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Fra katalogiseringsregler 

til 

omtrentelig og godt nok



Dagens prat

• Motivasjon, Nancy og NB

• Kort introduksjon til maskinlæring

• Eksempler fra NB AI-lab

• Konklusjoner?



• Det er mulig nå

• Maskinvare, programvare, innhold, metadata og folk

• Og vi er bibliotek…

• Framtida kommer ikke – vi lager den

Gammel kunnskap: Hvorfor AI nå

DATA

INFORMASJON KUNNSKAP

KLOKSKAP



You can have all the books, magazines, 

periodicals, journals, videos, and CD ROMs in 

the world, but without a librarian you'll be 

frustrated and overwhelmed before you can 

say "Dewey Decimal System." And although 

most librarians can't travel faster than a 

speeding bullet, or leap over tall buildings in a 

single bound, they can direct you to an article 

on the physics of speed, an instructional 

pamphlet on high jumping, and a book of 

photographs of the world's tallest buildings.



Lavthengende frukt

• Åpne og tilgjengelige trenings- og testsett

• Imagenet og andre

• Samlinger i digitale bibliotek (innhold og metadata)

• Åpen kildekode, demokratisert programvare

• TensorFlow og andre

• Kommersielle tjenester

• API’er for tale til tekst, analyse av stillbilde og video, prosessering av naturlig språk og



NB går digitalt – 2005/2006

Kort oppsummert

• Digitalisere hele samlingen

• Gjøre samlingen tilgjengelig der brukeren er, når brukeren

vil



NB går digitalt, i dag

• Massiv digital samling, som f eks 

• Tekst: bøker, tidsskrift, aviser

• Audio: radio, musikk, dokumentaropptak

• Visuelt: fotografi, film, TV

• Stor bruk på nett



Nancy

• Paraply over innovasjon på AI i NB

• Definert aktivitet, NB AILAB, rapporterer direkte til 

nasjonalbibliotekaren

• Bidrag til samtalen om AI gjennom småskala 

prosjekter og piloter

• 3-4 personer på full tid, noe tjenestekjøp



Kunsting intelligens?

Maskinlæring?



ML: fra presist til omtrent

• Er

• Presist, forutsigbart

• IF-THEN-ELSE

• Riktig eller feil

• Blir

• Omtrentelig ytelse

• Erfaringsbasert læring

• Godt nok



Maskinlæring, grovt sett

• Unsupervised learning

• Supervised learning

• Reinforced learning



ML Platform

i.e. TensorFlow

Algorithm & Model

«Black box»

Supervised: tren, test, bruk!

Innhold

Metadata

Trening
Innhold

Resultat

F eks metadata, 

klassifisering etc

Bruk

MetadataInnhold

Test

IKKE 

godt nok
Godt nok!

(Godt nok?)
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Eksempler fra NB AI-lab



Enkel klassifikasjon av bøker

• Litteraturgrupper som eksempel

• 4 grupper definert av KOPINOR for fordeling av midler

• Ei bok tilhører bare ei gruppe

• Sparsomt med definisjon av gruppene



Litteraturgrupper
L

SB
F

SL



ML Platform
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Godt nok?

> 95% 



Avansert klassifikasjon

• Dewey Decimal Classification



Dewey Decimal Classification

• Nancy, could you please classify this article by 3, 4, 5 and 

6 digits Dewey?

• Norart (scientific database) as metadata

• Born digital content, artificial articles to improve training set

• Result: 70-92% performance (in some rare cases, 100%)



AI for bibliotek?

Lignende objekter



Lignende fotografier



Lignende bøker



Kommersielle APIer

Tjenester basert på maskinlæring

- Alternativ til å trene modeller sjøl

- Typiske tjenester: Bilde- og videoanalyse, tale til tekst, 

språkanalyse

- Generalisert formål

- Flere leverandører, som f eks Amazon, Clarify and Google



















Gerhardsen - Tranmæl

Transcript:  orientert og posisjon under ledelse 

først og fremst av Martin tranmæl bondegutten fra 

Trøndelag og Dette var jo da under og mot 

avslutning den første verdenskrig etter en russisk 

revolusjon og det var en situasjon som appellerte 

start leiligheter i unge og de motsetningene som 

etter hvert da kommer til å gjøre seg gjeldende i 

norsk arbeiderbevegelse de merkede Josefa

bevegelsen One Wheel

Confidence: 0.7010927200317383



Word: først, start_time: 843.8, end_time: 844.3

Word: og, start_time: 844.3, end_time: 844.3

Word: fremst, start_time: 844.3, end_time: 844.7

Word: av, start_time: 844.7, end_time: 844.8

Word: Martin, start_time: 844.8, end_time: 845.3

Word: tranmæl, start_time: 845.3, end_time: 846.1

Word: bondegutten, start_time: 846.1, end_time: 847.9

Word: fra, start_time: 847.9, end_time: 848.1

Word: Trøndelag, start_time: 848.1, end_time: 848.9

Word: og, start_time: 848.9, end_time: 849.0



Komplett bibliotek

Hele puslespillet lagt



Nancys største utfordring

• Kan vi lage et digitalt bibliotek basert på bare AI?

• Eksperimentet

• Komplett innhold fra januar 2011

• 250 aviser (3.000 utgaver, 4.400.000 artikler, 209.000 foto)

• To radiokanaler (742 timer audio)

• En TV-kanal (100 timer video)



Produksjon av metadata basert på 

maskinlæring
• Personer (navn)

• Steder

• Organisasjoner

• Tid

• Relasjoner

• Klassifikasjon av innhold

Avis

Radio

TV
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Geo (map) search



Person search example



Hva kan bibliotek gjøre for AI?

• Åpne datasett for trening og test, forskningsplattform

• Digitalt innhold med høykvalitets metadata

• Tilgang til forsknings-/utviklingsmiljø internt i biblioteket som alternativ

• Domenekunnskap

• Vurdere/måle ytelsen i modeller

• Ferdigtrenede modeller

• Plug-in modeller for ulike typer innhold



Konklusjoner?

• Vi forstår at vi ikke helt forstår, men at vi bør forstå

• Intern arbeidsflyt kommer til å endres

• Vårt tradisjonelle syn på metadata vil endres betydelig

• Samlingene vil bli bedre tilgjengelig

• Biblioteket vil bidra bedre til kunnskap og forståelse

• Vi blir bedre bibliotek – nye verktøy for tilgang til og produksjon av 
kunnskap



Stortingsmelding 8: Kulturens kraft

«Nasjonalbiblioteket ønskjer å byggje eit miljø som 

kan vere ein ressurs for fleire innanfor arkiv-, bibliotek-

og museumssektoren knytt til maskinlæring og kunstig 

intelligens.»



• Internasjonalt nettverk

• ai4lam, GoogleGroups



Husk

NLN AND STANFORD LIBRARIES JOINT

FANTASTIC FUTURES 2. AI CONFERENCE

DEC 4-5, STANFORD UNIVERSITY PALO ALTO



Takk

Svein Arne Brygfjeld

svein.arne.brygfjeld@nb.no


