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Hvilke data findes i LetsMT! Nu? 

• Parallelle data:  

 670 mio. parallelle sætninger (heraf 481 mio. offentlige) * 

 Heraf en meget stor del EU-data 

• 48 sprog (36 offentlige) 

• 7 emneområder, af varierende størrelse:  
–  jura   
–  medicin og bioteknologi  
–  finans 
–   informationsteknologi og dataprocessering 
–  nationale og internationale organisationer 
–  (transport), kun private data 
–  uddannelse 
–  andet (også ved ubestemmeligt domæne eller blandede tekster) 

* Tallene er ikke helt retvisende, samme sætninger tælles flere gange 

 

 



Parallelle sætninger fordelt på antal domæner 
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Danske data på platformen 

 



Danske data på platformen 

• 71 mio. parallelle sætninger med dansk som det ene sprog 

        alle offentlige (24.000 private) 

•   De store korpusser alle EU-data 

• Antal sprogpar med dansk: > 20 

 

 

 
Antal parallelle sætninger med dansk som det ene sprog (angivet i mio.) 

 

• Mange mindre sprog som tjekkisk, ungarsk, baltiske sprog 
etc. 

• Danske data inden for 6 domæner (- transport) 
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Dine egne data  

• Hvordan kommer man i gang? 
– Gå ind på www.letsmt.eu 

– Sign up: send en anmodning til andris.karpovs@tilde.lv  som 
derefter sender dig login data. 

 

• Når du er blevet oprettet som bruger, kan du: 
– uploade dine tekster  

– træne dit eget MT-system 

– bruge andres offentlige tekster til træning  

 
 

 

http://www.letsmt.eu/
mailto:andris.karpovs@tilde.lv


Beskriv dine egne data  
- metadata 

Metadata beskriver samlingen af filer (korpusset). 

- Korpusnavn 

- Korpustype (ensproget el. parallelt) 

- Beskrivelse 

- Domæne (14 stk., fx Law, Finance, Tourism, Education + other) 

- Teksttype (9 stk. fx Financial Documentation + other)  

- Tilladelse (public, private) 

 

Du kan ikke downloade andres data 

Du kan kun se metadata for andres data 

 

 

 



Dine egne data III  
- formater 

LetsMT! Platformen understøtter: 
– TMX (flersproget) 

– XLIFF (flersproget) 

– Moses-format (flersproget) 

– PDF (ensproget ) 

– DOC (ensproget ) 

– TXT (ensproget ) 

 

 De flersprogede formater kan uploades som zip-filer 



Upload dit tekstkorpus 



Datakvalitet 

God MT kræver træningsdata af god kvalitet 

God kvalitet = direkte oversættelse: 

 
 

 

 
 

Dårlig kvalitet = forskellig sætnings- el. afsnitsrækkefølge 
   (eller fri oversættelse) : 

  DA EN 

Vestas’ rentedækningsgrad målt ved 
EBITDA var 15 i 2006. 

As in 2006, Vestas will … 

… … 

… garantihensatte i 2006 som 
planlagt. 

Vestas’ interest cover ratio 
measured by EBITDA stood at 15 in 
2006.  

DA EN 

Hos Vestas er ingen fejl for små til 
handling. 

At Vestas, no error is too small to act 
on. 



Kvalitetssikring 
God alignering er grundlaget for et godt MT-system 
 

• Online alignering 
– På platformen aligneres de ensprogede filer (pdf-, doc- og txt-filer) 

– Lange sætninger frasorteres 

– Frasortering af ”0-alignments” (dvs. sætninger uden oversættelse) 

 

• Offline alignering 
– Sikring af direkte oversættelse (parallelitet) 

– Sikring af fx pdf-til-txt-konvertering er gået godt 

– Frasortering af filer med dårlig alignering 

– Frasortering af ”0-alignments” 

 

• Din egen TM (tmx-fil) er det sikreste at uploade 

 

 



Hvor meget data er nok? 

• Ofte siges: 1 mio. parallelle sætninger 
 

• Vores tests viser dog: 
– 113.897 domænespecifikke  sætninger (årsrapporter) 

→ 60,91 BLEU 

 

– 19.415 domænespecifikke sætninger (ca. 400.000 ord, KU-data) 

 + 506.887 almensproglige sætninger 

→ 56,31 BLEU 

 

 BLEU = automatisk genereret mål for oversættelseskvalitet: 

0 < meget dårligt < 30  dårligt < 50 kan efterredigeres < 80 godt < 100 

 

  

 



Forholdet mellem data og kvalitet 

Jo bedre kvalitet træningsdataene har, 

 

 og jo mere lighed der er mellem træningsdata og de data 
der senere skal oversættes ,  

 

=> jo bedre oversættelseskvalitet får man 

 


