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Boti valsts
pārvaldē
Uzņēmumu reģistra kolēģu lokam pievienojies 
jauns darbinieks – robots



Boti valsts
pārvaldē
Uzņēmumu reģistra kolēģu lokam pievienojies 
jauns darbinieks – robots

UNA nominēta kā labākais digitālais risinājums 
konkursā “World Summit Award” 2018 no 
Latvijas kategorijā “Government & citizen
engagement”

UNA ieguvusi balvu starptautiskā konkursā 
“The International Quality Awards 2018”
par izcilu rezultātu sniegšanu kategorijā 
“Inovāciju ieviešana, izmantojot kvalitātes 
metodes”



HUGO paplašināšana 
ar VA funkcionalitāti

HUGO3



Projekta ietvars

• Virtuālo asistentu (VA) platforma

• VA lietojumi
• bāzes VA

• meklēšana Latvija.lv

• meklēšana TVP

• bibliotēku IS VA

• Latvija.lv atbalsts

• Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīks



Arhitektūra

VIRTUĀLIE ASISTENTI

Bāzes VA

Saziņas kanāli

- Skype
- Messenger
- SMS
- e-pasts
- balss

Publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmas

Dabīgās valodas 
saprašana

- nolūki

- entitātes

Dialoga 
pārvaldība

- dialoga scenāriji

- dialoga stāvokļi

Zināšanu 
bāze

Mašīnmācīšanās/
mākslīgais intelekts

Dabīgās valodas 
apstrādes rīki

- MT
- Runas rīki
- Teksta analīze
- Nosaukumu 
   atpazīšanas rīki
- gramatikas rīki
u.c.

Sarunu 
uzraudzība

Analīze Zināšanu pārvaldība

Lietotāju atbalsta speciālists

Lietotāji

Administrators Jomas eksperts/
VA treneris

Dialogu
apraksti

latvija.lv
autentifikācija

latvija.lv

TVP

Bibliotēku IS

Integrācijas 
moduļi

Audita 
informācija

VA katalogs Administrēšana
- lietotāji
- virtuālie asistenti
- infrastruktūra

tīmekļa 
vietnes

VIRTUĀLO ASISTENTU PLATFORMAS PAKALPOJUMI

VIRTUĀLO ASISTENTU PLATFORMAS
LIETOTĀJU SASKARNES

- autentifikācija
- analīze
- sarunu pārņ.
- konfigurācija
- dialoga vadība



HUGO VA piemērs mājaslapā



HUGO VA piemērs 
facebook messenger



HUGO VA pārvaldības vietne



VA tehnoloģija

• Dialoga scenārijs
• Stāvokļi, pārejas, konteksts, nosacījumi
• Nolūka noteikšana
• Entitāšu noteikšana
• Loģika – ārējas funkcijas

Kaspars Balodis and Daiga Deksne. 2018.
Intent Detection System Based on Word 
Embeddings. AIMSA 2018: Artificial Intelligence: 
Methodology, Systems, and Applications, LNAI 
11089, 25–35.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-99344-7_3.pdf


Kas tālāk ?



Pētījumi

• Praktiskās ievirzes pētījumu projekts
Neironu tīkli fleksīvo dabisko valodu apstrādei
• Neironu tīklu izmantošana teksta gramatikas labošanā

• Neironu tīklu modeļu iekļaušana dialogsistēmu 
arhitektūrā

• Neironu tīklu metodes zināšanu izguvei no teksta. (LU)

• Pilna cikla dialogsistēmas

• Prototipi



Pētījumi

• Praktiskās ievirzes pētījumu projekts
Mākslīgā intelekta metodēs balstīta daudzvalodu 
cilvēka-datora mijiedarbība
• Pašmācošies virtuālie aģenti
• Dabiskās valodas ģenerēšana
• Dialoga scenāriju mācīšanās no datiem
• Zināšanu izvilkšana no daudzvalodu tekstu datiem
• Daudzvalodīgas piekļuves nodrošināšana MI
• Paralingvistiskās pazīmes runas atpazīšanā un sintēzē

dialogos

• Prototipi



Pētījumi

• IT kompetences centra 2019-2020 projekts
Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes 
virtuālo asistentu dialogu scenāriju 
izveides automatizācijai 
• Interaktīva dialogu scenāriju mašīnmācīšanās

• Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no sarunu 
piemēriem

• Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio sarunām

• Prototipi




