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Unikālas un vadošas
valodas tehnoloģijas

Biroji Latvijā,
Lietuvā un 
Igaunijā

Gandrīz ikviens Baltijas 
valstīs izmanto kādu 
lietotni, ko radījusi 
Tilde, vai arī produktu, 
ko lokalizējusi Tilde

150 darbinieki

500+ starptautiski klienti
Eiropas Komisija, SAP
Microsoft, IBM, Oracle un 
daudzi citi

Spēcīga pētniecības un 
inovāciju komanda
10 doktori, 190+ 
zinātniskas publikācijas

Pētniecības un 
izstrādes sadarbība ar 
20+ universitātēm
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Latvijas un Eiropas mēroga 
pētniecības aktivitātes

Inovāciju kultūra

PIEREDZE

SADABĪBA

• Tilde piedalījusies 26 Eiropas 

pētniecības un inovāciju 

projektos (šobrīd 4 aktīvi)

• Vairāk nekā 60 sadarbības 

partneru Eiropā

• Dalība ES līdzfinansētos 

pētniecības projektos kopš 

2002. gada

2014
2016 20182017



Tildes sadarbība ar Eiropas 
vadošajiem valodu tehnoloģiju 
pētniecības centriem

Sadarbība



Pētniecība ir viens no Tildes
darbības stūrakmeņiem, lai 
radītu jaunas zināšanas un 
metodes rakstītās un runātās 
valodas apstrādei.

ProduktiIespējas

Idejas

Projekti



PIETEIKUMA DZĪVES CIKLS

I D E J A P I E T E I K UM S

J AU N I  

I ZAIC INĀJUM I

P R O J E K T S



Tildes darbības virzieni

Dabiskās valodas 

analīze

Mašīntulkošana

Terminoloģija

Uzņēmumu 

vadības sistēmas

Tulkošana un 

lokalizācija

Runas 

tehnoloģijas
Virtuālie 

sarunu biedri



Mākslīgais intelekts sarežģītajām 

valodām



Projekta 

sagatavošana
01.16-15.06.16

Projekta 

izvērtēšana
15.06.16-25.11.16

Projekta pētniecības 

aktivitātes
11.16-08.19

03.17 - 08.19 (LU)

Prototipa izveide

12.18-10.19

Līguma slēgšana, 

projekta uzsākšana
līgums:31.01.2017

uzsākts: 11.16

Projekta laika līnija



Daži izaicinājumi projekta sagatavošanā un 
īstenošanā
• Sagatavošana: nepieciešamība sagatavot projektu divās valodās – angļu un 

latviešu

• Līguma slēgšana: precizēšanas detalizācijas līmenis (piem., kurā 
apakšaktivitātē būs komandējums, kurā apakšaktivitātē būs publikācija)

• Projekta izpilde: vidusposma izvērtēšana 
• projekta izpildītājam (atšķirībā no H2020) nav iespēja diskutēt ar vērtētājiem, un tie ir 

anonīmi;

• liels darbs jāiegulda vidusposma atskaišu sagatavošanā, it īpaši nodevumu konspektu 
sagatavošanā. 



Ieteikumi

Pētniecība

Administra
tīvā vadība



Neironu tīkli valodu apstrādē

• Neironu tīkli ir uzrādījuši pirmos 
pozitīvos rezultātus pasaules 
lielākajām valodām

• Neironu tīkli ir maz pētīti fleksīvo 
valodu kontekstā



Neural Networks

Deep Learning

Feed Forward
Neural Networks

Recurrent Reural
Netwok

Convolutional
Neural

Networks

Written
language 

processing 

Speech
technologies

Machine
translation

Conversational
interaction

Projekta mērķis ir mazināt 
kvalitātes un pārklājuma plaisu 
mazo un valodas resursiem 
nabadzīgo valodu atbalstā IKT 
risinājumos, izpētot inovatīvus 
modeļus neironu tīklu (NT) 
tehnoloģiju lietojumam 
valodas tehnoloģiju 
pamatuzdevumos. 

Mērķis: neironu tīklu modeļu 
lietojamība sarežģītām valodām



Projekta darbības

A1: Neironu tīklu lietojuma matemātiskie un kognitīvie aspekti valodu tehnoloģijās 

(LU, Tilde)

A2:NT 
lietojamība 

rakstītā teksta 
analīzē (Tilde)

A3: NT 
lietojamība 

automatizētas 
tulkošanas uzd. 

(Tilde, LU)

A4:NT 
lietojamība 

runas 
tehnoloģijās 

(Tilde) 

A5:NT lietojamība 
cilvēka-datora 

saziņas modelēšanā 

( Tilde, LU)

A6:Daudzvalodu cilvēka-
datora mijiedarbības 

tehnoloģiju prototips (Tilde) 

Dr.sc.comp.

Jānis Zuters Juris Borzovs

Dr.habil.sc.comp.

Jurģis Šķilters
Dr.Phil

Dr.habil.Philol.

Andrejs Veisbergs

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.rakstiskatulkosana.lu.lv/fileadmin/_processed_/4/4/csm_andrejs-veisbergs_3b413fe890.jpg&imgrefurl=https://www.rakstiskatulkosana.lu.lv/zinas/t/37812/&docid=1tT4Gpq4hAAxdM&tbnid=MS1ObtvefM7ZUM:&vet=10ahUKEwispYHewsbkAhUOpYsKHTSsBh4QMwhDKAswCw..i&w=1200&h=1662&bih=1087&biw=1920&q=andrejs veisbergs&ved=0ahUKEwispYHewsbkAhUOpYsKHTSsBh4QMwhDKAswCw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.rakstiskatulkosana.lu.lv/fileadmin/_processed_/4/4/csm_andrejs-veisbergs_3b413fe890.jpg&imgrefurl=https://www.rakstiskatulkosana.lu.lv/zinas/t/37812/&docid=1tT4Gpq4hAAxdM&tbnid=MS1ObtvefM7ZUM:&vet=10ahUKEwispYHewsbkAhUOpYsKHTSsBh4QMwhDKAswCw..i&w=1200&h=1662&bih=1087&biw=1920&q=andrejs veisbergs&ved=0ahUKEwispYHewsbkAhUOpYsKHTSsBh4QMwhDKAswCw&iact=mrc&uact=8


Neironu tīkli valodu apstrādē

• Pašlaik neironu tīkli ir kļuvuši 
par dominējošā arhitektūru arī 
valodu apstrādē

• Neironu tīkli vispirms uzrādīja 
pozitīvus rezultātus pasaules 
lielākajām valodām

• Neironu tīkli arvien vairāk tiek 
pētīti fleksīvo un «mazo» 
valodu kontekstā



Mašīntulkošanas 
konferences sacensības
• 2017. gadā, izstrādājām angļu-latviešu

mašīntulkošanas sistēmas ziņu jomai

• 2018. gadā, izstrādājām angļu-igauņu
mašīntulkošanas sistēmas ziņu jomai

• 2019. gadā, izstrādājām angļu-lietuviešu
mašīntulkošanas sistēmas ziņu jomai



Vislabākās angļu↔igauņu neironu mašīntulkošanas 

sistēmas WMT 2018 sacensībās

Mašīntulkošanas sistēmas apmācītas, izmantojot 2018. gada spējīgākos modeļus - Transformer modeļus.

CUNI (Prāga)
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Igauņu-angļu
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Angļu-igauņu



Latvijas Gada balva zinātnē 2018

Sasnieguma izcelsme:

Jaunā neironu mašīntulkošanas 
tehnoloģija ir radīta projekta
«Neironu tīkli fleksīvo dabisko valodu 
apstrādei» (Nr.1.1.1.1/16/A/215) ietvaros.
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IEGUVUMI.

Labs pamats nākotnes projektiem

TILD

E

Lieliska iespēja jaunu tehnoloģiju izpētei un sadarbībai 
ar spēcīgākajiem Eiropas akadēmiskajiem un 
industriālajiem centriem. 

Dalība šajos projektos ļauj nodrošināt, ka Tildes 
izstrādājos produktos un pakalpojumos tiek 
izmantoti jaunākie zinātniskie atklājumi un 
tehnoloģijas.

Iespēja projektā iegūt plašas tehniskās un 
pētnieciskās zināšanas



Paldies par uzmanību!


