Kalevala (Lönnrot), Algoritmi (Kilkki), Google and Google: Runo 1/2018

Vaiheet
1. Lasketaan kaikkien kolmen peräkkäisen merkin yhdistelmien esiintyvyys (esim. ane) Kalevalassa.
2. Tuotetaan satunnainen merkkijono, jossa kolmen peräkkäisen merkin esiintyvyydet vastaavat
Kalevalaa.
3. Käännetään tuotos Google Translate –sivustolla (https://translate.google.com/) suomesta
englanniksi.
4. Käännetään englanninkielinen tuotos Google Translate –sivustolla englannista suomeksi.
Phases
1. Calculate the incidence of combinations of all three consecutive characters (e.g., ane) in the
Kalevala.
2. Produce a random string where the incidence of each three consecutive characters corresponds to
the Kalevala.
3. Translate the output on Google Translate (https://translate.google.com/) from Finnish to English.
4. Translate the English version into Finnish by Google Translate.
rvakeräjäni, huollä tua valos kympioi ontella, kohjopanokaulillen. Suon viäkääria - eisän eisen si on men to,
en, tummierea vahitelasteän tomatti lui kyi, väitänteki syöntaharokolevia. Tahilkenni kivi. Illemat; ni. Sen
pui, itsensan san allävän tunnepo pi pota kun ollihontajalanokkot kujavasen kun-ikikampiitsan
päältuo‘omet kahamanomastaha san joiloikevi, kuornuota olvoimpitsene vä, tuopahaiteksi: ”Viimpimasti,
sino Li, tieripäine onenkäy ta eit tuoainen kun onsa lymmereni laiseppohioitsä päälliinturrastä: ”Kan
pyintäsistä poltamievä novalle suutuen on, ruoroirvoikkujuonna siitäseta ku kahantalkoi kun kannea
kuistaisi la, si kanoisopaip‘ eli purtta, poho, viin, lainuonen, na! ”Ohjoisen kas kat kausuikkirohjan si, hutoi
pala, jän misentaina maista aisiiksi, sillä kännatullä, hyvähättoi, ki sa ole, ko van hoani veneväintehet!
Joaistavo, karekkaiväin puhuta ran mietei ra lanalaurppoja vanimatti toan jouksehmo ki kolahallä usi, an.
Päsi, vasta puulemän! Saatteksin ta kaiväivallän. Tuot illa.
my valuation knife, your servant light lymens with a hollow, corking ear. I do not know what's wrong with
you - I do not know what's wrong with me. Tahilkenni kiivi. Illemat; my. It's a self-styled, sensationally
sparkling pot of potato when the stomachs of the fowl of a bunny's easter eggs, whenever they say, "The
most important thing, Sino Li, is that when a lynx is lying in the cloak, get in the way, the roulette team
starts to go where to go, when you go to the deck, you chicken hut, that is, the pork, the pork, the wine, the
wine, na! "Oh, oh, I got a seasonal rush, I hugged a piece of ice from the land to fuck me, because I'm
going to roll, I guess, who's who I got my boat? Anyway, the armenic talk about the rackets of the wolves
Toa's group of people, It was just a tree! I made the last day. Produced.
minun arvostusveitsi, palvelijasi valo lymens on ontto, korkki korvalla. En tiedä, mikä sinulle on vialla - en
tiedä mitä minulle on. Tahilkenni kiivi. Illemat; minun. Se on omaperäinen, sensaatiomainen kuohuviiniä
sisältävä perunaterä, kun pupun pääsiäismunien linnun vatsa aina kun he sanovat: "Tärkein asia, Sino Li, on
se, että kun ilves valehtelee, Rulettien joukkue alkaa mennä mihin mennä, kun lähdet kannelle, te
kananmurtaja, eli sianliha, sianliha, viini, viini, na! "Oi, oi, sain kausiluonteisen kiireen , Halasin hiukan
jään maata vittuihin, koska aion rullata, luulisin, kuka minä olen saanut veneeni? Joka tapauksessa, armenic
puhua susien sudet Toa ihmisryhmää, Se oli vain puu! Tein viimeisen päivän. Tuotettu.

