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Straipsnyje analizuojami išmaniųjų telefonų operacinių sistemų lietuvinimo kalbiniai aspektai, atlikta išma-
niųjų telefonų operacinių sistemų („Android“ ir „Windows Phone“) pritaikymo dirbti lietuviškoje kalbinėje 
terpėje analizė. Išanalizavus išmaniųjų telefonų lietuvinimo duomenis, paaiškėjo, kad minėtąsias operacines 
sistemas galima priskirti prie iš dalies lokalizuotų OS. Be to, atlikus šių OS lingvistinės lokalizacijos lyginamąją 
analizę, paaiškėjo, kad Android“ OS lingvistinės lokalizacijos trūkumų rasta gerokai daugiau nei „Windows 
Phone“. „Windows Phone“ OS tekstai vertintini kaip labiau atitinkantys bendrinės lietuvių kalbos normas. Tiek 
„Android“ OS, tiek dauguma „Windows Phone“ OS vartojamų terminų yra įtraukti į aprobuotus terminijos 
šaltinius. Neaprobuoti, netikslūs, pažodžiui išversti terminai ir nenorminiai svetimžodžiai sudarė tik nedidelę 
dalį visų OS tekstuose vartojamų terminų.

Reikšminiai žodžiai: lokalizacija, lietuvinimas, vertimas, išmanusis telefonas, operacinė sistema,  
kompiuterijos terminai.

Įvadas

Dauguma vartotojų pageidauja kompiuterio ar 
mobiliojo įrenginio ekrane matyti pranešimų, 
nurodymų, meniu tekstus gimtąja kalba, taip 
pat savo kalba skaityti programinės įrangos 
žinynus ir instrukcijas. Tokia įranga patrau-
klesnė, nes yra praktiškesnė, darbas su ja efek-
tyvesnis. Todėl pastaruoju metu tampa ypač 
aktuali technologinių įrenginių ir kasdieniame 
gyvenime naudojamos programinės įrangos 
lokalizacija.

Lokalizacijos procesai pasaulyje prasidėjo 
apie 1990 m. Lietuvoje lokalizuoti pradėta 
keleriais metais vėliau nei Vakarų Europoje. 
Pirmiau pradėta lokalizuoti atviroji ir kita ne-
mokama arba laikinai nemokama bei smulkes-
nių gamintojų komercinė programinė įranga. 
Pirmoji operacinė sistema buvo sulietuvinta 
1996 m., o bendrovė „Microsoft“ lietuvinti 
savo programas pradėjo 2001 m. (Dagienė et al. 
2010: 19). Nuo to laiko paskelbta nemažai 
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mokslinių publikacijų, skirtų programinei 
įrangai lokalizuoti ir internacionalizuoti. Lo-
kalizacijos aspektus tiria tiek užsienio (B. Esse-
linkas, A. Pymas, M. O’Hagan, D. Ashworthas, 
A. Frimannssonas, J. M. Hoganas ir kt.), tiek ir 
Lietuvos (V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova, 
R. Laucius) autoriai. Iš programinės įrangos 
lokalizavimo ir internacionalizavimo sričių 
parašyta keletas daktaro disertacijų (P. O’Sul-
livan 2001; R. Laucius 2007; F. Gaspari 2007; 
T. Jevsikova 2009; Y. K. Hinz 2010). Išmaniųjų 
telefonų operacinių sistemų lokalizavimo tyri-
mų yra mažai, o darbų, skirtų jiems pritaikyti 
lietuviškoje kalbinėje ir kultūrinėje terpėje, iš 
esmės nėra.

Šio straipsnio tikslas – atlikti išmaniųjų te-
lefonų operacinių sistemų („Android“ ir „Win-
dows Phone“) pritaikymo dirbti lietuviškoje 
kalbinėje terpėje analizę.

Tyrimo objektas  – išmaniųjų telefonų 
operacinės sistemos „Android“ ir „Windows 
Phone“.

Išmaniųjų mobiliųjų įrenginių naudojama 
vis daugiau („TNS“ rinkos tyrimų ir konsulta-
cijų įmonės duomenimis, išmaniuoju telefonu 
naudojosi jau kas trečias Lietuvos gyventojas, 
kai tuo pačiu metu pernai – tik 22 % apklausos 
dalyvių. Pagal telefonų turėjimą Lietuva sparčiai 
vejasi išsivysčiusios ekonomikos šalis, kur išma-
nųjį telefoną vidutiniškai turi 54 % gyventojų 
(TNS LT 2013)), todėl jų operacinių sistemų ir 
programinės įrangos lietuvinimas tampa ypač 
aktualus ir naujas.

Vertimo ir lokalizacijos santykis

Lokalizacija – programinės įrangos adaptavimo 
kultūrinei ir kalbinei aplinkai proceso rezulta-
tas. Visiška programos lokalizacija laikomas 
programos formos ir turinio pritaikymas, tarsi 
ji būtų specialiai sukurta tam tikrai kalbinei ir 
kultūrinei terpei, kuriai lokalizuojama (Schäler 
2002: 7).

Kai kalbama apie programinės įrangos 
modifikavimą, kad ši tiktų būtent lietuviškai 
kalbinei ir kultūrinei terpei, vartojamas termi-

nas lietuvinimas. Lietuvinimas – programinės 
įrangos, jos dokumentacijos, saityno išteklių 
vertimas ir adaptavimas taip, kad jie visiškai 
tiktų darbui lietuviškoje aplinkoje (Lietuvoje). 
Tai konkretus lokalizavimo atvejis, kai lokali-
zuojama į lietuvių kalbą (Dagienė et al. 2013). 
Lietuvinama tam, kad, pasak G. Grigo (2011: 
83), žmogus su kompiuteriu galėtų bendrauti 
gimtąja kalba, nes tik tokiu atveju jis gali su-
prasti ir panaudoti visas kompiuterio teikiamas 
galimybes. Ir dar svarbiau – kad gimtoji kalba, 
šiuo atveju – lietuvių, nebūtų išstumta iš gyvy-
biškai svarbios veiklos srities – informacinių 
technologijų. Programos gali būti sulietuvintos 
įvairiais lygiais, gali būti pritaikytos tik lietuvių 
kalbos rašmenims apdoroti arba parengtos taip, 
kad dirbantiems su programa naudotojams at-
rodytų tarsi programa kurta Lietuvoje (visiškai 
lokalizuota dokumento kalba, dokumento kul-
tūra, dialogo kalba ir svarbiausi dialogo kultūros 
elementai). Tai dalinis arba visiškas lietuvinimas 
(Dagienė et al. 2010: 14–18).

Į lokalizavimo kalbą turi būti išversta viskas, 
ką mato programinės įrangos naudotojas: tai 
meniu užrašai, dialogo langai, užrašai ant myg-
tukų, programinės įrangos pranešimai, žinynai, 
pagalbos ir kiti failai su programinės įrangos 
naudotojui skirtais tekstais (Esselink 2000: 57; 
Dagienė et al. 2010: 193).

Dažniausiai programinė įranga kuriama an-
glų kalba, todėl lietuvinant programinę įrangą 
ir siekiant ją kokybiškai adaptuoti bei išvengti 
vertimo netikslumų, būtina atsižvelgti į vertimo 
iš anglų į lietuvių kalbą specifiką. Taigi, ne ma-
žiau svarbiu sėkmingos lokalizacijos veiksniu 
tampa vertėjų darbo kokybė.

Visuomenės gyvenime vykstantys poky-
čiai, kuriuos skatina technologijų vystymasis, 
tarptautiniai ryšiai, ekonominiai veiksniai, 
neabejotinai turi įtakos ir vertėjų profesijai. Vis 
daugiau komunikacijos vyksta skaitmeninėje 
erdvėje, joje neišvengiamai didėja informacijos 
paplitimo mastai. Taigi, vertėjų darbo pobūdis 
taip pat plečiasi ir persikelia į skaitmeninę 
erdvę. Kuo daugiau lietuvinama programinės 
įrangos, tuo dažniau prireikia vertėjų paslaugų. 
Anot I. Zeller (2006: 79), rūpinimasis lokaliza-
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cijos problemomis ir jų sprendimu pastaruoju 
metu Lietuvoje yra akivaizdus ir nuolat didėja. 
Lietuviška programinė įranga įsitvirtina dėl pa-
togaus šios įrangos vartojimo, kurį palengvina 
taisyklingas, aiškus jos vertimas, nedviprasmiš-
ka ir aprobuota terminija.

Tačiau lokalizacijos procesą tyrinėjančių 
mokslininkų požiūriai dėl to, kokia šio proceso 
dalis tenka vertimui, dažnai nesutampa.

Vertimo studijų atstovų nuomonė šiuo klau-
simu paprastai labai skiriasi. Pasak A. Pymo, 
neteisinga, kad lokalizacijos modeliuose verti-
mas laikomas tik maža didelio proceso dalimi. 
Autoriaus nuomone, jei lokalizacija – inter-
nacionalizuoto teksto adaptavimas tam tikrai 
lokalei, tai iš esmės ji apima viską, ką vertimo 
teoretikai bandė priskirti vertimo mokslui jau 
kelis dešimt mečius. Taigi, į lokalizaciją derėtų 
žiūrėti kaip į vertimo sampratą praplečiantį 
potencialiai naudingą vertimo studijų žody-
no papildymą (Pym 2001: 5). A. Pymas daro 
išvadą, kad vertimas yra lokalizacijos dalis, 
tačiau abu šie procesai yra skirti tekstui trans-
formuoti (Pym 2004b: 4). Su jo nuomone su-
tinka M. O’Hagan ir D. Ashworthas (2002: 69), 
patikslindami, kad vertimas yra lokalizacijos ir 
globalizacijos branduolys, o šių procesų dėme-
sio objektas yra turinys ir su juo susiję papildo-
mi elementai, todėl galima daryti išvadą, kad 
vertimo ir lokalizacijos funkcijos yra panašios. 
Netgi jei lokalizacijos negalima būtų visiškai 
tapatinti su vertimu, vertimas neabejotinai yra 
išskirtinis jos etapas.

Maždaug nuo XX a. devintojo dešimtmečio 
vidurio vertimo paradigma patyrė pokytį. Jei 
anksčiau dėmesys buvo telkiamas į originalo 
tekstą ir buvo siekiama jo ir vertimo teksto 
ekvivalentiškumo, dabar svarbiausias tapo 
tikslas arba funkcija (Pym 2004a: 2). M. O’Ha-
gan ir D. Ashworthas pastebi vertimo teorijoje 
vykstančius pokyčius ir teigia, kad išsivystė į 
gavėją orientuotas požiūris – siekiama kuo la-
biau palengvinti jam teksto supratimą. Autoriai 
mini sąvokos „supervertimas“ atsiradimą, kai 
vertimo procese atsiranda daugiau adaptacijos 
apraiškų, kad tekstas gavėjui atrodytų kuo natū-
ralesnis. Taigi, vertėjas įgauna daugiau laisvės, o 

turinys vertimo procese adaptuojamas, išsiple-
čia pats vertimo objektas (O’Hagan, Ashworth 
2002: 68). Vyksta fundamentalūs vertimo raštu 
ir žodžiu pokyčiai, kuriuos lemia naujos komu-
nikacijos infrastruktūros atsiradimas, keičiasi 
vertimo paradigma, pereinanti iš tradicinio 
į skaitmeninį, interaktyvų vertimą. Vertėjas 
turi atsižvelgti ne tik į lingvistinius, bet ir į 
įvairiausius kultūrinius aspektus, informaciją 
perduodančias medijas (O’Hagan, Ashworth 
2002: 142–144).

Visus šiuos vertimo paradigmos pokyčius 
ypač paskatino ir leido vertėjams prisitaikyti 
prie besikeičiančios vertimo aplinkos ir prie 
naujojo vertėjo vaidmens dviejų vertimo te-
orijų idėjos – Skopos vertimo teorija, kurios 
pradininkai buvo K. Reiss ir H. Vermeerio bei 
kitų autorių aprašomoji vertimo analizė (angl. 
Descriptive Translation Studies) (Pym 2004a: 2).

Skopos (tikslo) teorija teigia, kad pirmiausia 
derėtų atsižvelgti į originalo ir vertimo teksto 
funkciją,, kokį poveikį tekstas turi padaryti tiks-
liniam gavėjui, esančiam tikslinėje aplinkoje, ir 
tuo vadovautis verčiant tekstą. Išverstas tekstas, 
pagal A. Pymą (2004a: 2), iš esmės skirsis nuo 
originalo teksto paprasčiausiai todėl, kad verti-
mo tekstas bus skirtas kitam gavėjui, esančiam 
visiškai kitoje kultūrinėje terpėje. Remiantis 
aprašomosios vertimo analizės idėja taip pat 
teigiama, kad vertimo būdui labai didelę įtaką 
daro kultūrinė situacija. Taigi, susilpnėja verti-
mo ekvivalentiškumo koncepcija, o vertimas iš 
esmės tampa tarpkultūriniu procesu, kuriame 
ekvivalentiškumas laikomas tik šalutiniu tikslu. 
Apibendrinant galima pasakyti, kad, vadovau-
jantis šiuo požiūriu, vertimo funkcija tampa 
tokia plati, kad vertimą galima vadinti lokali-
zacija. Todėl ypač šiame kontekste, kai vertimo 
teorijoje tiek dėmesio skiriama diskurso analizei 
ir kultūriniams veiksniams, o vertėjai turi tapti 
kultūrinių skirtumų valdymo ekspertais, keistai 
atrodo siauras požiūris, kad vertimas – tai tik 
originalo kalbos keitimo vertimo kalba procesas 
(Pym 2001: 10). Vertėjas adaptuoja tekstą, siek-
damas užtikrinti efektyvią komunikaciją ir tai 
darydamas gali keisti pasenusias ar netinkamas 
sąvokas, pridėti savų paaiškinimų, išryškinti 
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originale nepabrėžtą informaciją, net pašalinti 
teksto dalį, jei mano, kad ji nebus aktuali tiksli-
nei auditorijai (Baker 2008: 4). Taigi, anksčiau 
vyravusi vertimo ekvivalentiškumo koncepcija 
gerokai pasikeitė.

Išmanieji telefonai ir jų operacinės  
sistemos

Pirmasis išmanusis telefonas „Nokia Communi-
cator“ pristatytas 1996 m. Pastaruoju metu 
išmaniųjų telefonų naudotojų skaičius visame 
pasaulyje sparčiai auga. Anksčiau mobilieji 
įrenginiai daugiausia būdavo naudojami pokal-
biams, o dabar vis labiau didėja kitų paslaugų 
poreikis, kurį patenkinti gali išmanieji telefonai.

JAV tyrimų ir konsultacijų įmonės „Strate-
gy Analytics“ (2013 m.) duomenimis, visame 
pasaulyje išmaniųjų telefonų naudotojų skai-
čius 2013 m. trečiajame ketvirtyje jau viršijo 
milijardą. Rinkos tyrimų bendrovės „TNS LT“ 
duomenimis, Lietuvoje taip pat sparčiai auga iš-
maniųjų telefonų naudotojų skaičius. Išmaniuo-
ju telefonu naudojasi jau kas trečias gyventojas 
(TNS LT 2013). Taigi, lietuvių kalbos diegimas 
šiuose įrenginiuose yra itin svarbus, žinant, 
jog technologijos ir įrenginiai turi patenkinti 
žmonių lūkesčius, o ne žmonės prisitaikyti prie 
technologijų.

Mokslo darbų, skirtų išmaniųjų telefonų 
operacinėms sistemoms lokalizuoti iš esmės 
nėra. Todėl straipsnyje remtasi vieninteliu 
šaltiniu – doc. S. Maciulevičiaus paskaitos 
medžiaga. Anot autoriaus, išmanusis telefo-
nas – mobilusis telefonas su operacine sistema, 
turintis pažangių kompiuterinių gebėjimų ap-
doroti duomenis ir prisijungti prie įvairių ryšių 
tinklų. Pagrindinis skirtumas tarp išmaniojo 
ir paprasto mobiliojo telefono yra sudėtinga 
operacinė sistema, leidžianti įdiegti papildomas 
programas, išplečiančias išmaniojo telefono 
galimybes. Išmaniuosiuose telefonuose, be tele-
fono ir trumpųjų žinučių siuntimo, realizuotos 
ir skaičiuotuvo funkcijos, taip pat vartotojas 
gali naudotis elektroniniu paštu, internetu, 
diegti įvairias programas, naudotis dokumentų 

ir žodžių apdorojimo, skaičiuoklių programine 
įranga (Maciulevičius 2011: 4).

Mobiliųjų įtaisų operacinės sistemos yra 
programinė terpė, užtikrinanti įtaiso funk-
cionavimą ir leidžianti vykdyti taikomąsias 
programas. Lietuvoje dažniausiai naudojamos 
šios išmaniųjų telefonų operacinės sistemos: 
„Android“, „Windows Phone“, „Symbian“, „iP-
hone“, „BlackBerry“ ir kt.

Šiame straipsnyje bus analizuojamos tik 
„Android 4.0.3“ („HTC“) ir „Windows Phone 
8.0“ („Nokia“) OS.

„Android“ – atvirojo kodo sistema, sukurta 
remiantis Linux, bendradarbiaujant su daugeliu 
techninės ir programinės įrangos gamintojų, su-
darančių „Open Handset Alliance“ aljansą, kurį 
vienija 84 techninės bei programinės įrangos 
gamintojų ir telekomunikacijų bendrovės, atsa-
kingos už šios operacinės sistemos tobulinimą. Į 
šią sistemą įeina ne tik operacinė sistema, bet ir 
tarpinė programinė įranga bei svarbiausios tai-
komosios programos: elektroninis paštas, SMS 
programa, kalendorius, žemėlapiai, interneto 
naršyklė ir kt. (Maciulevičius 2011: 9).

„Windows Phone“ – „Microsoft“ korpo-
racijos sukurta išmaniųjų įrenginių operacinė 
sistema, kurios pradžia siekia 2000 m., tačiau 
pats pavadinimas „Windows Mobile“ atsirado 
2003 m. Kuriant šią OS buvo siekta, kad ji savo 
funkcijomis būtų kuo panašesnė į asmeniniams 
kompiuteriams skirtą „Windows“ versiją. 
2012 m. spalio mėn. išleista „Windows Phone 
8.0“ versija.

„Android 4.0.3“ ir „Windows Phone 8.0“ 
operacines sistemas galima priskirti prie iš 
dalies lokalizuotų OS. Telefonai, kuriuose 
diegiamos šios OS, tiekiami su spausdintu 
lietuvišku žinynu, išsamesnės lietuviškos nau-
dojimo instrukcijos pateikiamos elektronine 
forma PDF (angl. Portable Document Format) 
formatu. Abiejų šių operacinių sistemų nau-
dotojo sąsajos yra sulietuvintos, tačiau jose 
pasitaiko nelokalizuotų segmentų ir lokaliza-
cijos trūkumų.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Mobilusis_telefonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Operacin%C4%97_sistema
http://lt.wikipedia.org/wiki/Programin%C4%97_%C4%AFranga
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„Android“ OS ir „Windows Phone“ OS 
lingvistinės lokalizacijos lyginamoji  
analizė

Lingvistinė programinės įrangos lokalizacija – 
visos programos naudotojo matomos tekstinės 
informacijos lietuvinimas – viena svarbiausių 
lokalizacijos dalių. Naudotojo matomus teks-
tus galima skirstyti į sąsajos tekstus (įrenginio 
ekrane matomi diegimo vediklio ir pagrindinės 
programos tekstai, įskaitant meniu punktus, 
mygtukų užrašus, operacinės sistemos pra-
nešimus ir kt.) ir ištisinius tekstus (žinynai, 
licencijos ir kt.).

Analizuojant išmaniųjų telefonų OS lin-
gvistinę lokalizaciją buvo nagrinėjamos tik 
gamintojo operacinėse sistemose jau įdiegtos 
programos, t. y. programų diegimo vediklių 
tekstai nebuvo matomi ir nebuvo analizuojami. 
Iš ištisinių tekstų analizuoti naudotojui svar-
biausi ir tiesiogiai su operacinės sistemos valdy-
mu susiję tekstai, išmaniųjų telefonų gamintojų 
parengti naudotojų žinynai lietuvių kalba.

Lingvistinei lokalizacijai šiame straips-
nyje priskiriami tokie elementai kaip abėcėlė 
(lokalės rašmenys), vardai, rikiavimas, ribo-
tas tekstui skirtų laukelių dydis (santrumpų 
vartojimas), rašybos tikrinimas, nuspėjamojo 
teksto įvedimas, mobiliojo įrenginio klaviatū-
ros pritaikymas.

Vienas iš svarbiausių sėkmingos lokalizaci-
jos elementų – galimybė programinės įrangos 
naudotojui matyti su programa susijusius teks-
tus gimtąja kalba ir rašyti gimtosios kalbos raš-
menimis. Išmaniajam telefonui, kuris naudoja-
mas ne tik SMS žinutėms, bet ir elektroniniams 
laiškams rašyti bei dokumentams sudaryti, ši 
funkcija itin svarbi. „Android“ ir „Windows 
Phone“ OS yra numatyta ši galimybė (1 pav.). 
Analizuojamų išmaniųjų telefonų klaviatūros 
įrengtos taip, kad bakstelėjus kalbos keitimo 
mygtuką bet kada galima nustatyti norimą kalbą 
ir rašyti pageidaujamais rašmenimis.

Kitos su lokalės rašmenimis susijusios nau-
dingos funkcijos yra teksto rašybos tikrinimas 
ir nuspėjamojo teksto rašymas. „Android“ 
operacinėje sistemoje numatyta ši galimybė: 

operacinės sistemos nustatymuose galima 
pasirinkti atitinkamus parametrus. Tačiau 
„Windows Phone“ ši funkcija lietuvių kalba 
nenumatyta, naudotojas gali tik pats susikurti 
savo žodyną.

Abiejų operacinių sistemų vartotojo sąsajos 
yra sulietuvintos. Į lietuvių kalbą išversti ne tik 
piktogramų pavadinimai, meniu punktai, bet 
ir dialogo pranešimai, atsirandantys vykdant 
tam tikras operacijas. Tačiau pasitaikė ir tokių 
dialogo pranešimų, kur į lietuvių kalbą buvo iš-
verstas ne visas tekstas (pvz., „Android“ OS: No 
SIM card in phone) arba pranešimas buvo visai 
neišverstas (pvz., „Android“ OS: Your screen 
calibration has been reset...; „Windows Phone“ 

1 pav. „Android“ OS („HTC“) ir „Windows Phone 
8.0“ OS („Nokia“) klaviatūra

2 pav. „Android“ OS („HTC“) ir „Windows Phone“ 
OS („Nokia“) meniu punktų ir piktogramų  

rikiavimo tvarka

 „Windows Phone“ OS 
(„Nokia“)

„Android“ OS („HTC“)
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OS: Sorry. This collection isn‘t available at the 
moment. Please try again later).

Abiejose operacinėse sistemose laikomasi 
meniu punktų ir piktogramų rikiavimo pagal 
lietuvišką abėcėlę tvarkos (2 pav.).

Lokalizuojant programinę įrangą būtina 
užtikrinti, kad visi prietaiso ekrane matomi 
tekstai būtų išversti į tos šalies kalbą, kuriai bus 
skirta programinė įranga. Tačiau analizuojant 
„Android“ ir „Windows Phone“ OS buvo nu-
statyta, kad net ir lietuviškame telefonų meniu 
pasitaiko įdiegtų programų, kurių vartotojo 
sąsaja visiškai nėra lokalizuota. „Android“ 
buvo rastos 5 tokios programos – tai „Adobe 
Reader“, „SoundHound“, „TuneIn Radio“, 
„HTC Sync Manager“ ir duomenų perkėlimo 
programa „Transfer“. „Windows Phone“ rastos 
7 nelokalizuotos programos – „Tripadvisor“, 
„World of Red Bull“, „Ebay“, „Cinemagraph“, 
„Creative Studio“, „SoundHound“ ir „The 
Train Line“.

„Android“ operacinėje sistemoje į lietuvių 
kalbą nėra išversti atvirojo kodų licencijų bei 
„HTC“ teisinės informacijos tekstai. „Windows 
Phone“ OS pateikiami taisyklių, naudojimo są-
lygų ir licencijų tekstai yra išversti ne visi. Pvz., 
„Privatumo taisyklės“ ar „Nokia“ paslaugos 
nuostatos“ yra išverstos į lietuvių kalbą, tačiau 
„Tiekėjų pranešimai“, „Pranešimai apie atvirojo 
kodo programinę įrangą“ ar „Nokia Care“ pro-
gramėlės skiltis „Dažnai užduodami klausimai“ 
nėra išversta.

3 pav. „Android“ OS neišversti piktogramų 
pavadinimai

Taip pat abiejose operacinėse sistemose ir 
telefonų žinynuose buvo aptikta neišverstų (ar 
nevisiškai išverstų) segmentų. Tai ir dialogo 
frazės, ir tam tikri meniu punktai, ir net ištisi sa-
kiniai. „Android“ OS pasitaikė ne tik neišverstų 
dialogo frazių, bet ir piktogramų pavadinimų 
(3 pav.). Šioje OS buvo aptikti 5 neišversti pik-
togramų pavadinimai, „Windows Phone“ OS 
tokių atvejų nebuvo rasta.

Neišverstų dialogo ir meniu frazių pasitaikė 
abiejose operacinėse sistemose. „Android“ OS 
buvo rasti 67 tokie atvejai, „Windows Phone“ 
OS – 43 atvejai (žr. 1 lentelę).

Neišverstų programinės įrangos segmentų 
gausa rodo, kad atliekant lingvistinę lokalizaciją 
nebuvo surengtas deramas tekstų patikrinimas 
veikiančios programos kontekste.

4 pav. Simbolinių pavadinimų rašymas „Android 4.0.3“ ir „Windows Phone 8.0“ OS vartotojo sąsajose

 „Windows Phone“ OS („Nokia“) „Android“ OS („HTC“)
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1 lentelė. „Android 4.0.3“ ir „Windows Phone 8.0“ OS neišversti segmentai

Neišversti 
segmentai

„Android 4.0.3“ „Windows Phone 8.0“

Neišverstų 
segmentų 
skaičius

Pavyzdžiai
Neišverstų 
segmentų 
skaičius

Pavyzdžiai

Piktogramų 
ir Meniu 
punktų  
pavadinimai

5 Car
Transfer
Parking in Lithuania
Sound
Usage

0

Programų  
pavadinimai

36 Calendar Widget
Configuration
HTC Report Agent
Mail Widget
PC Syncronization
Upgrade Setup ir kt.

0

Dialogo ir 
meniu frazės

67 On/Off
Touch inside the circle to enter “S”
The original video is too short to trim.
OK/Done
Alarm sound
Choose an item below to view options 
for controlling how applications run in 
Flash Player ir kt.

43 Nokia message
Mobile Operator Name
Configuration ID
SIM unlock
Most played mood
sort, filter and save searches
ir kt.

Iš dalies  
neišverstos 
frazės

11 1. Skambintojo ID  
(liet. identifikacijos numeris)
2. Visada siųsti bcc  
(liet. nematomąją kopiją) man
3. Rodyti visus ANR  
(liet. nereaguojančias programas)
4. Telefono & (liet. ir)  
kompaktinė
5. Exchange serverio pavadinimas  
(liet. mainų serverio pavadinimas)
ir kt.

6 1. Pradžios ekrane braukite kai-
rėn ir bakstelėkite Parametrai > 
display+touch  
(liet. ekranas ir lietimas), tada 
perjunkite touch sensitivity  
(liet. lietimo jautrumas) į  
High (liet. aukštas).
2. Klavišas „Shift“  
(liet. antrojo lygio klavišas)
3. Bakstelėkite ir laikykite že-
mėlapį, tada bakstelėkite delete 
(liet. šalinti).
4. Naudokite Transfer my Data 
(liet. perkelti mano duomenis) 
programą  
ir kt.

Simboliniai pavadinimai lietuvių kalboje 
turi būti rašomi kabutėse arba kitu šriftu (iš-
skyrus atvejus, kai jie parašyti nerišliame tekste, 
pvz., jei tai meniu punkto pavadinimas, atskira 
teksto eilutė ir pan.). Tačiau buvo pastebėta 
nemažai atvejų, kai abiejų operacinių sistemų 
vartotojo sąsajose ir žinynuose pavadinimai 
nebuvo skiriami. „Android“ OS tekstuose buvo 
aptikti neišskirti programų pavadinimai (pvz., 
„Flickr“, „Dropbox“, „Microsoft Hotmail“ ir 
kt.), interneto tinklalapių pavadinimai (pvz., 

„Google“, „Youtube“, „Yahoo!“ ir kt.), prekių 
ženklų („HTC“ ir kt.) ir pan. Iš viso OS var-
totojo sąsajoje ir žinyne pavyko suskaičiuoti 
131 tokį pavadinimą. „Windows Phone“ OS 
tekstuose taip pat pasitaiko neišskirtų programų 
pavadinimų (pvz., „App Highlights“, „Outlook“, 
„Xbox Music“), interneto tinklalapių pavadini-
mų (pvz., „Bing“, „Facebook“, „LinkedIn“ ir kt.), 
bendrovių pavadinimų („Microsoft“, „Dolby“ 
ir kt.) ir pan., vartotojo žinyne rasta atvejų, kai 
nei kitu šriftu, nei kabutėmis nebuvo skiriami 
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meniu punktų pavadinimai (pvz., „Parduotuvė“, 
„Parametrai“, „Žmonės“ ir kt.). Iš viso buvo 
rastas 91 toks atvejis (4 pav.).

Analizuojant „Android“ ir „Windows Pho-
ne“ OS lingvistinę lokalizaciją, buvo vertinamas 
ir išverstų dialogo bei meniu frazių tikimas 
joms skirtiems laukeliams. Buvo rasta nema-
žai pavyzdžių, kai lietuviškos frazės netilpo 
į laukelių ribas: iš viso 111 atvejų „Android“ 
OS ir 51 atvejis „Windows Phone“ OS (5 pav.). 
„Android“ operacinėje sistemoje 98 atvejais 
frazės tiesiog nutrūksta tam tikroje vietoje 
(pvz., Pasirinkti vieną ar daugiau elem..., Pa-
geidavimų są..., Panaiki..., Didelis kontras... ir 
kt.), taip pat buvo rasta 13 atvejų, kai pritaikyti 
lietuvišką tekstą langeliams buvo bandoma 
trumpinant žodžius, tačiau dėl to frazių prasmė 
tapo beveik nesuprantama (pvz., Nepais. svet. 

užkl. vald. mast. keit.; Nykšč. slysk. kair. ar deš. 
kraš., atidar. vald., paslėpt. progr. bei URL juost.; 
Prekyv. atsiliep. atst. ir kt.). „Windows Phone“ 
operacinėje sistemoje rastos 49 nutrūkstančios 
frazės (pvz., pažymėti vėliav..., nuostatos ir pri..., 
Rekomenduoti apylinkėse esančias vietas, kuriose 
galima pavalgyti arba a... ir kt.) ir 2 atvejai, kai 
netelpančias frazes buvo bandoma neaiškiai 
trumpinti (pris. prie pradž. ekr., art. viet.). Šie 
lokalizacijos trūkumai rodo, kad atliekant inter-
nacionalizavimą nebuvo numatyta pakankamai 
vietos kitų lokalių tekstams arba kai kuriais 
atvejais dialogo laukelių dydis nebuvo suregu-
liuotas pagal išverstą tekstą.

Remiantis atlikta lingvistinės lokalizacijos 
analize, galima sudaryti lyginamąjį „Android“ 
OS ir „Windows Phone“ OS lokalizacijos trūku-
mų grafiką (6 pav.).

6 pav. „Android“ OS ir „Windows Phone“ OS lokalizacijos trūkumų palyginimas

5 pav. „Android 4.0.3“ OS ir „Windows Phone 8.0“ OS frazių ilgio neatitikimas joms skirties laukeliams

„Android 4.0.3“ OS 
„Windows Phone 8.0“ OS

Į programos langą  
netelpančių frazių  

skaičius

Kabutėmis  
ar šriftu neišskirtų 

pavadinimų skaičius

Neišverstų  
segmentų  
skaičius

Nelokalizuotų 
programų  
skaičius

140

120

100

80

60

40

20

0
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Taigi, kaip jau minėta, „Android“ ir „Win-
dows Phone“ OS galima priskirti prie iš dalies 
lokalizuotų OS, nes jose pasitaikė ir neloka-
lizuotų segmentų bei lokalizacijos trūkumų. 
Be to, atlikus šių OS lingvistinės lokalizacijos 
lyginamąją analizę, paaiškėjo, kad „Android“ 
OS lingvistinės lokalizacijos trūkumų rasta 
gerokai daugiau nei „Windows Phone“.

Lokalizuotųjų OS tekstinės informacijos 
kalbos kokybė

Lokalizacijos kokybei užtikrinti labai svarbus 
ir išverstų tekstų taisyklingumas, atitiktis kal-
bos normoms. Tačiau analizuotuose vartotojo 
sąsajų ir žinynų tekstuose rasta klaidų, kurių 
profesionalus vertėjas ar lokalizacijos specialis-
tas neturėtų palikti. Tokių klaidų gali atsirasti 
dėl vertimo iš anglų į lietuvių kalbą specifikos 
arba dėl lietuvių kalbos normų pažeidimų, ne-
susijusių su kalbų specifika, iš kurių dažniausios 
didžiųjų raidžių rašybos, linksnių vartosenos, 
leksikos, darybos ir skyrybos klaidos.

„Android“ ir „Windows Phone“ operacinėse 
sistemose bei jų žinynuose pasitaikė didžiųjų 
raidžių vartojimo klaidų. Ypač dažnai didžio-
sios raidės netaisyklingai vartojamos po dvitaš-
kio. Pvz., „Android“ OS tekstuose: susitikimų 
konfliktai: Nėra; Jeigu iš baterijos teka skystis: 
Neleiskite skysčiams patekti...; ĮSPĖJIMAS: 
Ausinių naudojimas ir ilgalaikis garsios muzi-
kos klausymas gali visam laikui pažeisti klausą; 
Tik Interneto skambučiams. „Windows Phone“ 
operacinės sistemos tekstuose tai buvo kone 
dažniausiai pasitaikanti klaida, pvz.: Patarimas: 
Galite naudoti...; Perspėjimas: Įsitikinkite, 
kad tarp įkroviklio ir prietaiso nieko nebūtų; 
Pavyzdys: Jei norite atidaryti programėlę ir kt. 
Šias klaidas galima būtų priskirti vertimo iš 
anglų į lietuvių kalbą specifikai, kurios nepaisė 
vertėjai, nes didžiosios raidės tekste lietuvių 
kalba atkartotos atsižvelgiant į anglų kalbos 
tekstus, kur dažnai po dvitaškio, ypač prade-
dant naują pastraipą, pirmasis žodis rašomas 
didžiąja raide; žodis „Internet“ pradedamas iš 
didžiosios ir pan.

„Android“ operacinės sistemos tekstuose 
(ypač žinyne) dažnos linksnių, prielinksnių 
ir polinksnių vartojimo klaidos. Šių klaidų 
vartotojo sąsajoje dažniausiai atsiranda dėl to, 
kad ekrane matomos eilutės sudaromos iš kelių 
išteklių eilučių, vartojamų ir kitur, pvz.: impor-
tuoti kontaktus į SIM kortelė arba Atminties 
kortelė (= importuoti kontaktus į SIM kortelę 
arba atminties kortelę). Prie lokalizuojamos 
programos eilutės kartais gali būti prijungia-
mos eilutės, suformuotos programiniu būdu, 
dažniausiai tai yra skaičiai. Tuomet taip pat 
iškyla linksnių derinimo problema, pvz.: išnau-
dota apie 25 pranešimų (= pranešimai). Tačiau 
linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidos gau-
sios ir dėl kalbos normų pažeidimų, nesusijusių 
su vertimo specifika, pvz.: Prieš kitų veiksmų 
atlikimą (= Prieš atliekant kitus veiksmus), 
Kai kurios funkcijos reikalauja prisijungimą 
prie interneto (= Kai kurioms funkcijoms atlikti 
reikia prisijungimo prie interneto), Šio gaminio 
sudėtyje yra ličio-jonų polimerų arba ličio-jonų 
baterija (= Komplekte su gaminiu tiekiama ... 
baterija); Bakstelėkite ir palaikykite elementą 
ilgiau 2 sekundžių (= ilgiau nei 2 sekundes); 
Atvyksiu su pavėlavimu (= Vėluosiu); HTC One 
V pagalba (= naudodami „HTC One V“) ir kt.

„Windows Phone“ OS vartotojo sąsajoje 
buvo rastos 2 linksnių derinimo klaidos, at-
siradusios dėl eilučių sujungimo: Įjungdami 
programą sutinkate su Paslaugos sąlygos 
(= Paslaugos sąlygomis) ir Privatumo taisyklės 
(= Privatumo taisyklėmis); Jūsų informacija bus 
susieta su jūsų telefonu ir apdorojama laikantis 
Nokia privatumo politika (= „Nokia“ priva-
tumo politikos). Žinyno rišliame tekste gana 
dažnai meniu punktai, programų pavadinimai, 
komandos buvo rašomos vardininko linksniu, 
traktuojant juos kaip nekaitomus pavadinimus 
ir skiriant kabutėmis arba šriftu, pvz.: Braukite 
per programos ir bakstelėkite fotoaparatas > 
SkyDrive; Galite parsisiųsti „SkyDrive“ pro-
gramėlę iš Parduotuvė ir kt. Visgi „Windows 
Phone“ OS tekstuose nerasta kitų su kalbos 
normų pažeidimais susijusių linksnių vartoji-
mo klaidų, kurios gana dažnos „Android“ OS 
tekstuose.
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„Android 4.0.3“ OS tekstuose buvo rasta 
itin daug leksikos klaidų: Prisijunkite prie 
savo paskyros Facebook socialiniame tinkle, kad 
galėtumėte pervesti savo draugų kontaktinius 
duomenis (= Prisijunkite prie savo paskyros 
„Face book“ socialiniame tinkle, kad galėtumėte 
perkelti savo draugų kontaktinius duomenis); 
Atenos naudojimas gali pabloginti pokalbių 
kokybę ir pažeisti telefoną, įtakoti galios pra-
radimą... (= naudojant anteną gali pablogėti 
pokalbių kokybė ir atsirasti telefono pažeidimų, 
susilpnėti galingumas...); Panaudotas baterijas 
reciklizuokite (= Panaudotas baterijas atiduo-
kite perdirbti); Tai gali iššaukti mirtį (=  tai 
gali sukelti mirtį); Perskaitykite sekančią dalį 
(= Perskaitykite tolesnę dalį); Kai kurios rūšys 
gali pilnai nebūti (= ne visai būti) pritaikytos 
jūsų prietaisui ir kt. „Windows Phone“ OS 
tekstuose panašių klaidų nepasitaikė.

„Windows Phone“ buvo rastos kelios prieš-
dėlio at- vartojimo klaidos: atžymėjote (= pa-
naikinote žymėjimą), atskambinsiu (= paskam-
binsiu iš naujo), atfiltruotas (= išfiltruotas).

Abiejų analizuojamų telefonų žinynuose 
pasitaikė ir skyrybos klaidų. Pvz., „Android 
4.0.3“ OS: Jeigu pageidaujate telefoną prijungti 
prie automobilio elektroninės sistemos kreipki-
tės patarimo į specialistą (= Jeigu pageidaujate 
telefoną prijungti prie automobilio elektroninės 
sistemos, kreipkitės patarimo į specialistą); As-
menys nešiojantys kardiostimuliatorius turėtų 
laikytis šių nurodymų (= Asmenys, naudojantys 
širdies stimuliatorius, turėtų laikytis šių nuro-
dymų) ir kt.; „Windows Phone“ OS: Pokalbis, 
kuriame yra neperskaitytas laiškas žymimas 
kita spalva (= Pokalbis, kuriame yra neperskai-
tytas laiškas, žymimas kita spalva).

Atlikus tiriamųjų lokalizuotų operacinių 
sistemų kalbos kokybės tyrimą, galima konsta-
tuoti, kad ne visada jose atsižvelgiama į lietuvių 
kalbos normas, nemažai vartojama stilistiškai 
netinkamų sakinių, tačiau „Windows Phone“ 
OS tekstai vertintini kaip labiau atitinkantys 
bendrinės lietuvių kalbos normas.

Kompiuterijos terminija

Ne mažiau svarbus sėkmingos lingvistinės 
lokalizacijos veiksnys – tinkamų terminų pa-
rinkimas. Programinės įrangos lokalizacijos 
procesas neatsiejamas nuo kompiuterijos ter-
minijos išmanymo. Atsižvelgiant į išmaniųjų 
telefonų sąvokos apibrėžimą, kompiuterijos 
terminija taip pat yra aktuali ir išmaniųjų tele-
fonų programinės įrangos lietuvinimo procesui. 
R. W. Collins nuomone (2001: 37), lokalizacijos 
procese sunkiausia perteikti būtent terminus, 
kadangi kompiuterijos terminijoje vyrauja 
daugybė sinonimiškų terminų, homonimų, ne-
vartotinų terminizuotų leksinių vienetų, vertalų. 
Kompiuterija yra nauja ir sparčiai besiplėtojanti 
mokslo sritis, kurioje ypač gausu naujažodžių, 
jos terminija dar tebekuriama ir norminama, 
taigi nėra visiškai nusistovėjusi ir susiformavusi. 
Pastaruoju metu Lietuvoje vyksta gana inten-
syvus šios srities terminų tvarkybos darbas, 
kuriami, vertinami ir norminami kompiuterijos 
naujažodžiai, tikslinama jų vartosena, atskirus 
informatikos terminus ir jų grupes svarsto 
Informatikos ir informacinių technologijų ter-
minų komisija, leidžiami nauji kompiuterijos 
terminų žodynai (Celiešienė 2012: 27).

Analizuojant išmaniųjų telefonų operacinių 
sistemų terminiją buvo nustatyta, kad daugu-
ma vartojamų terminų atitinka lietuvių kalbos 
normas ir yra įtraukti į Lietuvos Respublikos 
terminų banką, Enciklopedinį kompiuterijos 
žodyną (EKŽ) ar kitus aprobuotus šaltinius. 
Vartojami tiek teikiami nauji lietuviški kom-
piuterijos terminai (išmanusis telefonas, ju-
tiklinis ekranas, užduočių valdiklis, rodinys, 
pokalbiai, tinkinimas, parinktis, grojaraštis, 
skydelis, sparčioji prieiga, belaidis ryšys ir kt.), 
tiek struktūriškai ir semantiškai asimiliuoti 
lietuvių kalboje skolinti terminai (GPS ante-
na, PDF formatas, failas, defragmentavimas, 
mikroprocesorius, piktograma, indikatorius, 
sinchronizavimas, pikselis, grafika ir kt.).

Tačiau rasta ir neaprobuotų, netikslių, 
pažodžiui išverstų terminų bei nenorminių 
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svetimžodžių. Analizuojamuose OS buvo ap-
tikta nemažai pažodžiui išverstų, neaprobuotų 
terminų (žr. 2 ir 3 lentelę).

Kartais „Android“ OS dėl netinkamai pa-
rinkto ar išversto termino pavadinamos visiškai 
skirtingos sąvokos ir taip atsiranda netikslių 
terminų (žr. 4 lentelę).

Pasitaikė ir visiškai neteiktinų svetimžodžių: 
widgetas (= valdiklis); roamingas (= klajojantis, 
klajojimas, abonento keliavimas), domenas 
(= sritis), POWER mygtukas (= maitinimo 
mygtukas), o kai kurie terminai net nebuvo 
verčiami, pvz.: „hotspot“ (= viešosios interneto 
prieigos taškas); „hands-free“ įranga (= laisvųjų 
rankų įranga).

Analizuojant operacinių sistemų tekstuose 
vartojamus terminus, aptikta ir sinonimijos 
atvejų. Pvz., „Android“ OS sinonimiškai varto-
jami terminai žinynas ir pagalba, žinutės ir pra-
nešimai. Sąvoka power adapter buvo verčiama 
kaip tinklo adapteris/įkroviklis. EKŽ pateikiami 
terminai – adapteris, siejiklis, tačiau šių terminų 
reikšmė: „Adapteris, siejiklis – aparatinės sąsa-
jos įtaisas siejamų įtaisų signalų parametrams 
suderinti. Dažniausiai naudojamas išoriniams 

2 lentelė. „Android 4.0.3“ OS pažodžiui išversti, neaprobuoti terminai
Terminas anglų k. Terminas „Android 4.0.3“ OS Terminas EKŽ
Transition perėjimas keitimas, virsmas
Outbox išsiųstieji siunčiamų laiškų aplankas, siunčiami laiškai
Cache talpykla spartinančioji atmintinė
Home namai į pradžią, pradžia
Touch screen lietimo ekranas jutiklinis ekranas
Wireless bevielis belaidis
Default settings pradinis gamyklinis nustatymas numatytieji nustatymai
Wallpaper tapetas darbalaukio fonas

3 lentelė. „Windows Phone 8.0“ OS pažodžiui išversti, neaprobuoti terminai
Terminas anglų k. Terminas „Windows Phone 8.0“ OS Terminas EKŽ
View vaizdas rodinys, rodymas
Smile veidukas šypsenėlė

4 lentelė. Skirtingais terminais įvardintos sąvokos
Terminas anglų k. Terminas „Android 4.0.3“ OS Terminas EKŽ
Skin apvalkalas (angl. shell) apipavidalinimas
Tab skirtukas (angl. delimiter, separator) ąselė, kortelė
Hub telkinys (angl. pool) šakotuvas
Power adapter tinklo adapteris, įkroviklis (angl. charger) maitinimo adapteris

įtaisams, pavyzdžiui, kompaktinių diskų įtaisui, 
monitoriui, vairasvirtei prijungti prie kompiute-
rio (EKŽ)“. Šiuo atveju kalbama apie telefono 
įkrovimo įrenginį, todėl tai būtų netikslus sąvo-
kos vertimas. Derėtų vartoti Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos konsultacijų banke teikiamą 
terminą kroviklis.

Apibendrinant atlikto tyrimo rezultatus, 
galima teigti, kad dauguma tiek „Android“, 
tiek „Windows Phone“ OS tekstuose varto-
jamų terminų atitinka bendrinės lietuvių 
kalbos normas ir yra įtraukti į aprobuotus 
terminijos šaltinius. Neaprobuoti, netikslūs, 
pažodžiui išversti terminai bei nenorminiai 
svetimžodžiai sudarė tik nedidelę dalį visų OS 
tekstuose vartojamų terminų, kurių daugiau 
aptikta „Android“.

Išvados

Atlikus išmaniųjų telefonų operacinių sistemų 
„Android 4.0.3“ ir „Windows Phone 8.0“ pri-
taikymo dirbti lietuviškoje kalbinėje terpėje 
analizę, galima padaryti tokias išvadas:
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1. Nors iki šiol vyksta diskusijos dėl to, kas 
sieja lokalizaciją ir vertimą, atsižvelgiant į 
naujų vertimo teorijų atsiradimą ir vertimo 
proceso vyksmą, galima teigti, kad net jei 
lokalizacijos nebūtų galima visiškai tapatinti 
su vertimu, vertimas neabejotinai yra išskir-
tinis jos etapas. Ypač tai taikytina išmaniųjų 
telefonų operacinių sistemų lokalizavimui, 
kur ribotai naudojami grafiniai sąsajos ele-
mentai, todėl lingvistinė lokalizacija tampa 
ypač reikšminga.

2. Išanalizavus išmaniųjų telefonų lietuvinimo 
duomenis, paaiškėjo, kad šių telefonų lietu-
vinimo lygis skiriasi. „Android“ ir „Windows 
Phone“ operacines sistemas galima priskirti 
prie iš dalies lokalizuotų OS. Jų vartotojo 
sąsaja yra sulietuvinta, suteikiama galimybė 
apdoroti lietuviškos lokalės tekstus, kom-
plekte tiekiamas žinynas lietuvių kalba, 
tačiau pasitaiko lokalizacijos trūkumų ir 
spragų.

3. Atlikus „Android“ ir „Windows Phone“ OS 
lingvistinės lokalizacijos analizę ir remian-
tis dauguma vertinimo kriterijų, galima 
padaryti išvadą, kad, „Windows Phone“ OS 
lokalizacija yra kokybiškesnė nei „Android“ 
OS. Apskaičiavus abiejų operacinių sistemų 
lingvistinės lokalizacijos trūkumus, buvo nu-
statyta, kad „Android“ OS pasitaikė didesnis 
skaičius neišverstų segmentų (119 atvejų, tuo 
tarpu „Windows Phone“ OS – 46 atvejai), 
kabutėmis ar kursyvu neišskirtų pavadini-
mų (131 ir 91 atvejis) ir į skirtą programos 
langą netelpančių vartotojo sąsajos frazių 
(111 ir 51 atvejis). „Windows Phone“ OS 
buvo tik didesnis nelokalizuotų programėlių 
skaičius – aštuonios, tuo tarpu „Android“ 
OS – penkios. Skiriasi ir išverstų operacinių 
sistemų tekstų vertimo kokybė – „Android“ 
OS tekstuose kur kas dažniau pažeidžiamos 
lietuvių kalbos normos. Taigi, įvertinus visus 
gautus rezultatus, lingvistiniu atžvilgiu „Win-
dows Phone“ OS yra tinkamiau pritaikyta 
lietuviškai lokalei.

4. Išmanusis telefonas – tai mobilusis telefo-
nas su sudėtinga operacine sistema, pasi-
žymintis pažangiais kompiuterinės įrangos 

gebėjimais, todėl tinkamų kompiuterijos 
terminų parinkimas iš esmės lemia loka-
lizacijos kokybę. Dauguma analizuojamų 
operacinių sistemų terminų buvo vartojami 
atsižvelgiant į lietuvių kalbos normas ir 
terminų žodynuose teikiamus terminus, 
nors neišvengta ir keleto sinonimijos bei 
nenorminės vartosenos atvejų.

5. Įvertinus visus analizės duomenis ir gautus 
rezultatus, galima padaryti išvadą, kad, 
nepaisant atliktos nagrinėjamų operacinių 
sistemų adaptacijos lietuviškai lokalei, 
neišvengta neišverstų arba neteisingai iš-
verstų tekstų, vertimo, terminijos ir kalbos 
klaidų, kalbos normų pažeidimų ir kitų 
lokalizacijos trūkumų, kuriuos galima būtų 
pataisyti skyrus daugiau dėmesio lingvistinei 
žinynų adaptacijai ir atlikus atidų operaci-
nių sistemų testavimą. Ne mažiau svarbus 
sėkmingos lokalizacijos veiksnys – vertėjų 
darbo kokybė, todėl derėtų kreipti daugiau 
dėmesio ir į vertėjo darbo kvalifikaciją. Ypač 
tai taikytina „Android“ operacinei sistemai, 
nes, atsižvelgiant į daugumą vertinimo krite-
rijų, „Windows Phone“ operacinės sistemos 
lokalizacija yra kokybiškesnė.
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ANALYSIS OF ADAPTATION OF SMARTPHONE OPERATING SYSTEMS 
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The paper provides analysis of linguistic aspects of the lithuanisation of smartphone operating systems (An-
droid and Windows Phone) and their adaptation for work in the Lithuanian linguistic environment. Having 
analysed the data of lithuanisation of smartphones, it was established that the aforementioned operating 
systems could be attributed to partially localised OS. Furthermore, the comparative analysis of linguistic 
localisation of operating systems in question showed that there were considerably more flaws in linguistic 
localisation of Android OS than those of Windows Phone OS. Windows Phone OS texts were evaluated as 
more corresponding to the norms of standard Lithuanian language. Most of the terms used in both Android 
OS and Windows Phone OS are included in the approved terminology sources. Unapproved, inaccurate, liter-
ally translated terms, and non-standard loanwords constituted only a minor part of all terms used in OS texts.

Keywords: localisation, lithuanisation, translation, smartphone, operating system, computer terms.
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