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Digitālā pētniecība - jēdziens

Saistīti jēdzieni:
digitālās humanitārās zinātnes (digital humanities)
digitālās sociālās zinātnes (digital social sciences )

Šaurāki jēdzieni, piemēram:
digitālā vēsture
digitālā stilistika
digitālā žurnālistika

Digitālā pētniecība ir digitālu avotu, digitālu pētniecības metožu, 
digitālas publicēšanas un saglabāšanas risinājumu izmantojums 
pētniecības mērķu sasniegšanai.



Datizrace, tekstizrace
(Data mining, text mining)

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.

A. Kapenieks, R. Strazdiņa, 

«Pētījums Nr.1.16 

Datu avotu analīzes un sasaistes rīks»

Tekstizrace, savukārt, ir informācijas 
izguve no nestrukturēta teksta

A. Kapenieks, R. Strazdiņa, 
«Pētījums Nr.1.16 
Datu avotu analīzes un sasaistes rīks»

Datizrace
Datu bāzes datu analīze, kas 
paredzēta apslēptu sakarību 
meklēšanai kādā datu grupā [..] 
Datizraces programmatūra 
nemaina datu attēlojumu, bet 
atklāj iepriekš nezināmas attiecības 
starp tiem. LZA TK ITTEA terminu datubāze



Tekstizrace - sakarību meklēšana lielos teksta masīvos



Bibliotēkas un tekstizrace
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atbalsts
lietotājiem

1. līmenis: piekļuve un informācija

• Lietotājam ir pieejamas digitālas kolekcijas un datu kopas.

• Pieejama informācija par šīm kolekcijām – kādi materiāli 
tajās atrodami, kādas darbības ar tiem iespējams un 
atļauts veikt. 

• Ir iespēja saņemt konsultāciju par piekļuvi šiem datiem 
klātienē un attālināti.

2. līmenis: atbalsts lietotājiem un standarta risinājumi

• Bibliotēkas darbinieki var sniegt ieteikumus un palīdzēt 
izstrādāt digitāla pētniecības projekta metodoloģiju, ja 
iecere nav sarežģīta.

• Pieejamas lietojumprogrammu saskarnes (API) 
bibliotēkas datu iegūšanai, daži vienkārši rīki datu analīzei 
un vizualizācijai. 

• Pieejamas pamācības datu lietošanai un īstenotu 
projektu piemēri, tiek organizētas mācības.

3. līmenis: digitālās pētniecības un inovāciju laboratorija

• Laboratorija pastāvīgi izstrādā jaunus rīkus digitālajai 
pētniecībai.

• Tiek veidoti īpaši individuāli risinājumi pētniecības 
projektiem, tiek īstenotas rezidējošo pētnieku 
programmas un projektu konkursi.

• Laboratorijas veidotie novatoriskie risinājumi ar laiku 
var tikt iestrādāti kā bibliotēkas pamata pakalpojumi.
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Tekstizrace - sakarību atrašana lielos teksta masīvos

(«apslēptas» sakarības, «neparedzētas» attiecības)

Jēdzieni ar līdzīgu nozīmi:
teksta analīze (text analytics)
makroanalīze (macroanalysis)
tāllasīšana (distant reading)

Pielietojuma jomas, piemēram:
noskaņojuma analīze
tematu modelēšana
stilometrija



Lielākā daļa grāmatu izzudīs uz visiem laikiem – un, 
sakot «lielākā daļa», mēs patiesībā izsakāmies neprecīzi: 
ja pieņemam, ka šodien 19. gs. angļu romānu kanonā ir 
apmēram divsimt nosaukumu, tad tie joprojām ir tikai 
0,5 procenti no visiem publicētajiem romāniem.

Moretti, F. «The Slaughterhouse of Literature» (2000)

Kāpēc vajadzīga «mašīnlasīšana»…



Atslēgvārda meklēšanas rezultāti tradicionālā digitālā kolekcijā



Atslēgvārda meklēšanas rezultāti, pētot atsevišķu datu kopu ārpus digitālās kolekcijas

https://voyant-tools.org/

https://www.sketchengine.eu/

https://voyant-tools.org/
https://www.sketchengine.eu/


ASV prezidenta D. Trampa Twitter ierakstu analīze

https://medium.com/swlh/analyzing-trumps-tweets-5368528d2c90

https://medium.com/swlh/analyzing-trumps-tweets-5368528d2c90


Tematu modelēšana (topic modeling)

Statistiska metode, ar kuras palīdzību 
dokumentos meklē semantiski saistītu 
jēdzienu grupas 



Stilometrija (stylometry)

statistiska metode, kas analizē vienlaikus liela 
vārdu (vai citu tekstvienību) skaita uzvedību, 
meklējot sakarības, tendences.

Tekstizraces un mašīnmācīšanās algoritmu 
lietojums filoloģijā, literatūras pētniecībā, 



• Valodas attīstība laika gaitā, dažādās demogrāfiskās grupās

• Konkrētu tematu aktualizēšanās un noriets laika gaitā

• Sabiedrības attieksme pret dažādām parādībām, t.sk. laika 

gaitā un salīdzinot dažādas grupas

• Savstarpējas ietekmes tautu un autoru vidū

• Vai ģeniāli literāri darbi rada skolas un tradīcijas

• Kāda tieši ir atšķirība starp kanonisku un populāru literatūru

Ko var pētīt ar tekstizraces palīdzību
(daži piemēri)



Pastāv uzskats, ka bibliotēkās, arhīvos, muzejos nav vērts vai nav iespējams ieviest rīkus 
padziļinātai digitālai pētniecībai, jo katram pētniekam vajadzīgs kaut kas cits. 

Piemēram:

• iespēja attēlot meklētā jēdziena lietojuma dinamiku 
uz laika skalas (n-gram viewer);

• iespēja no digitālās bibliotēkas izgūt objektu kopas, 
lai tās padziļināti pētītu (API piekļuve vai iespēja 
lejupielādēt txt, xml failus vai tādus failus, kurus var 
pārveidot šādos formātos);

• iespēja monogrāfiju vai periodikas digitālajās 
kolekcijās automātiski atlasīt specifiskus segmentus, 
piem., attēlus, reklāmas laukus, lai ar tiem varētu 
strādāt uz viena, pārskatāma darba galda.

Šajā viedoklī ir sava daļa taisnības. Tomēr, tāpat kā mums noder sabiedriskais transports, lai 
arī mēs katrs dzīvojam citā dzīves vietā, ir atrodami tādi digitālās pētniecības rīki un 
risinājumi, kas ir pietiekami universāli, elastīgi un var nederēt daudziem, pat tad ja neaizved 
«līdz pašam dzīvokļa slieksnim».



Iesaisties digitālās pētniecības tīklā!
digitalhumanities.lv



Starptautiska konference 
“Kultūras mantojums digitālā vidē: veidojot sadarbības tīklu Baltijas reģionā” 

2019. g. 21.-22. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

Pieteikšanās: https://dach2019.lnb.lv/

https://dach2019.lnb.lv/


Otrā Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu 
vasaras skola

2019. g. 23.-26. jūlijā 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Pieteikšanās:
http://www.digitalhumanities.lv/bssdh/2
019/

http://www.digitalhumanities.lv/bssdh/2019/


Ikgadējā Digital Humanities in Nordic
Countries konference DHN2020

2020. g. 17.–19. martā
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Pieteikšanās vēl nav atklāta
Referātu iesniegšana no 2019. g. augusta



Paldies!


