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 Ievads 1.

Dokuments „Nestrukturēto datu avotu normalizācijas un strukturēšanas algoritmu izpēte” ir daļa 

no ERAF līdzfinansētā projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, ko 

kopā ar nozares un zinātniskajiem sadarbības partneriem īsteno SIA „IT kompetences centrs” 

pētījuma Nr. 1.16. „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” dokumentācijas. 

Dokumentā ir aprakstīts pētījums un zinātniskās literatūras analīze par nestrukturēto datu avotu 

normalizāciju un strukturēšanu.  

Dokuments tiks izmantots kā neatņemama sastāvdaļa tālākai pētniecībai, lai veidotu saiti starp 

datu bāzēm ar mērķi uzbūvētu subjektu saistību analīzes algoritmu. 

1.1. Nolūks 

1. Identificēt nestrukturēto datu avotu normalizācijas un strukturēšanas algoritmus, kas ļaus 

iegūt integrētu dažāda rakstura informāciju un veidot saiti starp datu bāzēm ar mērķi uzbūvēt 

subjektu saistību analīzes algoritmu; 

2. Iegūt jaunas zināšanas par nestrukturēto datu avotu normalizācijas un strukturēšanas 

algoritmiem. 

1.2. Pētījuma metodoloģija 

Zinātniskās literatūras analīze ar mērķi apskatīt un izvērtēt atbilstošās teorijas un iepriekš veiktos 

pētījumus par nestrukturēto datu avotu normalizāciju un strukturēšanu. Tas ļaus iepazīties ar citu 

pētnieku veikumu, pētījumu problēmām, izmantotajām metodēm un iegūtajiem rezultātiem. 

1.3. Dokumenta pārskats 

Dokumentu veido seši nodalījumi: 

1. Pirmajā nodalījumā – Ievads - iekļauta informācija par dokumenta vispārējo struktūru, nolūku, 

pētījuma metodoloģiju, dokumenta pārskatu un izmantotajiem saīsinājumiem dokumentā; 

2. Otrajā nodalījumā – Datizrace un tekstizrace – ir sniegtas šo terminu pamata definīcijas un īss 

ieskats tekstizraces problemātikā; 

3. Trešajā nodalījumā – Informācijas izguve no nestrukturētiem datiem – aprakstīti divi svarīgi 

datizraces uzdevumi: 

 Nosauktu entītiju atrašana; 
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 Saistību ekstrakcijas. 

4. Ceturtajā nodalījumā – Programmatūra un programmatūras bibliotēkas nosauktu entītiju 

marķēšanai – aprakstīti pieejamie programmatūras līdzekļi nosauktu entītiju marķēšanai;  

5. Piektajā nodalījumā – Kopējie secinājumi – aprakstīti pētījuma gaitā gūtie secinājumi;  

6. Sestajā nodalījumā – Izmantotā literatūra – uzskaitīta izmantotā literatūra pētījumam; 

7. Septītajā nodalījumā – Pielikumi - aprakstīti valodas sintakses marķieri angļu valodas teikumu, 

frāžu un vārdu marķēšanai saskaņā ar Penn Treebank projektu 

(http://www.cis.upenn.edu/~treebank/). 

1.4. Dokumentā lietotie saīsinājumi 

Tabula 1.  

Saīsinājums Skaidrojums 

Pētījums Datu avotu analīzes un sasaistes rīks 

LR Latvijas Republika 

NIL (angl. – CRF) Nosacījuma izlases lauki (angl. - Conditional Random Fields) 

LSI Latentā Semantiskā Indeksēšana (angl.- Latent Semantic Indexing) 

PLSA Probabilistic Latent Semantic Analysis 

LDA Latent Dirichlet allocation 

BIO Apzīmējumu sistēma (angl. - begining of, inside of, outside of) 

SMM (angl. - 
HMM) 

Slēptais Markova modelis (angl. - Hidden Markov Model) 

MEMM Maksimālās entropijas Markova modeļi (angl. - Maximum-entropy Markov 
model) 

L-BFGS Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno 

IIS Improved Iterative Scaling 

ACE Automatic Content Extraction 

MALLET Machine Learning for Language Toolkit 

ABNER A Biomedical Named Entity Recognizer 

OWL-QN Orthant-Wise Limited-memory Quasi-Newton 

SGD Stochastic Gradient Descent 

AROW Adaptive Regularization Of Weight Vector 

TDM Text and data mining 

HTML Hiperteksta iezīmēšanas valoda (angl. - Hypertext markup language) 

Java Objektorientēta programmēšanas valoda 

IBM International Business Machines Corporation 

L-BFGS Limited-memory BFGS 

GIS Generalized Iteratve Scaling 

Dokumentā var tikt izmantoti arī citi saīsinājumi atbilstoši LR normatīvajos aktos vispār 

pieņemtajiem saīsinājumiem. 
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 Datizrace un tekstizrace 2.

Ar datizraci saprot lielu datu kopu analīzi, kas tiek veikta ar mērķi atrast neparedzētas attiecības, 

kā arī, lai apkopotu datus jaunos veidos tā, lai šo datu kopu analīzes rezultāti datu īpašniekam būtu 

saprotami un noderīgi. 

 Tekstizrace, savukārt, ir informācijas izguve no nestrukturēta teksta, tas ir svarīgs uzdevums un ir 

relatīvi daudz pētīts tādās jomās kā: 

 Dabiskās valodas apstrāde;  

 Informācijas meklēšana; 

 Informācijas izguve. 

Šajā pētījumā tiks likts uzsvars uz reprezentatīviem informācijas izguves pētījumiem,  īpaši tiem, 

kas attiecas uz nosauktu entītiju atpazīšanu un saistību ekstrakciju. 

Datizrace un tekstizrace ieņem arī nozīmīgu lomu Eiropas digitālās ekonomikas pētījumu virzienos. 

Tā piemēram, komisijas paziņojumā par saturu digitālajā vienotajā tirgū ir teikts:  

„Komisijas mērķis ir arī veicināt tekstizraces un datizraces (angl. - text and data mining, TDM) 

efektīvu izmantošanu zinātniskās pētniecības vajadzībām. TDM pašlaik ir nepieciešamas līgumiskas 

vienošanās starp lietotājiem (parasti pētniecības iestādēm) un tiesību subjektiem (piemēram, 

izdevējiem, zinātniskiem žurnāliem), lai noteiktu kārtību attiecībā uz tehnisko piekļuvi attiecīgām 

datu kopām” [1]. 

2.1. Datizrace 

 Kā tika minēts iepriekš, datizrace ir datu analīzes procesu un noderīgas informācijas izgūšana no 

lielām datu bāzēm. Cita bieži lietota definīcija datizracei ir lielu empīriski iegūtu datu kopu analīze 

nolūkā atklāt tajos iepriekš neparedzētas sakarības, kas datu īpašniekam ir saprotamas un 

noderīgas. Datizraces procesu var sadalīt trijos posmos: 

 Likumsakarību atrašana, kas parasti notiek brīvas meklēšanas formā; 

 Atrasto likumsakarību izmantošana, lai prognozētu nezināmās vērtības, kur parasti tiek 

pielietota prognozējošā modelēšana; 

 Izņēmumu situāciju analīze, kas likumsakarībās atrasto anomāliju noteikšana un 

izskaidrošana. 
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Datizrace atšķirībā no statistikas parasti nesatur datu iegūšanas procesu, tā analizē jau esošus 

datus, kas tiek iegūti citu mērķu, nevis datizraces dēļ. Tādēļ datizrace tiek pieskaitīta pie tā 

saucamās sekundārās datu analīzes. Datizraces rezultātā tiek iegūtas attiecības un apkopojumi, un 

tie bieži vien ir modeļi vai šabloni.  

Tālāk dokumentā tiks apskatīta tekstizrace, kas ir viena no datizraces pētījumu virzieniem. 

2.2. Tekstizrace 

Tiek vērtēts, ka 85-90% no visas biznesa informācijas ir nestrukturētā vai ļoti vāji strukturētā 

formā. Nestrukturētā vai vāji strukturētā veidā uzkrātai informācijai ir tendence dubultoties katrus 

18 mēnešus. Šie apjomi sniedzas pāri tam, ko var apstrādāt manuāli, un ir nepieciešama vismaz 

daļēja informācijas izguves procesa automatizācija [2]. 

Ar tekstizraci atšķirībā no datizraces, kur dati visbiežāk ir strukturētā formā, parasti saprot 

noderīgas informācijas izguvi no nestrukturētiem datiem – teksta [3]. Cits veids tekstizraces 

procesa aplūkošanai ir to uzskatīt par pētniecisku teksta datu analīzi, kuras rezultātā iegūstam līdz 

šim nezināmu informāciju vai atbildes uz līdz šim neatbildētiem jautājumiem [4]. Ar „līdz šim 

nezināmu informāciju” parasti saprot informāciju, ko autors ir „iekodējis” tekstā vai informāciju, ko 

pat autors rakstīšanas brīdī nav zinājis. 

Pētījumu virzieni, kas saistīti ar tekstizraci ir: 

1. Informācijas izguve – nodrošina metodes dažādām manipulācijām ar tekstu un teksta izguves 

pamata mehānismus [5]; 

2. Statistika un statistiskā mācīšanās – nodrošina vispārējas datu analīzes metodes [6], [7], [8]; 

3. Cilvēka valodas apstrāde – nodrošina metodes un algoritmus dabīgās cilvēka valodas analīzei 

[9], [10]; 

4. Mašīnmācīšanās – nodrošina metodes liela apjoma, dažādos veidos atspoguļotu, datu analīzei 

[11] [12]. 

Tālāk tiks aplūkoti tekstizraces algoritmi. 

2.2.1. Informācijas izguve no teksta datiem 

Informācijas izguve (ekstrakcija) ir viens no svarīgākajiem tekstizraces uzdevumiem. Iegūtais 

rezultāts parasti kalpo par pamatu tālākiem tekstizraces algoritmiem. Salīdzinot ar vienkāršu tekstā 

esošu atsevišķu vārdu vai to sarakstu atlasīšanu, informācijas izgūšana par vienumiem objektiem 
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un to saistība ar pārējo tekstu var atklāt jēgpilnu semantisku informāciju. Parasti informācijas 

izguvē ietilpst arī slēdzienu izdalīšana par zināšanām, kas aprakstītas tekstā.  

Pēc strukturēšanas pakāpes datus var iedalīt: 

 Nestrukturētos; 

 Daļēji strukturētos; 

 Pilnībā strukturētos datos. 

 Pieaugot datu strukturēšanas pakāpei, palielinās iespēja datus apstrādāt automātiski (1. Attēls). 

 

1. Attēls Datu apstrāde atkarībā no to strukturizācijas pakāpes [13] 

Lai gan strukturētas informācijas izguves no nestrukturētiem datiem pirmsākumi ir meklējami 

pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, plašāku interesi šis pētījumu temats ir ieguvis līdz ar 

„Message Understanding” konferencēm [14]. Sākotnēji informācijas izguves sistēmas balstījās uz 

likumiem. Informācijas izguves šablonus teksta izguvei šajā gadījumā izstrādāja cilvēks darbietilpīga 

procesa rezultātā. Lai samazinātu cilvēku ieguldīto darbu un padarītu vienreiz izstrādātu metodi 

universāli lietojamu dažādām tematiskajām jomām, pētnieki pievērsās statistiskajām 

mašīnmācīšanās metodēm. Izdalot, atsevišķi informācijas izguves procesā nosauktu, entītiju 

atpazīšanu, daudzus tālākos informācijas izguves apakšprocesus var pārveidot tādos klasifikācijas 

uzdevumos kā: 

 Pārraudzītā mācīšanās; 

 Vektoru atbalsta mašīnas (angl. - Support vector machines);  

 Maksimālās entropijas modeļi.  
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Teksta segmentu marķēšanai entītiju atpazīšanas procesā bieži izmanto gan slēptos Markova 

modeļus (angl. - Hidden Markov Models), gan arī nosacījuma izlases lauku (angl. - Conditional 

Random Fields) metodes. 

Informācijas izguve no daļēji strukturētām tīmekļa lapām arī ir bijis svarīgs pētījumu temats pēdējā 

desmitgadē. Tīmekļa lapu gadījumā metodes lielā mērā paļaujas uz HTML tagiem un ne tik daudz 

uz valodas iezīmēm [15] [13]. Tālāk šajā dokumentā, galvenokārt, tiks apskatīta informācijas izguve 

no nestrukturētiem datiem. 

2.2.2. Teksta apkopojumu radīšana 

Cita tekstizracē bieži lietota funkcija ir teksta dokumentu apkopojumu radīšana ar mērķi iegūt īsu 

pārskatu par garāku teksta dokumentu vai vairākiem dokumentiem, kas uzrakstīti par vienu un to 

pašu tēmu. Teksta apkopojumus tekstizracē var iedalīt divās kategorijās: 

 Uz teksta izguvi balstīti apkopojumi - informācijas vienības, tiek izgūtas no sākotnējā 

teksta;  

 Abstraktīvie apkopojumi - var saturēt arī „sintezētas” informācijas vienības, kuras 

sākotnējos teksta dokumentos nav atrodamas.  

Lielākā daļa no eksistējošām apkopojumu radīšanas metodēm ir balstītas uz teksta izguvi. 

2.2.3. Nepārraudzītā mācīšanās no teksta datiem  

Šādām mācīšanās metodēm nav nepieciešami apmācību dati, tādējādi šīs metodes var pielietot 

jebkuriem tekstiem bez manuāli veicamām operācijām. Divas pamatmetodes, kas tiek lietotas 

tekstizracē ir: 

 Klasterēšana; 

 Temata modelēšana.  

Klasterēšanas pamatideja ir sadalīt visu dokumentu sadaļās, kur katra no tām atbilst tēmu 

klasterim (tēmai). Klasterēšanas uzdevums un tēmu modelēšanas uzdevums ir cieši saistīti. Temata 

modelēšana, savukārt, izceļas ar to, ka tajā tiek izmantots varbūtību modelis, un tā ir pazīstama arī 

kā mīkstā (angl. - soft) klasterēšana. Katra tēma tad raksturojās ar noteiktu varbūtību sadalījumu 

un to saturošajiem vārdiem. Reprezentatīvajiem vārdiem tiek piešķirta augstāka varbūtība. Katru 

dokumentu šajā gadījumā var aprakstīt kā atsevišķo tēmu varbūtību kombināciju.  

Temata modelēšanas metodi papildus var izmantot teksta dimensionalitātes samazināšanai.  
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2.2.4. LSI un dimensionalitātes samazināšana tekstizracei 

Latentā semantiskā indeksēšana (LSI) un Dimensionalitātes samazināšanas uzdevums tiek plaši 

apskatīts datubāzu pētniecības literatūrā, kā metode, kas paredzēta esošo datu reprezentācijai 

kompaktā veidā indeksēšanas un izguves vajadzībām. Dimensionalitātes samazināšanas uzdevuma 

paveidu, ko parasti izmanto teksta datiem, sauc par latentu semantisko indeksēšanu. LSI vienlaicīgi 

palīdz samazināt arī sinonīmijas un daudznozīmības trokšņa ietekmi. Ir arī citas dimensiju 

samazināšanas metodes, kas balstītas uz varbūtību modeļiem tādiem kā PLSA, LDA, un to 

variantiem; tie veic dimensiju samazināšanu varbūtiskā veidā ar iespējami lielāku jēdzienisku 

reprezentāciju, kas balstīta uz vārdu varbūtību sadalījumu. 

2.2.5. Pārraudzītā mācīšanās no teksta datiem 

Pārraudzītas/kontrolētas mācīšanās metodes no teksta datiem pieder pie vispārējām 

mašīnmācīšanās metodēm, kuras var izmantot treniņu datus (t. i., ievaddatus un atbilstošos 

vēlamos izejas datus), lai apgūtu klasifikatora vai korelācijas funkciju, ko vēlāk var izmantot, lai 

aprēķinātu prognozes iepriekš neredzētiem jauniem datiem. Lai gan šīs metodes netika izstrādātas 

konkrēti tekstizraces vajadzībām, laika gaitā pētnieki svarīgākās no tām ir pielāgojuši arī 

tekstizraces problemātikai. Tas ietver likumos balstītus klasifikatorus, lēmumu kokus, tuvākā 

kaimiņa klasifikatorus, varbūtiskos klasifikatorus, klasifikatorus ar maksimālo robežu utt. 

 Informācijas izguve no nestrukturētiem datiem 3.

Informācijas meklēšanas (angl. - retrieval) tehnoloģijas tradicionāli tiek lietotas, lai ātri atrastu 

dokumentus. Informācijas izguves/ekstrakcijas (angl. - extraction) tehnoloģijas ir nepieciešamas, lai 

precīzāk identificētu šajos dokumentos norādītās informācijas vienības un to savstarpējo saistību. 

Informācijas izguve ir strukturētas informācijas atrašanas uzdevums nestrukturētā vai vāji 

strukturētā tekstā. Tekstizraces metodes tiek detalizēti izskatītas vairākās pētniecības jomās, 

ieskaitot dabiskās valodas apstrādi (angl. - natural language processing),  informācijas izguvi (angl. 

- information retrieval) un tīmekļa izraci (angl. - web mining). Informācijas izguvei ir divi galvenie 

uzdevumi: 

 Nosauktas entītijas atpazīšana; 

 Saistību ekstrakcijas.  
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Pirmais attiecas uz tādu entītiju atrašanu kā cilvēku vārdi, organizāciju nosaukumi un atrašanās 

vietas. Otrais attiecas uz semantiskas saistības atrašanu starp šīm entītijām, tādām kā „dibinātājs”, 

„juridiskā adrese”, utml. 

3.1. Nosauktu entītiju atrašana 

3.1.1. Likumos balstītas pieejas 

Likumos balstītas metodes nosauktu entītiju atpazīšanai parasti darbojas šādi: manuāli vai 

automātiski tiek definēta kārtulu kopa. Katru teksta elementu reprezentē ar pazīmju kopumu. 

Tekstu salīdzina pret kārtulām/noteikumiem, un kārtula nostrādā, ja ir atrasta atbilstība. Kārtula 

sastāv no šablona/parauga un darbības. Šablons parasti ir definēts teksta elementu pazīmju 

kopumam, izmantojot regulāras izteiksmes. 

Kad teksta elementu secība atbilst šablonam, nostrādā kārtula.  Kārtulas darbība var būt simbolu 

secības marķēšana, entītijas sākuma un beigu tagu ievietošana un vairāku entītiju identificēšana 

vienlaicīgi. Piemēram, vārdi ar lielo sākuma burtu, kas seko simboliem „Mr.” ar lielu varbūtību būs 

vārds un uzvārds. Tādējādi varētu sagatavot kārtulu:  

 (simbolu secība = "Mr." & ortogrāfijas tips = FirstCap) -> personas vārds 

Kreisajā pusē ir regulāra izteiksme, kas atbilst simbolu secībai ar divām pazīmēm, kur pirmā pazīme 

ir „Mr.”, bet otra pazīme ir FirstCap (pirmais lielais burts) ortogrāfija. Labā puse norāda, ka 

atbilstošā simbolu secība būtu jāmarķē kā personas vārds. Šādas kārtulās/likumos balstītas 

metodes tika plaši lietotas pagājušā gadsimta beigās [16], [17] [18], [19], [20]. Bieži lietotas 

pazīmes entītiju atpazīšanai ir vārdšķira, ortogrāfija (piemēram, lielais sākuma burts, visi burti 

lielie, numurs utt.) un, vai simbolu virkne, kas atrodas ģeogrāfiskas adreses sastāvā. Ir iespējams, 

ka vienai simbolu virknei atbilst vairākas kārtulas. Lai apstrādātu šādus konfliktus, ir jādefinē 

konkrēti noteikumi kārtībai, kādā nostrādā kārtulas.  

Manuāla kārtulu izveide entītiju atpazīšanai ir darbietilpīga, prasa ekspertu laiku un zināšanas. 

Automātiskai kārtulu izveidei tika piedāvātas dažādas metodes. Tās var iedalīt divās grupās:  

 Lejupejošās [19]; 

 Augšupejošās [20].  

Tomēr abām pieejām ir nepieciešama apmācības dokumentu kopa, kur nosauktās entītijas ir 

manuāli iepriekš marķētas. Lejupejošā pieejā vispirms ir jādefinē vispārējās kārtulas, kas var nosegt 
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pēc iespējas vairāk dažādus apmācības gadījumus. Tomēr šiem noteikumiem ir nosliece uz zemu 

precizitāti. Pēc tam sistēma iteratīvi definē specifiskākas kārtulas. Augšupejošajā pieejā specifiskās 

kārtulas tiek secīgi definētas, pamatojoties uz mācību gadījumiem, kas pašlaik vēl neattiecas uz 

esošo kārtulu kopu. Šīs specifiskās kārtulas tiek vispārinātas. 

3.1.2. Statistiskās mašīnmācīšanās pieejas 

Jaunākos nosaukto entītiju atpazīšanas darbos nereti tiek izmantotas statistiskās mašīnmācīšanās 

metodes. Daudzas no šīm pieejām apskata entītiju atpazīšanas uzdevumu kā sekvences 

marķēšanas problēmu. Sekvences marķēšana ir vispārīgs mašīnmācīšanās uzdevums un tiek 

pielietots, lai modelētu daudzus dabiskās valodas apstrādes uzdevumus, ieskaitot vārdšķiras 

noteikšanu, sadalīšanu segmentos un nosauktas entītijas atpazīšanu. To var formulēt šādi: mums ir 

virkne novērojumu, ko apzīmē ar x = (x1, x2, . . . , xn). Parasti katrs novērojums tiek attēlots kā 

vektors: 

 

2. Attēls Teikuma piemērs angļu valodā ar atpazītām nosauktajām entītijām [21] 

Mēs vēlamies piešķirt marķējumu yi katram novērojumam xi. Lai gan ir iespējams lietot standarta 

klasifikāciju, lai noteiktu marķējumu yi, pamatojoties vienīgi uz xi secīgu marķēšanu, tiek pieņemts, 

ka marķējums yi ir atkarīgs ne tikai no attiecīgi novērotā xi, bet, iespējams, arī no citiem 

novērojumiem un citiem marķējumiem sekvencē. Parasti šī atkarība tiek attiecināta tikai uz 

novērojumiem un marķējumiem, kas ir tiešā tuvumā pašreizējai pozīcijai i. 

Lai pārveidotu entītiju atpazīšanas uzdevumu sekvences marķēšanas problēmā, katru vārdu 

teikumā apskata kā novērojumu. Šinī gadījumā marķieriem ir skaidri jānorāda nosauktās entītijas 

veids, kā arī tās sākums un beigas. Izmantojot BIO apzīmējumu sistēmu [21], katram entītiju tipam 

T ir iespējami divi marķieri, proti, B-T un I-T. Simbolu virkne, kas tiek marķēta ar B-T (angl. - 

beginning of) nozīmē nosauktās entītijas sākumu, savukārt, virkne, kas tiek marķēta ar I-T (angl. - 

inside of), atrodas entītijas iekšienē. Marķējums O (angl. - outside of) apzīmē atrašanos ārpus 

nosauktās entītijas. 
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3.1.3. Slēptie Markova modeļi 

Varbūtiskā sistēmā labākā marķējumu sekvence y = (y1, y2, . . . , yn) novērojumu sekvencei x = (x1, 

x2, . . . , xn) ir tā, kas maksimizē nosacījumu varbūtību p(y|x) vai ekvivalenti tāda, kas maksimizē 

saistīto varbūtību p(x, y). Šādas sekvences atrašanai var izmantot Markova procesu, kur 

marķējuma ģenerēšana novērojumam ir atkarīga tikai no dažiem iepriekšējiem marķieriem un/vai 

novērojumiem. Ja mēs apstrādājam y kā apslēptu, tad mums būtībā ir Slēptais Markova modelis 

(SMM) [22]. 

Slēptajā Markova modelī stāvokļi novērotājam nav tieši redzami, bet ir redzams to novērojums, 

kas atkarīgs no stāvokļa. Katram stāvoklim ir varbūtību sadalījums par iespējamajiem 

novērojumiem. Tādējādi novērojumu virkne, ko izveidojis šis modelis, sniedz mums informāciju par 

stāvokļu virkni. Jāievēro, ka vārds "slēptais" attiecas uz stāvokļu virkni, kuru izmanto šis modelis. 

Pat ja modeļa parametri (stāvokļu kopa, stāvokļu sākuma varbūtības, stāvokļu pārejas varbūtības, 

novērojumu varbūtības) ir precīzi zināmas, modelis joprojām ir "slēptais". Slēptais Markova 

modelis sastāv no diviem stohastiskiem procesiem. Pirmais stohastiskais process ir Markova ķēde, 

kuru raksturo stāvokļi un stāvokļu pārejas varbūtības. Ķēdes stāvokļi nav redzami, tātad apslēpti. 

Otrais stohastiskais process katrā laika momentā veido novērojumu. Ir svarīgi atcerēties, ka, 

definējot slēpto Markova modeli, vārds "slēptais" attiecas uz Markova ķēdes stāvokļiem, bet ne uz 

modeļa parametriem [23]. 

Var uzskatīt, ka slēptais Markova modelis ir divkāršs stohastisks process, kas sastāv no šādām 

komponentēm: 

 Pirmais stohastiskais process ir galīga stāvokļu kopa, kur katrs no tiem ir saistīts ar 

daudzdimensionālu varbūtību sadalījumu. Pārejas starp dažādiem stāvokļiem nosaka 

varbūtību kopa, kur šīs varbūtības ir nosauktas par stāvokļu pārejas varbūtībām;  

 Otrajā stohastiskajā procesā katrs no stāvokļiem dod iznākumu jeb novērojumu. Tā kā 

mēs analizēsim tikai to, ko mēs iegūstam (neredzot, no kura stāvokļa), tad stāvokļi ir 

slēpti novērotājam.  

Viena no pirmajām statistiskās mācīšanās sistēmām ir Nymble sistēma [24]. Nymble tiek izmantots 

šāds process: 

1. Katrs yi tiek ģenerēts, ņemot vērā iepriekšējo marķieri yi-1 un iepriekšējo vārdu xi-1; 
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2. Ja xi ir pirmais nosauktās entītijas vārds, tas tiek ģenerēts, ņemot vērā pašreizējo un 

iepriekšējos marķējumus, t.i., yi un yi-1;  

3. Ja xi atrodas nosauktas entītijas iekšienē, tiek ģenerēts iepriekšējais novērojums xi? 

Vārdus, kas ir ārpus nosauktas entītijas, Nymble sistēma ieskaita „not-a-name” klasē. Nymble 

pieņem, ka eksistē arī īpašs +end+ vārds katras nosauktās entītijas beigās un modelē varbūtību, ka 

konkrētais vārds ir nosauktās entītijas noslēguma vārds. Iepriekš aprakstītajā procesā varbūtība 

p(x, y) ir izsakāma dažādās nosacījuma varbūtībās. 

Sākotnēji xi vienkārši vārds pozīcijā i. Nymble tālāk to izsaka kā xi = <w, f>, kur w ir vārds pozīcijā i 

un f ir vārda īpašība, kas raksturo w. Piemēram, īpašība FourDigitNum norāda, ka vārds ir skaitlis, 

kas sastāv no četriem cipariem. Pamats šādai vārdu īpašību ieviešanai ir tas, ka šīm īpašībām var 

būt spēcīga korelācija ar entītiju tipiem. Piemēram, četrciparu skaitlis varētu būt gada skaitlis (3. 

Attēls). 

 

3. Attēls Vārdu īpašības, teksta piemēri un iespējamie marķieri [24] 

Nymble modeļa parametri būtībā ir dažādi multinomiālie varbūtību sadalījumi, kas nosaka xi un yi 

ģenerēšanu. Nymble izmanto pārraudzītu mācīšanos, lai apgūtu šo sadalījumu parametrus. 

Svarīgākais šeit ir atrast tādus modeļa parametrus, kas maksimizē p(X, Y). Nymble sistēmā šim 

mērķim tiek izmantots maksimālās varbūtības novērtējums. Ar X šeit apzīmē visus teikumus 

treniņdatos un ar Y apzīmē to patieso marķējumu secību. Šajā gadījumā parametrus novērtē šādi: 

 

4. Attēls Teikuma piemērs angļu valodā ar atpazītām nosauktajām entītijām [21] 
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Šeit c1 un c2 ir divu kategoriju etiķetes un w apzīmē vārdu, p (yi = c1|yi-1 = c2, xi-1 = w) ir varbūtība 

c1 klases marķierim, ņemot vērā to, ka iepriekšējās klases marķējums ir c2 un iepriekšējās vārds ir 

w. c (c1, C2, w) ir skaits tam, cik reižu mēs konstatējam c1 klases marķējumu, kad iepriekšējās klases 

marķējums ir C2 un iepriekšējais vārds ir w. Savukārt, c (c2, w) ir skaits iepriekšējās klases 

marķējuma novērojumam C2 un iepriekšējam vārdam w, neatkarīgi no pašreizējās klases 

marķējuma. 

3.1.4. Maksimālas entropijas Markova modeļi 

Iepriekš aprakstītie slēptie Markova modeļi (SMM) pieder pie ģeneratīvajiem modeļiem, savukārt, 

šajā apakšnodaļā aprakstītie Maksimālās entropijas Markova modeļi (MEMM) attiecas uz 

diskriminējošiem modeļiem. Maksimālas entropijas principa pamatā ir visvienmērīgākā varbūtību 

sadalījuma izvēle, t.i. tāda, kuram ir vislielākā entropija. Šie maksimālās entropijas Markova modeļi 

tieši modelē p(y|x) un nodrošina mazāku prognozēšanas kļūdu [25]. Tieši šis aspekts nosaka 

pakāpenisku pētniecības un pielietojumu pāreju no ģeneratīviem modeļiem uz diskriminējošiem 

modeļiem [26], [27], [28]. 

Šajā pieejā marķieris yi pozīcijā i ir atkarīgs no novērojumiem blakus pozīcijā, kā arī no vairākiem 

iepriekšējiem marķieriem. 

 

5. Attēls Varbūtības p(y|x) aprēķins [21] 

Izteiksmē (5. Attēls) ����
���  apzīmē (����, ������, . . . . , ����) un ) ����

��� apzīmē (����, ������,

. . . . , ����). Maksimālās entropijas Markova modeļos �(��|����
���, ����

��� )  atbilst eksponenciālai 

sakarībai: 

 

6. Attēls Funkcijas �(��|����
���, ����

��� ) aprēķins [21], [29] 
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Augstāk esošajā vienādojumā  (6. Attēls) fj() ir funkcija, kas tiek definēta kārtējam marķierim, 

iepriekšējiem k marķieriem, kā arī 2l+1 novērojumiem kārtējā novērojuma apkārtnē. Ar �� ir 

apzīmēts svars �� funkcijai, kuras piemēru var atrast zemāk (7. Attēls). 

 

7. Attēls Funkcijas �(��, ����, ��) aprēķins [21], [29] 

Augstāk aprakstītais p(y|x) modelis (5. Attēls) ir apskatāms kā maksimālās entropijas Markova 

modelis (MEMM) [29].  

Šāda Markova modeļa (5. Attēls) apmācīšanai ir nepieciešams atrast tādus svarus Λ = ��, kas 

maksimizē nosacījuma varbūtību p(Y|X), kur X apzīmē visus teikumus apmācības datos un Y 

apzīmē to patieso marķējumu sekvences. Līdzīgi kā standarta maksimālas entropijas modeļiem, arī 

maksimālās entropijas Markova modeļiem var izmantot dažādus optimizācijas algoritmus, t.sk. 

Generalized Iteratve Scaling (GIS) [29], [30], Improved Iterative Scaling (IIS) [31] un ierobežotas 

atmiņas kvazi-Ņūtona metodes [32] tāda kā L-BFGS [33]. Salīdzinošs šādu metožu apkopojums ir 

atrodams [34]. 

3.1.5. Nosacījuma izlases lauki 

Nosacījuma izlases lauki (NIL) – (angl. - Conditional random fields (CRF)) ir cits bieži izmantots 

modelis sekvenču marķēšanai. To ir ieviesis Lafferty [35]. 

 

8. Attēls Grafiskā veidā attēlo Slēpto Markova modeli (kreisais), Maksimālās entropijas Markova modeli (vidējais) un  

Nosacījuma izlases lauku modeli (labais) sekvencēm. Neaizpildīts aplītis nozīmē, ka modelis neģenerē šo mainīgo [35] 

Viena no svarīgākajām atšķirībām šai Nosacījuma izlases lauku pieejā ir tā, ka tekošais pozīcijas 

novērojums var būt atkarīgs ne tikai no iepriekšējiem marķieriem, bet arī no nākošajiem 

marķieriem. NIL grafiskais modelis ir neorientēts grafs, bet SMM un MEMM modeļi ir orientēti 

grafi. Augstāk esošais 8. Attēls grafiski attēlo atšķirības starp šiem trim modeļu veidiem.  
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Lineāro ķēžu NIL parasti lieto sekvenču marķēšanas problēmu risināšanai dabīgās valodas 

apstrādē, kur kārtējais marķieris ir atkarīgs no iepriekšējā un nākamā marķiera, kā arī no 

konkrētiem novērojumiem. Literatūrā ir pieejami relatīvi daudzi pētījumi NIL lietojumiem nosaukto 

entītiju atpazīšanai, piemēram, [36], [37], [38]. Šajā gadījumā varbūtību p(Y|X) var pierakstīt šādi: 

 

9. Attēls Varbūtības p(y|x) aprēķins [21] 

Šeit Z(x) ir normalizācijas faktors visām iespējamām marķieru sekvencēm: 

 

10. Attēls Normalizācijas faktora Z(x) aprēķins [21] 

NIL apmācīšanai bieži vien tiek lietots maksimālās varbūtības novērtējums ar mērķi maksimizēt 

p(Y|X). Līdzīgi kā MEMM NIL var apmācīt, izmantojot L-BFGS. NIL apmācība ir resursu ietilpīgāka 

nekā MEMM apmācība, jo normalizācijas faktors Z(x) summē visas iespējamās x marķējumu 

secības. Šī iemesla dēļ lineāro ķēžu NIL marķējumu veidi ir ierobežoti. Plašākam marķējumu veidu 

klāstam Sarawagi un Cohen ierosināja lietot kvaizi-Markova Nosacījuma izlases laukus [38]. Kvazi-

Markova NIL marķējumi tiek piešķirti novērotās sekvences x segmentiem, nevis tās atsevišķiem 

elementiem. Tādējādi tiek panākts aprēķināšanai nepieciešamo resursu ietaupījums un atsevišķos 

gadījumos arī uzlabota precizitāte attiecībā pret MEMM [38].  

3.2. Saistību ekstrakcijas 

Vēl viens būtisks uzdevums informācijas izguvē ir saistību ekstrakcijas. Saistību ekstrakcijas 

uzdevums ir atklāt un klasificēt semantiskās saites starp entītijām tekstā. Piemēram, no teikuma 

fragmenta „Google līdzdibinātājs Sergejs Brins” varētu iegūt saistību Dibinātājs (Sergejs Brins, 

Google).  

Lielākā daļa pētniecības darbu, kas attiecas uz entītiju ekstrakciju angļu valodā, balstīta uz 

uzdevumu definēšanu ACE (angl. - Automatic Content Extraction) sistēmai [39] ACE vērsti uz 

binārām saitēm, t.i., saitēm starp divām entītijām, kas arī tiek sauktas par argumentiem. ACE ir 

definēta attiecību tipu un apakštipu kopa. ACE galvenie attiecību tipu piemēri ietver fiziskos 
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(piemēram, viena entītija ir fiziski blakus citai entītijai), personiskos/sociālos (piemēram, persona ir 

otras personas ģimenes loceklis) un nodarbinātība/piederība (piemēram, persona ir nodarbināta 

noteiktā organizācijā).  

Ir piedāvātas dažādas metodes saistību ekstrakcijām. Visbiežāk sastopamā un tieši realizējamā 

pieeja ir risināt šos uzdevumus kā klasifikācijas problēmu. Ņemot vērā, ka entītiju pāri ir sastopami 

vienā teikumā, mēs varētu klasificēt attiecības starp divām entītijām vienā no iepriekš definētiem 

attiecību tipiem. Lai gan ir iespējams, ka entītiju saistība šķērso teikumu robežas, šādi gadījumi ir 

daudz retāki un tos ir grūti identificēt. Pašreizējie pētniecības darbi tāpēc, galvenokārt, 

koncentrējas uz saistību ekstrakciju teikuma robežās.  

Ir atrodami vairāki pētījumi, kuros izmantota klasifikācijas pieeja [40], [41], [42], [43]. 

Funkcionalitātes inženierija ir ārkārtīgi nozīmīgs solis šīs pieejas ietvaros. Eksistē arī tā sauktās 

kodola (kernel) metodes, kas ir tālāka, funkcionalitātes inženierijā balstītu, metožu attīstība. Šo 

metožu ietvaros definē kodolus un mazāk konkrētu funkcionalitāti. Te bieži vien klasifikācijas 

pamatā ir atbalsta vektoru mašīnas (angl. - support vector machines). Kodolu metodes dažādos 

pētījumos tiek definētas vārdu secībām, jēdzienu kokiem, atkarības ceļiem un apstrādes ceļiem 

[44], [45], [46], [47], [48]. 

Gan uz funkcionalitāti balstītām, gan arī uz kodoliem balstītām klasifikācijas metodēm, ir 

nepieciešami daudz apmācības dati. Tāpēc vēl viens nozīmīgs pētniecības virziens ir vāji 

pārraudzīta saistību ekstrakcija no sevišķi lieliem datu apjomiem gadījumos, kad apmācības dati 

netiek izmantoti. Viena no pieejām paredz neliela skaita piemēru sagatavošanu, kā arī pakāpenisku 

un iteratīvu saistību entītiju atrašanu un ekstrakcijas šablonu formulēšanu, piemēram, Snowball 

sistēma [49]. Cita pieeja izmanto tā dēvēto attālināto uzraudzību, kuras ietvaros tiek izmantotas 

zināmās relācijas no eksistējošām zināšanu bāzēm, piemēram, Freebase [50]. 

3.2.1. Funkcionalitātē balstīta klasifikācija 

Kā tika minēts iepriekš, viena no pieejām ir risināt saistību ekstrakcijas problēmu kā klasifikācijas 

problēmu [40], [41], [42], [43], kur jebkuri divi vārdi teikumā tiek uzskatīti par iespējumu saistītu 

pāri. Mērķis šajā gadījumā ir piešķirt pareizos kategoriju marķierus – vienu no standarta saistības 

tipiem vai nulli, ja starp entītijām nav saistības. Var veikt arī divpakāpju klasifikāciju, kur pirmajā 

posmā nosaka, vai divas entītijas ir saistītas, un otrajā posmā nosaka saistīto entītiju relācijas tipu. 
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Klasifikācijas pieejas pieņem, ka eksistē apmācības dati, kuros katram iepriekš definētam tipam 

visas saistības iepriekš ir atrastas un manuāli marķētas. Šīs saistību norādes tiek lietotas kā 

pozitīvie apmācības piemēri. Entītiju pāri, kas atrodami vienā teikumā, bet nav marķēti tiek 

izmantoti kā negatīvie apmācības piemēri. Klasifikatora apmācīšanai var izmantot standarta 

apmācības algoritmus, piemēram, atbalsta vektoru mašīnas un loģistiskās regresijas.  

Entītiju īpašības: bieži divām argumenta vienībām, t.sk. pašiem entītiju vārdiem un entītiju tipiem, 

ir izteikta korelācija. ACE datu kopās tie ir, piemēram, personu vārdi, savukārt, tēvs, māte, brālis un 

māsa, un personas entītijas tips norāda uz ģimenes attiecību apakštipu. 

Leksiskā konteksta īpašības: intuitīvi arī konteksts, kas ietver divu argumentu entītijas, ir svarīgs. 

Vienkāršākais veids, kā ietvert konteksta īpašības, ir izmantot leksiskas līdzekļus. Piemēram, ja 

starp diviem argumentiem ir vārds „dibinātājs”, tad visbiežāk tas nozīmē FounderOf attiecību. 

Sintaktiska Konteksta īpašības: Sintaktiskas saistības starp abiem argumentiem vai argumentu un 

citu vārdu bieži vien arī ir izmantojamas. Piemēram, ja pirmā argumenta pamatā ir verba (darbības 

vārda) „dibināt” subjekts un otrais arguments attiecas uz verba „dibināt” objektu, tad var secināt, 

ka pastāv FounderOf attiecība starp diviem argumentiem. 

Pamatzināšanas ārpus konkrētā teksta: Čans un Rūts pētīja pamatzināšanu ietekmi uz saistību 

ekstrakciju. Viens no piemēriem bija Vikipēdijas izmantošana. Ja divi argumenti ir pieejami vienā 

un tajā pašā Vikipēdijas rakstā, tad tā saturu var izmantot, lai pārbaudītu, vai abas entītijas ir 

saistītas. Cits piemērs varētu būt vārdu klasteri. Piemēram, ja mēs varam sagrupēt visus kompāniju 

nosaukumus, tādus kā IBM un Apple vienā un tajā pašā vārdu klasterī, mums izdodas sasniegt 

augstāku abstrakcijas līmeni par vārdiem, un zemāku kā vispārējs entītijas tips - organizācija. Šāda 

līmeņa abstrakcija var palīdzēt ekstrahēt atsevišķus saistību tipus, piemēram, starp diviem 

uzņēmumiem – savstarpēja uzņēmumu pārpirkšana [43]. 

Zhai un Jang ierosināja sistēmu informācijas vienumu izguves īpašību organizēšanai, kas 

nodrošināja līdzekli plānveidīgai šo īpašību/iespēju telpas izpētei. Konkrēti apskatāmā sasaistes 

vienība tiek attēlota kā vērsts grafs G = (V, E, A, B), kur V ir grafa virsotņu kopa un E vērstas grafa 

šķautnes, A un B ir funkcijas, kuras piešķir marķējumus virsotnēm [42].  
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11. Attēls Sekvences reprezentācija [42] 

Ar raustītu līniju apzīmētā grafa kreisā puse (11. Attēls) reprezentē bigrammu – arg1, savukārt, 

identiski apzīmētā grafa daļa labajā pusē ar raustītu līniju apzīmēta unigramma – arg2. Katrs šī 

grafā teksta segments papildināts ar marķieriem, identificētās entītijas arg1 un arg2 ir papildinātas 

ar atbilstošajiem entītiju tipiem, kas atšifrēti šī dokumenta 1. pielikumā. 

 

12. Attēls Apstrādes koka reprezentācija [42] 

Apstrādes koka reprezentācijā apakšgrafs reprezentē apakškoku (12. Attēls). Sintaktiskais 

apstrādes koks ir papildināms ar papildus marķieriem, lai precīzāk reprezentētu esošo saistības 

vienību. Argumenta marķieri tiek piešķirti koka zariem tieši tāpat, kā sekvences reprezentācijā. 

Iekšējai virsotnei v argumenta marķieris 1 vai 2 tiek piešķirts gadījumos, ja nu arg1 vai arg2 pieder 

apakštīklam, kas sakņojas v. Savukārt, 3 tiek piešķirts, ja abi argumenti ir apakškoka daļa, citos 

gadījumos piešķir 0. 
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13. Attēls Atkarības koka reprezentācija [42] 

Apakšgrafs reprezentē attiecību atkarību starp arg1 „Palestinians” un „of” (13. Attēls). Atribūtu un 

argumentu marķieru piešķiršana ir tāda pati kā sekvences reprezentācijā. 

Jang un Zhai šajā eksperimentā ir ieviesuši trīs līmeņu vienības ar pieaugošu sarežģītības pakāpi:  

 Unigrammas; 

 Bigrammas; 

 Trigrammas.  

Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka, apvienojot īpašības dažādos sarežģītības līmeņos un no 

dažādiem teikumu reprezentācijas veidiem var iegūt vislabākos rezultātus. 

3.2.2. Kodola metodes klasifikācijai 

Mašīnmācīšanās pētniecībā kodols vai kodola funkcija nosaka divu novēroto gadījumu iekšējo 

rezultātu reprezentētu vektoru telpā. To var uzskatīt arī par līdzības koeficientu novērojumiem. 

Galvenā priekšrocība, izmantojot kodolu, ir tā, ka novērotos gadījumus nav nepieciešams precīzi 

kartēt vektoru telpā, lai aprēķinātu rezultātu. Eksistē trīs veidu kodoli saistību izguvei:  

 Sekvencēs balstīti kodoli; 

 Koku struktūrās balstīti kodoli; 

 Saliktie kodoli. 

3.2.2.1. Sekvencēs balstīti kodoli 

Buneku un Mūnijs ir definējis vienkāršu kodolu, balstītu uz visīsākajiem atkarības ceļiem starp 

diviem argumentiem. Divi atkarības ceļi ir līdzīgi, ja tiem ir tāds pats garums un tiem ir daudz 

kopīgu virsotņu. Šeit virsotne var pārstāvēt vārdu, tā vārdšķiru vai tā entītijas tipu. Tādējādi diviem 

atkarības ceļiem „protestētāji” -> sagrāba <- „raidstacijas” un „armija” -> pārmeklēja <- „baznīcas” 
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var piešķirt līdzības koeficientu lielāku par nulli, jo tos abus var saistīt caur šablonu „persona” -> 

darbības vārds pagātnes izteiksmē <- „objekts”. Šī kodola ierobežojums ir tāds, ka jebkuriem 

diviem atkarības ceļiem ar dažādiem garumiem līdzības koeficients tomēr būs nulle [46]. 

Vēlāk Buneku un Mūnijs ieviesa apakš-sekvences kodolu, kurā līdzība starp divām sekvencēm ir 

definēta caur līdzīgām apakš-sekvencēm. Konkrēti katra virsotne sekvencē tiek reprezentēta ar 

īpašību vektoru, un līdzības koeficientu starp abām virsotnēm var iegūt kā šo vektoru skalāro 

reizinājumu. Divu vienāda garuma apakš-sekvenču līdzību nosaka, reizinot katra atbilstošā pāra 

līdzības vērtības to mezglpunktos tādā pašā pozīcijā. Svars tiek ieviests, lai samazinātu garu un 

bieži sastopamu sekvenču ietekmi [44]. 

3.2.2.2. Koku struktūrā balstīti kodoli 

Koku struktūrā balstīti kodoli izmanto to pašu ideju –vienotu struktūras elementu atrašana līdzības 

noteikšanai [47]. Pamatideja ir tāda, ka, ja diviem apstrādes kokiem ir daudz kopīgu apakškoka 

struktūru,  tad apskatāmās saistību vienības ir līdzīgas viena otrai. Saskaņā ar Kvain jaunākās šīs 

pieejas šīs metodes sasniedz 77% precizitāti atbilstoši F-1 līmeņa atzīmei saskaņā ar ACE 2004 datu 

kopu [51].  

Vispārīgā gadījumā kodola funkcija atbilst vektoru telpai, kurā tiek attēloti novērotie gadījumi. 

Vijuma koka kodoliem katra dimensija šajā vektoru telpā atbilst apakškokam. Koka atlikšanā 

daudzdimensiju vektoru telpā sanumurē visus apakškokus ar to atkārtošanās biežumiem. 

Piemēram, ja apakškoks i atkārtojas k reizes apstrādes kokā, i atbilstošā vērtība vektoru telpā būs 

k. 

3.2.2.3. Saliktie kodoli 

Ir iespējams apvienot dažādus kodolus saliktā kodolā vai kompozītkodolā. Tas tiek veikts situācijās, 

kad grūti/neiespējami iekļaut visas prasības vienā kodolā. Grišmans un Zao savos pētījumos 

vispirms definēja vairākus atsevišķus kodolus, piemēram, argumentu kodolu un atkarību ceļu 

kodolu pirms apvienošanas kopējā kodolā [52], savukārt, Zangs apvienoja entītiju kodolu ar vijuma 

koka kodolu, veidojot saliktu kodolu [53]. 
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 Programmatūra un programmatūras bibliotēkas nosauktu entītiju marķēšanai 4.

Pateicoties strauji augošajam pieejamo elektronisko tekstu apjomam, pieaug arī vajadzība pēc 

automatizētām teksta analīzes sistēmām, kas spētu atlasīt konkrētu informāciju, tādu kā nosauktās 

entītijas un atrast to savstarpējās saistības. Pēdējos piecos gados ir strauji audzis eksperimentālu 

un komerciālu izstrāžu skaits, kas realizē virkni dažādu algoritmu šo uzdevumu veikšanai. Precīza 

šo uzdevumu izpilde ir atkarīga arī no valodas semantikas īpašībām. Šīs nodaļas mērķis ir sniegt 

pārskatu par pētniecībā un komercijā pieejamajiem rīkiem angļu valodai, kā arī atlasīt iespējamo 

programmatūru un programmatūras bibliotēkas eksperimentiem nosauktu entītiju marķēšanai 

latviešu valodā. 

4.1. Atvērtā koda un bezmaksas risinājumi 

4.1.1. MALLET - Machine Learning for Language Toolkit 

MALLET ir atvērtā koda Java pakotne tādu mašīmācīšanās uzdevumu veikšanai kā statistiska 

dabiskās valodas apstrāde, dokumentu klasifikācija, klasteru veidošana, tēmu modelēšana un 

informācijas izguve [54].  

MALLET ietver sarežģītas algoritmu realizācijas dokumentu teksta klasifikācijai: efektīvas 

programmas teksta konvertēšanai sīkākos mašīnapstrādājamos elementos, t.sk. Naïve Bayes, 

maksimālās Entropijas un Lēmumu kokus, kā arī realizāciju kodā klasifikatoru veiktspējas 

novērtēšanai, izmantojot vairākas bieži sastopamas metrikas [54]. 

Papildus klasifikācijai MALLET ietver nosauktu entītiju marķēšanas kodu, piemēram, nosaukto 

entītiju ekstrakcijai no angļu valodas tekstiem. Algoritmi ietver Slēptos Markova modeļus (SMM), 

Maksimālā entropijas Markova modeļus (MEMM) un nosacījuma izlases laukus (NIL). MALLET 

pakotni var lejupielādēt no [54], savukārt, apmācības materiālu un slaidus var atrast šādos divos 

Interneta resursos: [55], [56]. 

4.1.2. Alchemy - Open Source AI 

Alchemy  - Open Source AI ir Vašingtonas universitātē izstrādātā atvērtā koda programma-tūras 

pakotne ar pēdējo atjauninājumu 2009.gada septembrī. Sīkāka informācija t.sk. Alchemy 

apmācības materiāls un slaidi pieejami no [57], [58], [59], [60].  Sistēmas darbības precizitātes 

salīdzinājums ar tradicionālo Markova modeli uzrāda 5% uzlabojumu [61]. Alchemy  - Open Source 
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AI nodrošina saskarni un algoritmus Markova Loģikas Tīklu modelēšanai. Tā ir relatīvi elastīga 

sistēma, kas ļauj definēt patvaļīgas elementu sakarības un atkarības. 

4.1.3. ABNER = A Biomedical Named Entity Recognizer 

ABNER ir teksta analīzes rīks molekulārā bioloģijai ar interaktīvu saskarni un Nosacījuma Izlases 

Lauku (Angl. - Conditional Random Field) algoritmu realizāciju. Tā darbības precizitāte bioloģiskiem 

tekstiem sasniedz 70% [62], [63]. Diemžēl programmatūra pēdējo reizi atjaunināta 2005.gadā. 

4.1.4. MinorThird 

MinorThird ir Java klašu kolekcija teksta glabāšanai, anotēšanai, entītiju izguvei un kategorizēšanai. 

Uztur Nosacījuma Izlases Laukus (angl. - Conditional Random Field) un Markova modeļus [64], [65]. 

4.1.5. Sunita Sarawagi's CRF. 

Šī ir Java pakotne, kas realizē Nosacījuma Izlases Lauku (Angl. - Conditional Random Field) 

algoritmus. Programmatūra izmanto matricu operācijas un Kvazi- Ņūtona optimizācijas apmācībai 

[66], [67]. 

4.1.6. FlexCRFs un PCRFs 

FlexCRFs realizē Nosacījuma Izlases Lauku (angl. - Conditional Random Field) algoritmus teksta 

datu marķēšanai, kas izveidots izmantojot C/C++ STL. PCRFs ir FlexCRFs paralēla versija, kas ļauj 

izmantot Conditional Random Fields ļoti lieliem datu apjomiem ar teksta datu sekvenču skaitu - 

vairāki miljoni [68] (lejupielāde), [69] (dokumentācija). 

4.1.7. CRF++ un Pocket CRF 

CRF++ ir vienkārša, viegli pielāgojama atklātā pirmkoda izstrādne C++ / STL Nosacījuma Izlases 

Lauku algoritmiem. Izstrādne paredzēta dabīgās valodas apstrādes uzdevumu risināšanai, 

piemēram, nosauktu entītiju izgūšanai un teksta sadalīšanai segmentos.  Ir pieejama relatīvi jauna 

CRF++ versija [70], kā arī bināra CRF++ Windows versija [71]. Izstrādāta arī papildināta CRF++ 

versija ar jaunām funkcijām, kas saucas Pocket CRF [72]. 

4.1.8. CRFsuite 

CRFsuite izstrādne nodrošina Nosacījuma Izlases Lauku algoritmu funkcionalitāti, kā arī ātru 

modeļu apmācību pēc dažādām metodēm [73]: 
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 Limited-memory BFGS (L-BFGS); 

 Orthant-Wise Limited-memory Quasi-Newton (OWL-QN) method; 

 Stochastic Gradient Descent (SGD); 

 Averaged Perceptron; 

 Passive Aggressive; 

 Adaptive Regularization Of Weight Vector (AROW); 

4.1.9. Wapiti 

Wapiti ir izstrādne ātrai teksta sekvenču segmentēšanai un marķēšanai, kas balstīti uz maksimālās 

entropijas Markova un Nosacījuma Izlases Lauku algoritmiem [74]. 

4.1.10. CRFSGD un CRFASGD 

CRFSGD un CRFASGD  ir C++ programmas, kas atbalsta tos pašus datu ievades algoritmus, ko 

CRF++. Atšķirībā no CRF++ ietver arī Stohastic Gradient Descent apmācības algoritmus un ir 

realizācijā ātrākas. Rada tādus pašus marķētos failus, ko var analizēt ar connlleval PERL skriptu 

[75]. 

4.2. Komerciālie produkti 

4.2.1. LingPipe 

Komerciāls produkts, kas izveidots uz JAVA bāzes un nodrošina dažādus teksta apstrādes 

algoritmus, t.sk. arī Nosacījuma Izlases Lauku un ir paredzēts: 

 Personvārdu, organizāciju atrašanās vietu vai ģeogrāfisku nosaukumu atrašanu ziņās; 

 Automātisku Twittera meklējuma rezultātu kategorizēšanu; 

 Pareizrakstības piedāvājumu uzlabošanu. 

LingPipe demo versiju var lejupielādēt [76], ir pieejams arī demo kods nosaukto entītiju atpazīšanai 

un izguvei [77]. 

4.2.2. Basis Technology 

Basis Technology  ir komerciāls rīks, kura algoritmi netiek atklāti, bet veic teksta datu anotēšanu 17 

valodām, izmantojot valodu semantiskās īpašības un statistisko analīzi. [78]. Diemžēl Latviešu 

valoda nav šajā sarakstā. 
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4.2.3. BBN IdentiFinder Text Suite 

BBN IdentiFinder Text Suite ir komerciāls rīks, kura algoritmi netiek atklāti, bet veic teksta datu 

anotēšanu [79]. 

4.2.4. SAP HANA Text Analysis 

SAP HANA Text Analysis nodrošina nozīmīgas informācijas izguvi no nestrukturētiem datiem [80]. 

Paredzēts ātrai lielu nestrukturētu datu apjomu analīzei. 

4.2.5. NetOwl Extractor 

NetOwl Extractor veic nosauktu entītiju atpazīšanu (angl. - named entity recognition) un saistību 

atrašanu nestrukturētos tekstos [81] . 

4.3. Simulācijas vides 

4.3.1. cfChain - Matlab kods 

cfChain realizē Nosacījuma Izlases Laukus (angl. - Conditional Random Field) [82]. 

4.3.2. Cran R pakotne 

Cran R ir relatīvi jauna kompilējama pakotne, kas realizē Gausa un ekstrēmo vērtību nosacījuma 

izlases laukus [83] (lejupielāde), [84] dokumentācija. 

 Kopējie secinājumi 5.

Tekstizrace ir informācijas izguve no nestrukturēta teksta ir svarīga problēma, un ir relatīvi daudz 

pētīta tādās jomās, kā  dabiskās valodas apstrāde,  informācijas meklēšana, izguve un tīmekļa 

izrace (angl. - web mining). Tika apskatīti vairāki reprezentatīvi pētījumi attiecībā uz informācijas 

izguvi,  īpaši tie, kas attiecas uz nosauktu entītiju atpazīšanu un saistību ekstrakciju. Nosauktu 

entītiju atpazīšanas mērķis ir atrast īpašvārdus, piemēram, cilvēku, organizācijas un iestādes 

atrašanās vietas. Jaunākie risinājumi nosaukto entītiju atpazīšanai izmanto statistikas sekvenču 

marķēšanas algoritmus, piemēram, Maksimālais entropijas Markova modeļus un nosacījuma 

izlases laukus. Savukārt, saistību ekstrakcijas uzdevums ir atrast semantiskas attiecības starp 

entītijām tekstā. Pašreizējās modernās metodes šī uzdevuma risināšanai lieto rūpīgi izstrādātas 

funkcijas vai kodolus un standarta klasifikāciju. 
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Projekta ietvaros tika nolemts koncentrēties uz pirmo no šiem diviem uzdevumiem proti – 

nosauktu entītiju atpazīšanu, kā arī atrast praktiskus programmatūras līdzekļus šī uzdevuma 

risināšanai. Nosaukto entītiju atpazīšanas uzdevumu iesaistītā ekspertu grupa identificēja kā 

vissvarīgāko. Šis, turklāt, ir arī  viens no visbiežāk veicamajiem uzdevumiem, kā arī viens no 

pirmajiem tekstizraces procesā.  

Saskaņā ar veikto apskatu izvēlētā metode nosaukto entītiju atpazīšanai ir NIL. NIL sniedz 

aprēķināšanai nepieciešamo resursu ietaupījumu un, lietojot šo metodi, nereti tiek uzlabota 

marķēšanas precizitāte attiecībā pret MEMM. Saskaņā ar 4. Nodaļā „4. Programmatūra un 

programmatūras bibliotēkas nosauktu entītiju marķēšanai” veikto programmatūras apskatu, 

tālākiem praktiskiem eksperimentiem ar latviešu valodu ieteicams ir MALLET (Java) vai 

CRFSGD  (C++). Laika un resursu ierobežojumu dēļ praktiskie algoritmu un programmatūras 

salīdzinājumi latviešu valodai šī pētījuma ietvaros netiks veikti. 
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 Pielikumi 7.

7.1. Valodas sintakses marķieri angļu valodai 

Šajā pielikumā aprakstīti valodas sintakses marķieri angļu valodas teikumu, frāžu un vārdu 

marķēšanai saskaņā ar Penn Treebank projektu (http://www.cis.upenn.edu/~treebank/)  

7.1.1. Bracket Labels  

7.1.1.1. Clause Level  

S - simple declarative clause, i.e. one that is not introduced by a (possible empty) subordinating 
conjunction or a wh-word and that does not exhibit subject-verb inversion. 
SBAR - Clause introduced by a (possibly empty) subordinating conjunction. 
SBARQ - Direct question introduced by a wh-word or a wh-phrase. Indirect questions and relative 
clauses should be bracketed as SBAR, not SBARQ. 
SINV - Inverted declarative sentence, i.e. one in which the subject follows the tensed verb or 
modal. 
SQ - Inverted yes/no question, or main clause of a wh-question, following the wh-phrase in 
SBARQ. 

7.1.1.2. Phrase Level  

ADJP - Adjective Phrase; 

ADVP - Adverb Phrase; 

CONJP - Conjunction Phrase; 

FRAG – Fragment; 

INTJ - Interjection. Corresponds approximately to the part-of-speech tag UH; 

LST - List marker. Includes surrounding punctuation; 

NAC - Not a Constituent; used to show the scope of certain prenominal modifiers within an NP; 

NP - Noun Phrase; 

NX - Used within certain complex NPs to mark the head of the NP. Corresponds very roughly to N-

bar level but used quite differently; 

PP - Prepositional Phrase; 

PRN – Parenthetical; 

PRT - Particle. Category for words that should be tagged RP; 

QP - Quantifier Phrase (i.e. complex measure/amount phrase); used within NP; 

RRC - Reduced Relative Clause; 
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UCP - Unlike Coordinated Phrase; 

VP - Vereb Phrase. 

WHADJP - Wh-adjective Phrase. Adjectival phrase containing a wh-adverb, as in how hot. 

WHAVP - Wh-adverb Phrase. Introduces a clause with an NP gap. May be null (containing the 0 

complementizer) or lexical, containing a wh-adverb such as how or why. 

WHNP - Wh-noun Phrase. Introduces a clause with an NP gap. May be null (containing the 0 

complementizer) or lexical, containing some wh-word, e.g. who, which book, whose daughter, 

none of which, or how many leopards. 

WHPP - Wh-prepositional Phrase. Prepositional phrase containing a wh-noun phrase (such as of 

which or by whose authority) that either introduces a PP gap or is contained by a WHNP. 

X - Unknown, uncertain, or unbracketable. X is often used for bracketing typos and in bracketing 

the...the-constructions. 

7.1.1.3. Word level  

CC - Coordinating conjunction; 

CD - Cardinal number; 

DT – Determiner; 

EX - Existential there; 

FW - Foreign word; 

IN - Preposition or subordinating conjunction; 

JJ – Adjective; 

JJR - Adjective, comparative; 

JJS - Adjective, superlative; 

LS - List item marker; 

MD – Modal; 

NN - Noun, singular or mass; 

NNS - Noun, plural; 

NNP - Proper noun, singular; 

NNPS - Proper noun, plural; 

PDT – Predeterminer; 

POS - Possessive ending; 

PRP - Personal pronoun; 
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PRP$ - Possessive pronoun (prolog version PRP-S); 

RB – Adverb; 

RBR - Adverb, comparative; 

RBS - Adverb, superlative; 

RP – Particle; 

SYM – Symbol; 

TO – to; 

UH – Interjection; 

VB - Verb, base form; 

VBD - Verb, past tense; 

VBG - Verb, gerund or present participle; 

VBN - Verb, past participle; 

VBP - Verb, non-3rd person singular present; 

VBZ - Verb, 3rd person singular present; 

WDT - Wh-determiner; 

WP - Wh-pronoun; 

WP$ - Possessive wh-pronoun (prolog version WP-S); 

WRB - Wh-adverb. 

7.1.2. Function tags  

7.1.2.1. Form/function discrepancies  

ADV (adverbial) - marks a constituent other than ADVP or PP when it is used adverbially (e.g. NPs 

or free ("headless" relatives). However, constituents that themselves are modifying an ADVP 

generally do not get -ADV. If a more specific tag is available (for example, -TMP) then it is used 

alone and -ADV is implied. See the Adverbials section. 

NOM (nominal) - marks free ("headless") relatives and gerunds when they act nominally. 

7.1.2.2. Grammatical role  

DTV (dative) - marks the dative object in the unshifted form of the double object construction. If 

the preposition introducing the "dative" object is for, it is considered benefactive (-BNF). -DTV 

(and -BNF) is only used after verbs that can undergo dative shift. 

LGS (logical subject) - is used to mark the logical subject in passives. It attaches to the NP object of 
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by and not to the PP node itself. 

PRD (predicate) - marks any predicate that is not VP. In the do so construction, the so is annotated 

as a predicate. 

PUT - marks the locative complement of put.  

SBJ (surface subject) - marks the structural surface subject of both matrix and embedded clauses, 

including those with null subjects. 

TPC ("topicalized") - marks elements that appear before the subject in a declarative sentence, but 

in two cases only:  

1. if the front element is associated with a *T* in the position of the gap; 

2. if the fronted element is left-dislocated (i.e. it is associated with a resumptive pronoun in the 

position of the gap).  

VOC (vocative) - marks nouns of address, regardless of their position in the sentence. It is not 

coindexed to the subject and not get -TPC when it is sentence-initial. 

7.1.2.3. Adverbials  

Adverbials are generally VP adjuncts. 

 

BNF (benefactive) - marks the beneficiary of an action (attaches to NP or PP).  

This tag is used only when (1) the verb can undergo dative shift and (2) the prepositional variant 

(with the same meaning) uses for. The prepositional objects of dative-shifting verbs with other 

prepositions than for (such as to or of) are annotated -DTV. 

DIR (direction) - marks adverbials that answer the questions "from where?" and "to where?" It 

implies motion, which can be metaphorical as in "...rose 5 pts. to 57-1/2" or "increased 70% to 5.8 

billion yen" -DIR is most often used with verbs of motion/transit and financial verbs. 

EXT (extent) - marks adverbial phrases that describe the spatial extent of an activity. -EXT was 

incorporated primarily for cases of movement in financial space, but is also used in analogous 

situations elsewhere. Obligatory complements do not receive - EXT. Words such as fully and 

completely are absolutes and do not receive - EXT.  

LOC (locative) - marks adverbials that indicate place/setting of the event. - LOC may also indicate 

metaphorical location. There is likely to be some varation in the use of - LOC due to differing 

annotator interpretations. In cases where the annotator is faced with a choice between - LOC or -

TMP, the default is -LOC. In cases involving SBAR, SBAR should not receive -LOC. - LOC has some 
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uses that are not adverbial, such as with place names that are adjoined to other NPs and NAC-LOC 

premodifiers of NPs. The special tag - PUT is used for the locative argument of put. 

MNR (manner) - marks adverbials that indicate manner, including instrument phrases. 

PRP (purpose or reason) - marks purpose or reason clauses and PPs. 

TMP (temporal) - marks temporal or aspectual adverbials that answer the questions when, how 

often, or how long. It has some uses that are not strictly adverbial, auch as with dates that modify 

other NPs at S- or VP-level. In cases of apposition involving SBAR, the SBAR should not be labeled -

TMP. Only in "financialspeak," and only when the dominating PP is a PP-DIR, may temporal 

modifiers be put at PP object level. Note that -TMP is not used in possessive phrases.  

7.1.2.4. Miscellaneous  

CLR (closely related) - marks constituents that occupy some middle ground between arguments 

and adjunct of the verb phrase. These roughly correspond to "predication adjuncts", prepositional 

ditransitives, and some "phrasel verbs". Although constituents marked with -CLR are not strictly 

speaking complements, they are treated as complements whenever it makes a bracketing 

difference. The precise meaning of -CLR depends somewhat on the category of the phrase.  

 on S or SBAR - These categories are usually arguments, so the -CLR tag indicates that 

the clause is more adverbial than normal clausal arguments. The most common case is 

the infinitival semi-complement of use, but there are a variety of other cases.  

 on PP, ADVP, SBAR-PRP, etc - On categories that are ordinarily interpreted as (adjunct) 

adverbials, -CLR indicates a somewhat closer relationship to the verb. For example:  

- Prepositional Ditransitives 

In order to ensure consistency, the Treebank recognizes only a limited class of 

verbs that take more than one complement (-DTV and -PUT and Small Clauses) 

Verbs that fall outside these classes (including most of the prepositional 

ditransitive verbs in class [D2]) are often associated with -CLR.  

- Phrasal verbs 

Phrasal verbs are also annotated with -CLR or a combination of -PRT and PP-

CLR. Words that are considered borderline between particle and adverb are 

often bracketed with ADVP-CLR.  

- Predication Adjuncts 

Many of Quirk's predication adjuncts are annotated with -CLR.  
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 on NP - To the extent that -CLR is used on NPs, it indicates that the NP is part of some 

kind of "fixed phrase" or expression, such as take care of. Variation is more likely for 

NPs than for other uses of -CLR.  

CLF (cleft) - marks it-clefts ("true clefts") and may be added to the labels S, SINV, or SQ. 

HLN (headline) - marks headlines and datelines. Note that headlines and datelines always 

constitute a unit of text that is structurally independent from the following sentence. 

TTL (title) - is attached to the top node of a title when this title appears inside running text. -TTL 

implies -NOM. The internal structure of the title is bracketed as usual. 


