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Mērķis Eksports
Koksne un koka izstrādājumi ir Latvijas viseksportētākās 
preces

Valodas barjera
Nepieciešamība gan komunicēt ar partneriem ārvalstīs, gan 
izplatīt informāciju par sevi un iespējām.
Profesionālie tulkošanas pakalpojumi, kā arī daudzvalodu 
servisa sniegšana ir ļoti dārgs un laikietilpīgs process.

Mašīntulkošana
Risinājums – radīt meža nozarei īpaši izveidotas 
komunikāciju tehnoloģijas – meža nozares maš īntulku



Rezult āti Valodas resursi
Apzināti, apkopoti, digitalizēti meža nozares valodas 
resursi.
- Paralēlie korpusi (tīmeklis, standarti, dokumenti, 
publikācijas u.c.) 233K
- Monolingvālie korpusi 211K

Nozares terminolo ģija
Apzināta, digializēta, padarīta pieejama 13K

Pielāgota neironu t īklu maš īntulkošana
Modernas metodes, pielāgošana nozarei



Neironu 
maš īntulkošana

Pamatā NMT tehnoloģija, kas

uzvar ēja 
WMT 2017 konferences
sistēmu konkursā
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Pielāgošana meža nozarei



Rezult āti Valodas resursi
Apzināti, apkopoti, digitalizēti meža nozares valodas 
resursi.
- Paralēlie korpusi (tīmeklis, standarti, dokumenti, 
publikācijas u.c.) 233K
- Monolingvālie korpusi 211K

Nozares terminolo ģija
Apzināta, digializēta, padarīta pieejama 13K

Pielāgota neironu t īklu maš īntulkošana
Modernas metodes, pielāgošana nozarei

Izstr ādātas jaunas metodes
Pētījumu rezultāti publicēti 3 zinātniskās publikācijās, 
publicētas starptautisku konferenču rakstu krājumos, 
indeksētas Scopus, Web of Science un DBPL datubāzēs 



Komercializ ēšana Rezultāts pieejams publiski
https://mezi-mt.tilde.lv
Nozares pārstāvji var izmantot



Rezultāts pieejams publiski, teksta tulkošana
https://mezi-mt.tilde.lv



Rezultāts pieejams publiski, tīmekļa lapu tulkošana
https://mezi-mt.tilde.lv



Rezultāts pieejams publiski, meža nozares terminoloģija
https://mezi-mt.tilde.lv



Komercializ ēšana Rezultāts pieejams publiski
https://mezi-mt.tilde.lv
Nozares pārstāvji var izmantot

Pielāgojams specifisk ākiem lietojumiem
Uzņēmuma specifiska terminoloģija un stilistika, 
tulkošanas procesi

Metodes izmantojamas ar ī citām nozar ēm

Eksporta potenci āls
Izstrādātās metodes var izmantot lai MT pielāgotu arī citām 
valodām un citām nozarēm



+371-67605001

mt@tilde.com

www.tilde.com/mt


