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SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 
(Latvija) un Regio OÜ (Igaunija) īsteno 
projektu “Geoname translator for maps”



    

    

      

Lokalizācija
• Vispārēja definīcija: produktu pielāgošana 

noteiktas ģeogrāfiskas vietas vai teritorijas 
vajadzībām (Sandrini 2005)

• Vietējo īpatnību apzināšana ar biznesa potenciālu 
(Alhorr et al. 2010)

• Procesu automatizācija paplašina lokalizācijas 
telpisko pārklājumu



    

    

      

Valodu daudzveidība
• Eiropas valodu daudzveidība – vienojoša un 

fragmentējoša (Ansip 2016)

• Valodas tehnoloģijas / automatizētā tulkošana 
valodas šķēršļu pārvarēšanai (Ansip 2016; SRIA 2017)

• Nevienlīdzīgs valodu pārklājums starp jau 
izstrādātajiem risinājumiem pastiprina «digitālās 
izmiršanas» risku (SRIA 2017)
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automatizētās 
tulkošanas risinājums 
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TerraLexicon īpašības

• Vektoru grafiskie faili - .pdf  .ai  .svg

• Ģeogrāfiskie nosaukumi un taksoni

• Plašs valodu un fontu atbalsts



    

    

      

Grafiskais fails
Portāls + Adobe 

Illustrator 
spraudnis

Iztulkots grafiskais 
fails



    

    

      



    

    

      

Wikidata 
• Strukturētu un savienotu atvērto datu 

krātuve, ar publisko (CC0) licenci

• Jebkurš var papildināt Wikidata saturu

• Ģeogrāfisko nosaukumu apjoma un 
valodu daudzveidības ziņā bagātākais 
atvērto datu resurss



Ģeoreferencēti Wikidata ieraksti
2018. gada jūlijā



Sharm El-Sheikh | Charm el-Cheikh | Шарм-еш-Шейх | Шарм ел-Шейх | Şarm El-
Şeyh | Sharm el-Sheikh | Šarm eš Šeiha | షర్మ్ ఎల్-షేక్ | ශාර්ම්එල්ශීක් | શર્મ
અલ-શેખ | Sharm ash Shaykh | 沙姆沙伊赫 | ชารม์ เอล-ชคี | Sharm ash-Shaykh | सर्म
अल-सेख | Шарм-эль-шейх | Sharm el-Sheij | Scharm el-Scheich | Шарм эл шейх | 

الشیخشرم | Scharmälscheisch | ஷாரம் எல் - ஷஷக் | Scharm asch-Schaich | 
Šarm aš-Šajch | אשארם シャルム・エル・シェイク | 'שייח- | Šarm el Šeichas | 
Շարմ էլ Շեյխ | Шарм-эль-Шейх | Sarm es-Sejk | Sharm | Xarm al xeic | ಶರ್ಮ್
ಎಲ್-ಶೇಖ್ | Šarm al-Šaikh | சாரம்் எல்-சசயிக் | Σαρμ ελ-Σείχ | Szarm el-Szejk

| शर्म अल-शेख | Шарм-эш-Шейх | Ŝarm el Ŝeiĥ | 샤름엘셰이크 | Şarm əş-Şeyx | 
שייךאלשארם | Scharm-Äl-Schäsch | Шарам аш-Шайх | Шарм ел-Шеик | शर्म अल

शेख Шарм |شرمالشیخ | эль шейх | Xarm el-Xeikh | Scharmälschäsch | الشیخشرم | 
Шәрм-әш-Шәйех | Шарм-эш-Шейх қаласы | Шарм ел Шеик | শর্ মএল-শশইখ | 

Scharm-Äl-Schäisch | შარმ-ელ-შეიხი
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SIA «Karšu izdevniecība Jāņa sēta» (Latvija) un Regio OÜ (Igaunija) 
īsteno projektu «Geoname translator for maps» (Est-Lat112). Projekts tiek īstenots 
Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa 

«MVU konkurētspējas palielināšana» prioritārajā virzienā «Aktīva un atraktīva 
uzņēmējdarbības vide».
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