poslovanje na daljavo.

• skokovito naraščanje
potreb po ponudbi
digitalnih vsebin:
� spletna prisotnost

podjetij,
� e-trgovina,
� e-izobraževanje,
� zabava;

• naraščanje potreb na
določenih področjih:
� medicina, farmacija, 

okolje, prehrana, varnost, 
obramba.
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Prodor umetne inteligence
• nevronsko strojno prevajanje (NMT)

• vse več akterjev:
� Google, Microsoft, Yandex, Amazon, Baidu, DeepL, 

Tilde, ModernMT, IBM, SDL …
� sistemi po meri: KantanMT, Omniscien + vsi zgornji
� ponudniki agregiranih storitev (dostop do 30+ 

prevajalnikov prek enega posrednika): Intento, 
Memsource; ocena kakovosti prevajalnika (MTQE)  

� interni sistemi (TransPerfect, Lionbridge itd.)

• novosti:
� prevajanje na ravni dokumenta
� sprotno prilagajanje uporabnikovemu slogu / 

terminologiji
� aktivno učenje iz popravkov



Moč podatkov
• upravljanje podatkov: prioriteta ponudnikov 

jezikovnih storitev; podatki so kapital

• kakšni podatki?
� dvojezični, področno-specifični

� terminologija, slog, “prepoznavni ton podjetja”
� enojezični, specializirani

� gradnja jezikovnih rešitev po meri
� pogovorni sistemi, pomoč uporabnikom, razvrščanje itd.

� metapodatki
� področje, jezikovni par, obseg, čas; analiza popravkov, 

zadetkov, napak, oznak; uporabljene tehnologije
� za lažjo avtomatizacijo poslovnih procesov

• pojav podatkovnih tržnic

• podatkovna analitika



Strojno prevajanje in 
slovenščina
• Amebis Presis RBMT 2002/2003
• Google SMT 2006, NMT 2016/17
• MT@EC SMT 2013, NMT 2018
• Microsoft Bing SMT 2007, NMT 2018



Prevajalska 
orodja



Prevajalska orodja -
lestvica
• SDL Studio (67 %)

• memoQ (49 %)

• Memsource (~ <25 %)

• Across (~ <20 %)

• Wordfast (~ <20 %)

Drugi oblačni: Transifex (L10N), SmartCat, 
MateCat, Wordfast Anywhere



Prevajalska orodja
• Prevajalska namizja so postala prekompleksna za 

uporabnike. 
� poenostavljanje uporabniških vmesnikov
� perspektiva: prilagajanje uporabnikom z metodami UI 

(po zgledu Adobe)

• Prevajanje se seli v oblak.
� programje kot storitev (SaaS); različne naročniške sheme
� učinkovita avtomatizacija in optimizacija rutinskih 

opravil
� vse manj pomislekov glede varnosti (pa vendar popoln 

prehod v oblak še ni na vidiku)

• Integracija prevajalnikov in drugih eksternih orodij

• Integracija govornih tehnologij.



Demo
• MateCat – odprtokodno brezplačno prevajalsko 

okolje v oblaku

• Memsource – plačljivo večuporabniško okolje za 
prevajanje in vodenje projektov v oblaku (trenutno 
vodilnni na trgu)

• SmartCat – plačljivo večuporabniško okolje za 
prevajanje in vodenje projektov v oblaku

https://www.matecat.com/
https://www.memsource.com/
https://www.smartcat.ai/

