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Pētniecības projekta ideja

• Latvijas Nacionālās bibliotēkas teksta resursi:
• Digitalizēti laikraksti un grāmatas (ar OCR): ~8 milj. lpp.
• Digitāli radīta periodika: > 0,5 milj. lpp.
• Digitāli radītas grāmatas: >4000
• Citi pilna teksta resursi: vēstules, runu stenogrammas, u.c.

• Tradicionālie izmantošanas scenāriji:
• Lasīšana
• Meklēšana pilna tekstā
• Meklēšana teksta elementos: virsrakstos, attēlu parakstos, autora laukā, u.c.

Kā vēl pilnvērtīgāk izmantot teksta resursus?



Trīs digitalizēšanas līmeņi

• Jālasa uz vietas – bibliotēkā
• Pieejama ierobežotā eksemplāru skaitā

Fiziska grāmata

Digitalizēta grāmata

• Var lasīt no jebkuras vietas (24/7)
•Neierobežots lietotāju skaits

• Var veikt meklēšanu tekstā

Pilnteksta grāmata



Pētniecības projekta uzdevums

• Uzdevums: bagātināt pilna teksta resursus ar papildus informāciju

• Mērķi:
• Uzlabot informācijas meklēšanu

• Uzlabot teksta automātiskas analīzes iespējas

• Identificēt tekstā «paslēpto informāciju»

• Radīt teksta korpusus ar semantiskās analīzes iespējām



LNB Anotators



Anotatora funkcionalitāte

1. Izveido anotēšanas projektu.

2. Pievieno dokumentus (Word dokumenti).

3. Definē objektu klases (Persona, Vieta, Institūcija, Darbs, u. tml.)

4. Atzīmē tekstā objektus un identificē tos ar autoritatīvu entīti.

Piemērs. Sarkanajā grāmatā marķē:

1. Sugas nosaukumu;
2. Sugas apdraudējuma statusu;
3. Biotopus, kur dzīvo;
4. Esošo aizsardzības likumdošanu.



Esošie risinājumi

• Named Entity Recognition

• Uzdevums: automātiski identificēt tekstā Personas, Vietas, Institūcijas, 
Laikus, …



Esošo risinājumu trūkumi

• Fiksēts anotāciju klašu skaits

• Objekti netiek precīzi identificēti

• Nav autoritatīvas objektu datubāzes

• Automātiski veidotie marķējumi var būt kļūdaini



Anotācija

Objektu Strukturāla Salikta

Atvaļinājums:
• «persona»: Anotācija {1} [Ansis_Rudevics]
• «sākuma datums»: Anotācija {2} [1923-12-28]
• «beigu datums»: Anotācija {3} [1924-01-15]

lndb.lv/entity/Adolfs_Blodnieks



Anotatora arhitektūra

AnotatorsProjekts #1

Projekts #2

Projekts #N

Entīšu DB

…

Rīga [Vieta]

Kārlis Skalbe 
[Persona]

Dailes teātris 
[Iestāde]

Aspazija 
[Persona]

…
[….]



Entīšu klases un entītes



Anotāciju klases



Raiņa un Aspazijas kolekcija



Sadarbības projekts



Raiņa un Aspazijas sarakste



Anotēšanas process



Anotēšanas process



Anotēšanas process



Anotēšanas process



Anotēšanas process



Anotēšanas process

Kā Rainis uzrunā Aspaziju savstarpējā sarakstē



Raiņa un Aspazijas kolekcija



Digitālā kolekcija «RunA»



Digitālā kolekcija «RunA»



Digitālā kolekcija «RunA»



Digitālā kolekcija «RunA»



Paldies par uzmanību!


