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Pirms ākumi
• Vēlme lietot datoru valodas apstrādei ir tikpat veca kā

pirmais dators
• 60. gadu sākumā A.Gobzemis, V.Gorobecs, V.Juriks, 

T.Jakubaite izstrādā tiešās mašīntulkošanas sistēmu 
zinātnisko rakstu tulkošanai no krievu valodas latviešu 
valodā

• Valodas analīze, izmantojot kvantitatīvās metodes, 
uzsākta 60.gados (T.Jakubaite, S.KĜaviĦa, A.Lorencs, 
Z.Nesaule)
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Pirms ākumi
• Plašs kvantitatīvo metožu lietojums pētniecībā

vērojams 70.gados (V.Drīzule, T.Jakubaite, S.KĜaviĦa, 
V.Kuzina, N.Mecs, M.Oša, A.Rubīna, N.Sika, E.Soida, 
R.Zarovska)

• Veikta valodas kvantitatīvā analīze (vārdu krājuma 
sastāvs dažādu funkcionālo stilu tekstiem, vārdšėiru 
statistiskais raksturojums u.c.) 

• Izstrādāta “Latviešu valodas biežuma vārdnīca” un 
“Latviešu valodas inversā biežuma vārdnīca”
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Māksl īgā intelekta laboratorijas 
rašanās

• Tautasdziesmu tekstu ievade datorā
• 1988. gadā MII Lietišėās informātikas daĜa uzsāk 

datorizētu latviešu valodas pētniecību:
– Pētītas latviešu valodas kodēšanas iespējas, 1990. gadā

izveidots kodu tabulas standarts (G. Lučkins un L. Vasermans)
– Seno tekstu pētniecība (M.BaltiĦa, E.Milčonoka, A.OzoliĦa)
– Mūsdienu latviešu valodas pētniecība (A.Spektors, I.ĀboliĦa, 

R.Čevere, K.Dancis, I.Greitāne, B.Krauze-Krūze, U.Sarkans)

• 1992. gadā izveidota Mākslīgā intelekta laboratorija, 
kuru no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām vada Dr. fiz. 
Andrejs Spektors
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Galvenie darba virzieni
• Korpuslingvistika (M.BaltiĦa, A.Spektors, E.Andronova, 

K.Levāne-Petrova, G.Nešpore, V. KrugĜevskis, S. Reinsone)
• Mašīnlas āmu v ārdn īcu izveide (A. Spektors, E.Andronova, 

G.Nešpore, N.Grūzīts, I. IlziĦa, V. Rostoks)
• Programmr īki valodas automatiz ētai apstr ādei (N. Grūzītis, I. 

SkadiĦa, P. Paikens, M. Virza, V. KrugĜevskis, I. Poikāns)
• Mašīntulkošana (I.SkadiĦa, E. Andronova, E. Brālīts, M. Virza)
• Semantisk ā tīmek Ĝa tehnolo ăijas (G.BārzdiĦš, A. Spektors, 

G.Nešpore, N.Grūzīts, B. Valkovska, J. DžeriĦš)
• Runas tehnolo ăijas (I.AuziĦa, M. Pinnis, R. Berzinskis, G. 

Rābante)
• Mācībl īdzek Ĝi (A.Spektors, E.Andronova, K.Levāne-Petrova, G. 

Nešpore, I.AuziĦa, N. Grūzītis)
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Korpuslingvistika
• Tekstu uzkrāšana sākta 80. gadu beigās un 90. gados, 

kad tekstus ievadīja datorā. Kopš 90. gadu vidus teksti 
tiek skenēti un pēc tam pārbaudīti, skenēšanas 
precizitāte ir 98.5%

• Nozīmīgākās tekstu kolekcijas:
– Latviešu literatūras klasika (3, 5 milj. vārdlietojumu)
– Latviešu teiku un pasaku, ticējumu un sakāmvārdu datorfonds
– “Rīgas Balss” latviešu un krievu valodās

• Vairāki paralēlie tekstu korpusi:
– Sastatīts Orvela ”1984”
– Platona “Valsts” tulkojums
– Sadarbībā ar TTC veidots juridisko tekstu paralēlais korpuss

Zinātnisk ā konference ”Matem ātika un inform ātika p ēc 50...”



Seno tekstu korpuss
• Seno tekstu ievadīšana uzsākta 80. gadu un turpinās līdz 

pat mūsdienām:
– 1989.g. — M. BaltiĦa ierodas LU MII, lai ievadītu Ījaba grāmatu 

datorā
– 1992.–1994. g. — M. BaltiĦas vadībā datorā sāka ievadīt visu 

E.Glika vadībā tulkoto Bībeli
.......

– Kopš 2002. g. Seno tekstu korpuss (http://www.korpuss.lv/senie/)
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Seno tekstu korpuss
• Pašlaik korpuss ietver 16. gs., 17. gs., kā arī vairākus 18. 

gs. sākuma tekstus latviešu valodā, kopā ap 1 miljonu 
vārdlietojumu

• Izstrādāti korpusam nepieciešamie meklēšanas, statistikas 
un konkordances rīki

• 2002. g. izveidota darba grupa Seno tekstu korpusa un 
“Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.-18.gs.)”
izveidei (http://www.tezaurs.lv/lvvv/)
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Mūsdienu latviešu valodas korpuss
• Pašlaik uzkrāti teksti ar vairāk nekā 100 milj. 

vārdlietojumu
• Izveidots līdzsvarots 3, 5 miljonus vārdlietojumu liels

mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss 
(www.korpuss.lv)

• Morfoloăiski marėēts korpuss (~30 tūkst. vārdlietojumu)
• Saeimas stenogrammu korpuss

• Latvijas tīmekĜa korpuss 
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Mašīnlasāmu vārdn īcu izveide

Zinātnisk ā konference ”Matem ātika un inform ātika p ēc 50...”



Internet ā public ētās vārdn īcas
• Skaidrojošā vārdnīca (~140 000 šėirkĜu, 

http://www.tezaurs.lv/sv/)

• Latviešu literārās valodas vārdnīca (~64 000 šėirkĜu, 
http://www.tezaurs.lv/llvv/)

• Daudzvalodu terminoloăijas datu bāze TTC vajadzībām 
(~115 000 šėirkĜu)

• Latviešu valodas vārdnīca (~30 000 šėirkĜu, 
http://www.tezaurs.lv/lvv/)

• Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīca (~77 000 + ~55 000 
šėirkĜu, http://www.ailab.lv/mev/)
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www.tezaurs.lv/llvv , www.tezaurs.lv/wap



Programmr īki valodas apstr ādei
• Morfoloăiskās analīzes un vārda formu 
ăenerēšanas programmas

• Automātiskas morfoloăiskās marėēšanas rīki
pirmā <Mosfsny> pirmā
nodaĜa <Ncfsn4> nodaĜa
Atmosfēra <Ncfsn4> atmosfēra
tu <Pp2nsn> tu
to <Pdnmsa> tas
nevarēsi <Vmnifti32say> nevarēt
meitene <Ncfsn5> meitene
atkārtoja <Vmnipti23san> atkārtot 
. 
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Programmr īki valodas apstr ādei
• Morfēmiskās analīzes rīki
• Rīki terminoloăijas izguvei
• Sintaktiskās analīzes modeĜi un rīki
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Mašīntulkošana
• 1994.g. LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā tiek 

uzsākta interlingvas tulkošanas sistēmas modeĜa LATRA 
izstrāde

Gada sākumu iezīmēja arī struktūrkapitāla palielināšanas maratons, 
kuru ir spiesta uzsākt komercbanku lielākā daĜa.

The marathon of the increase of statuary capital which the most of the 
commercials bank must begin characterised the beginning of the 
year also.

• 1997. g. LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija iesaistās 
Apvienoto Nāciju universitātes projektā Universal 
Networking Language
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Statistisk ā maš īntulkošana
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eksperimenti.ailab.lv/smt

Pētījumi statistiskajā mašīntulkošanā uzsākti 2005. gadā LZP projekta 
„Statistisko metožu izvērtējums angĜu-latviešu tulkošanas sistēmā”
ietvaros un turpinās projektā “Faktorēto metožu lietojums angĜu-latviešu 
statistiskajā mašīntulkošanas sistēmā”



Runātās valodas resursi
• “ONOMASTICA-COPERNICUS” (1995-1997) projekta 

ietvaros transkribēti ~250 000 īpašvārdu
• 2001. gadā uzsākta runas korpusa izveide:

– 15 runātāju ierunātas frāzes (1 300)

– 8 stundu garš semināra ieraksts

– 50 runātāju ierunāts teksts (1000 vārdlietojumu)

– Teksti ir transkribēti (t.i., pierakstīti mašīnlasāmā formā) un 
segmentēti, izmantojot Transcriber un WaveSurfer
programmatūru
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Runas tehnolo ăijas
• Izstrādāta grafēmu-fonēmu pārveides 

programmatūra un likumi. Automātiskās 
transkripcijas precizitāte ir 92%

• Izstrādāts eksperimentāls runas 
sintezators 

• Ir izstrādāts eksperimentāls runas 
analīzes modulis, kas spēj atpazīt 
aptuveni 80 vārdus 
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Latviešu valodas m ācībl īdzek Ĝi
http://valoda.ailab.lv/latval/

• Vispārējas ziĦas par latviešu valodu
• Latviešu valodas multimediju mācīblīdzeklis iesācējiem
• Latviešu valoda sākumskolai
• Latviešu valoda pamatskolai
• Latviešu valoda vidusskolai
• Latviešu valoda bilingvālai apmācībai
• Latviešu valoda bērniem ar dzirdes traucējumiem

• Latviešu valodas vārdu analizators un sintezators 
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CLARIN - Vienota valodas resursu 
un tehnolo ăiju infrastrukt ūra 

• Izveidot integrētu, sadarbību veicinošu pētniecības 
infrastruktūru, kas Ĝautu viegli piekĜūt un izmantot 
valodas resursus un tehnoloăijas

• Novērst pašreizējo sadrumstalotību un piedāvāt stabilu, 
pastāvīgu un paplašināmu infrastruktūru
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