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MAŠININIS VERTIMAS – PASENUSI IR NUOBODI TEMA?

First of all, I would like to salute the determination 

and the commitment of WHO Members, as well as 

yours personally, dear Dr Tedros. 

You and your team have worked tirelessly to 

uphold the multilateral framework that is so 

essential for Global Health Security – even when it 

was difficult to do so.

EN
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and the commitment of WHO Members, as well as 

yours personally, dear Dr Tedros. 

You and your team have worked tirelessly to 
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was difficult to do so.

EN
Zunächst möchte ich die Entschlossenheit und das 

Engagement der WHO-Mitglieder sowie Ihres

persönlichen Engagements, lieber Dr. Tedros, würdigen.

Sie und Ihr Team haben unermüdlich daran gearbeitet, 

den multilateralen Rahmen, der für die globale

Gesundheitssicherheit so wichtig ist, aufrechtzuerhalten –

auch wenn dies schwierig war.

DE (vertimas)





Vaizdo įrašas iš 
interneto ispanų k.

Titrai ispanų k.

Titrų vertimas 
į lietuvių k.

1.  Šnekos atpažinimas

2. Vertimas į lietuvių k.



CEF platformos kalbos apdorojimo priemonės

Vertimas
(į/iš 30 kalbų)

Šnekos atpažinimas
(EN, FR, DE, ES)

Dokumentų
lingvistinė

analizė

Konkrečių
žodžių
kategorijų 
atpažinimas  

(EN, DE)

-> Eurovoc
kategorijos
nustatymas

->



HTTPS://LANGUAGE-TOOLS.EC.EUROPA.EU



KAM SKIRTA?



VIENA SISTEMA – DVI VARTOTOJŲ GRUPĖS

• Valstybių narių, Norvegijos 
ir Islandijos viešojo 
sektoriaus institucijos

• Universitetai

• Įmonės (mažos, vidutinės)

• CEF infrastruktūros dalys

CEF eTranslation

• ES institucijų vertėjai ir kiti 
darbuotojai

• ES institucijų skaitmeninės 
paslaugos

DGT eTranslation



ETRANSLATION



eTranslation vertimo kalbos

Visos oficialiosios kalbos

Tik dalis oficialiųjų kalbų

Neverčiama

+ 3 neeuropietiškos kalbos:
Kinų mandarinų,
Japonų, 
Arabų



2,8 mln.
išvers 

Vertimo 

raštu GD

vertėjai

2021 m.

70 mln.
Iš viso eTranslation išversta 2020 m.

185 mln.
Iš viso eTranslation išversta 2021 m. I-III ketv.

eTranslation
vertimo apimtis,
psl.







eTranslation: dvi pagrindinės vertimo sritys:

ES formalioji kalba: vertimo variklis parengtas 
naudojant ES dokumentų vertimus – labiausiai tinka 
formaliems dokumentams ir su ES susijusiems tekstams

Bendroji kalba: vertimo variklis parengtas naudojant
įvairius dokumentus – labiausiai tinka neformaliems 
dokumentams ir su ES nesusijusiems tekstams









eTranslation



Palaikomi formatai: .txt



eTranslation



CEF eTranslation saityno paslauga – „Mašina mašinai”

Kliento 
kompiuteris

Kaune
<target-language>LT</target-language>
<translated-text>Sveikas, pasauli!</translated-text>

<text-to-translate>Hello World!</text-to-translate>

<source-language>EN</source-language>
<target-language>LT</target-language>

<domain>GEN</domain>  
<email-destination>firstname.lastname@vu.lt</email-destination>

CEF eTranslation
saityno

paslaugos 
serveris



KITOS KALBOS TECHNOLOGIJŲ PASLAUGOS



eTranslation daugiakalbės Twitter žinutės



Šnekos atpažinimo paslauga

MP3, WAV,… 
MP4, AVI,…



Šnekos atpažinimo paslauga



Šnekos atpažinimo paslauga

A teenage girl who donated her hair to a cancer charity 
found out. A year later she has cancer herself. Kia, 15 
years old girl, said at GCSE exam on the same day she 
was diagnosed with stage four Hodgkin's lymphoma 
after discovering a lump in her neck. 12 months after 
donating her hair to the Little Princess Trust, a charity 
that provides wigs to children with cancer. Kia from new 
Lubbesthorpe in life. Chester Shire received her own 
wig from the charity following chemotherapy 
treatment. She's now raising money for them and other 
cancer charities and has had some famous supporters,
Scotland captain and Liverpool left back. Andy 
Robertson told Kia in a message. It's so important for 
you to keep strong and keep fighting. You'll never walk 
alone.

A teenage girl who donated her hair to a cancer charity 
found out a year later she has cancer herself. Kiya, 15, 
sat a GCSE exam on the same day she was diagnosed 
with stage four Hodgkin's lymphoma after discovering a 
lump in her neck. Twelve months after donating her 
hair to the Little Princess Trust, a charity that provides 
wigs to children with cancer, Kiya, from New 
Lubbesthorpe in Leicestershire, received her own wig 
from the charity following chemotherapy treatment.  
She's now raising money for them and other cancer 
charities and has had some famous supporters. 
Scotland captain and Liverpool left-back Andy 
Robertson told Kiya in a message: "It's so important for 
you to keep strong and keep fighting. You'll never walk 
alone.

BBC žinių straipsnis: CEF eTranslation platformos TRANSKRIPCIJA:



Dokumentų kategorizavimo priemonė

ĮVESTIS:
Šaltinio dokumentas
(22 ES kalbomis)

IŠVESTIS:
EuroVoc kategorijos

Cooperation policy (0.11468)

Zoo (0.12998)

Environmental protection (0.11241)

Community programme (0.11026)

Protection of animal life (0.09938)



KAIP VISA TAI ĮMANOMA?



DU PAGRINDINIAI MAGIŠKO ELIKSYRO KOMPONENTAI



Svoris

Kojų
skaičius

5 kg

2

Įvesties
sluoksnis

Nematomas
„neuronų“ sluoksnis

Išvesties 
sluoksnis

?

Kaip veikia paprasčiausias “išmokytas” neuroninis tinklas?



Išvesties 
sluoksnis

Įvesties
sluoksnis

Nematomas
„neuronų“ sluoksnis

Kaip veikia paprasčiausias “išmokytas” neuroninis tinklas?

Svoris

Kojų
skaičius

60 kg

2

?



?

???

Neuroninis tinklas pirmiausiai turi būti išmokytas



1. Kokia šių duomenų 
tendencijos linija?

2. Mašininis mokymasis:
prireikia tik 19 iteracijų





Praktikoje
neuroniniai tinklai
gali turėti
tūkstančius neuronų



NEURONINIO VERTIMO VARIKLIS

• Jo išmokymas trunka keletą dienų

• Pagaminami du vertimo varikliai
kiekvienai kalbų porai:

anglų -> lietuvių

lietuvių -> anglų

• 254 nauji arba atnaujinti vertimo varikliai 2020 m.

• Jam reikia milžiniško kiekio duomenų!



CEF platformos kalbos apdorojimo priemonės

Vertimas
(į/iš 30 kalbų)

Šnekos atpažinimas
(EN, FR, DE, ES)

Dokumentų
lingvistinė

analizė

Konkrečių
žodžių
kategorijų 
atpažinimas  

(EN, DE)

-> Eurovoc
kategorijos
nustatymas

->



CEF platformos kalbos apdorojimo priemonės

Reikia turėti

20 000 000
sakinių porų
dviem 
kalbomis

Reikia    
turėti nuo

1000
valandų

transkribuotų 
garso įrašų

Reikia
turėti nuo

30 000
dokumentų su
sužymėtomis
kategorijomis



Mokydami lietuvių-anglų k. vertimo variklį panaudojome 20 000 000+ sakinių



KAIP REGISTRUOTIS?



• Kriterijus atitinkantys naudotojai:
• registruojasi patys:

https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/w
elcome.html

• Saityno paslaugos (API) integracija:
• Techniniai dokumentai: 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGI
TAL/How+to+submit+a+translation+request+via+the
+CEF+eTranslation+webservice

• Prisijungimo informaciją gausite susisiekę su
eTranslation Aptarnavimo tarnyba:
help@cefat-tools-services.eu

https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/How+to+submit+a+translation+request+via+the+CEF+eTranslation+webservice
mailto:help@cefat-tools-services.eu


DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

Vilmantas LIUBINAS

(Vertimo raštu DG, Europos Komisija)

vilmantas.liubinas@ec.europa.eu


