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Konekäännöksen post-editointi
● Konekäännetyn tekstin käyttö kääntäjän työn pohjana on 

yleistymässä oleva tilanne.
● Post-editoinnin ajatuksena on työn nopeuttaminen ja 

tehostaminen:
● Parhaimmillaan voi säästää aikaa ja vaivaa (ja 

kustannuksia).
● Pahimmillaan on hidasta, vaivalloista ja turhauttavaa.

● Toimeksiantoina jopa konekäännöksen editointia ilman 
lähtötekstin apua.

● Taustalla ajatus, että tarvittavat korjaukset ovat enää 
”huolittelua”, ”oikolukua” (kieliasu tms.).



  

Post-editointikoe
● Keväällä 2011 yhdessä Leena Salmen (TY) kanssa.
● Aineistona kaksi englanninkielistä aikakauslehtiartikkelia 

(”Home truths about telecom”, The Economist Technology 
Quarterly, 2007 ja ”A scientific detective story”, Time, 
17.7.2008), jotka konekäännettiin suomeksi kahdella eri 
konekääntimellä (Google Translator ja Sunda).

● Koehenkilöinä toimi yhteensä 47 Turun yliopiston Kieli- ja 
käännösteknologia -kurssin opiskelijaa ja Helsingin 
yliopiston opiskelijaa.

● Koehenkilöitä ohjeistettiin korjaamaan teksti sujuvalle 
suomen kielelle sen mukaisesti, miten he merkityksen 
ymmärtävät.
● Lisävaihtoehtoina ”ei korjattavaa” tai ”ei tulkittavissa”. 



  

Post-editointikoe (2)
● Koneella tuotettujen raakakäännösten ja 

koehenkilöiden korjausten oikeellisuus arvioitiin 
virketasolla. Kaksi arvioijaa tahoillaan, lopuksi 
yhdenmukaistettiin arviot.

● Merkityksen oikeellisuus verrattuna lähtötekstiin ja 
kieliasun oikeellisuus verrattuna suomen kielen 
sääntöihin.
● Merkitys ok, kieli ok
● Merkitys ok, kieli ei
● Kieli ok, merkitys ei
● Merkitys ei, kieli ei



  

Kohti tarkempaa virheiden analysointia

● Virketason arvioinnissa seula on karkea: yksikin 
virhe vie samaan kategoriaan täysin 
käsittämättömien tapausten kanssa.

● Seuraavana tavoitteena viedä arviointia 
virkkeen sisälle.

● Onko sanalla oikea merkitys kontekstissa?
● ”bug” - ”hyönteinen”, ei ”vika”

● Välittyvätkö sanojen väliset suhteet?
● ”people seem to prefer typing” → 

”ihmiset näyttävät mieluummin kirjoittamalla”



  

Raakakäännös vs editoitu
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Raakakäännös vs editoitu (2): virheet
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Sanat vs suhteet
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Onko näitä olemassakaan?

1.a) ”hyönteinen, joka muistuttaa yhteistä Pohjois-
Amerikan laatikko vanhemman vika”
b) ”hyönteinen, joka muistuttaa tavallista 
pohjoisamerikkalaista laatikkoa, vanhempi vika”
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2.  ”ne syövät aamiaista isoäitinsä kanssa, 
selkä-koti verkkokameran kautta”
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selkä-koti verkkokameran kautta”
● they have breakfast with their grandmother back 

home, via a webcam
3.”ilmainen internet nimittelyä”

● free internet-calling services



  

Mitä tässä tapahtuu?
● "On hyvin vaikeaa arvioida", Barclay sanoo, "koska, 

ajan kausi, me olemme nähneet ilmaston 
lämpenemisen potentiaalisesti vaikuttavan hyönteinen-
faunaan, on, ajan melkein juuri, että avasi sen kaupan 
esteet jäsenvaltioiden välillä, sama kausi Euroopan 
unionin jälkeen.
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● “It’s very difficult to judge,” Barclay says, “because the 
period of time we have seen global warming 
potentially influencing the insect fauna is almost 
exactly the same period of time since the European 
Union opened up its trade barriers between member 
states.



  

Voisihan asia olla näinkin...
● Opiskeltuaan työntekijät käyttävät yli puolet 

työajastaan pois toimistosta - myyntimiehet, 
konsultit, lentäjät, toimittajat ja valokuvaajat - hän 
huomasi, että ne yleensä kiinni tietojen 
keräämiseen ajon aikana, että ne sitten toimivat, 
kun he saavat takaisin pöydät .
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● After studying workers who spend more than half 
their time out of the office – salesmen, consultants, 
pilots, journalists and photographers – she found 
that they generally stick to gathering information 
while on the move that they then work on when 
they get back to their desks.



  

Mitä tästä korjaisi?

● Hänen tutkimuksensa Sveitsissä ja Ranskassa 
havaitsi, että jopa silloin kun ihmisille soitetaan, 
ei kasva merkittävästi.
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Kiitokset!

Maarit Koponen
maarit.koponen@helsinki.fi


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

