
19.–21. novembril 2007 toimus Tal-
linnas TTÜ Küberneetika Instituudis
konverents, mille teemaks oli riiklik
programm „Eesti keele keeletehnoloogi-
line tugi (2006–2010)”. Konverentsi
korraldasid ülalmainitud programmi
(lühidalt EKKTT) juhtkomitee, EKKTT
koordinaator, keeleteaduse ja -tehno-
loogia doktorikool ning TTÜ Kübernee-
tika Instituudi foneetika ja kõnetehno-
loogia labor.

Riikliku programmi „Eesti keele
keeletehnoloogiline tugi (2006–2010)”
peaeesmärgiks on eesti keele tehnoloo-
gilise toe arendamine tasemele, mis
võimaldab eesti keelel edukalt toimida
tänapäeva infotehnoloogilises keskkon-
nas võrdväärselt suurema kõnelejas-
konnaga keeltega (vt lisaks: http://keele-
tehnoloogia.cs.ut.ee).

EKKTT konverentsil oli kolm põhi-
eesmärki: esiteks, käimasoleva uuri-
mis- ja arendustöö tutvustamine laie-
male avalikkusele, teiseks, programmi-
ga seotud inimestele parema ülevaate
andmine erinevate projektide käigust
ja juba saavutatud tulemustest ning
kolmandaks, erinevate uurimisrühma-
de koostöö soodustamine. Lisaks paku-
ti 2008. aastal esitatavate projektide
uurimisrühmadele võimalust oma plaa-
ne tutvustada ja tagasisidet saada.

Kutsutud külalistena esinesid Peter
Wittenburg (Nijmegeni Max Plancki
Psühholingvistika Instituut) ja Markku
Mäenpää (Eesti Arengufondi Investee-
ringute Divisjon). P. Wittenburg tut-
vustas 2008. aasta alguses käivitu-
vat üleeuroopalist keeleressursside ja
tehnoloogia infrastruktuuri projekti,
M. Mäenpää käsitles ettevõtte käivita-
mise protsessi riskikapitali seisukohast
ning pakkus näpunäiteid tulevastele
ettevõtjatele.

Konverentsi esimene päev oli pühen-
datud korpustele. Pärast konverentsi
avanud haridus- ja teadusministri Tõnis

Lukase sõnavõttu, Jaak Vilo (TÜ) üle-
vaateettekannet ja P. Wittenburgi esi-
nemist astusid üksteise järel üles riikli-
ku projekti raames korpustealast tööd
tegevate uurimisrühmade esindajad. 

Tiit Hennoste (TÜ) pidas ettekande
„Eesti kõnekeele korpuse kogumine ja
translitereerimine”. Uurimisrühm tege-
leb autentsetes situatsioonides toimu-
nud vestluste ja monoloogide kogumise
ja translitereerimisega. Sellise korpuse
põhjal on võimalik uurida kõnekeele
morfoloogiat, süntaksit, leksikat, se-
mantikat ja pragmaatikat, mis teadu-
pärast erinevad oluliselt kirjakeele
omadest. Keeletehnoloogia seisukohast
on kõnekeele korpus vajalik inimese ja
arvuti võimalikult inimsuhtlusläheda-
seks modelleerimiseks. Praeguseks on
translitereeritud 1777 teksti, mille hul-
gas on nii vahetuid vestlusi, telefoni-
vestlusi kui ka tele- ja raadiosaateid. 

Pire Teras (TÜ) esindas projekti
„Eesti keele spontaanse kõne foneetili-
ne korpus”. Kuigi ka sel juhul on tegu
eestikeelse kõne korpusega, on ees-
märk erinev. Korpus on vajalik eesti
keele häälduse põhiparameetrite ana-
lüüsimisel ning eesti keele kõnesüntee-
si ja kõnetuvastuse ülesannete täitmi-
sel. Korpusesse salvestatakse argivest-
lusi, ametlikke dialooge ja monolooge.
Selline foneetiline märgendamine on
töö- ja ajamahukas. Praeguseks on lin-
distatud peaaegu 20 tundi kõnet, mil-
lest on märgendatud natuke üle vee-
randi.

Hille Pajupuu (EKI) pidas ettekande
eesti emotsionaalse kõne korpuse loo-
misest. Korpus sisaldab etteloetud lau-
seid, mis jaotatakse neis peituva emot-
siooni järgi viha-, rõõmu-, kurbuse- ja
neutraalseteks lauseteks. Emotsiooni-
de sisaldumist kontrollitakse tajukat-
setega. Korpuse põhieesmärgid on olla
ühelt poolt korpuspõhise emotsionaalse
tekst–kõne-sünteesi akustiline baas ja
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teiselt poolt usaldusväärne andmekogu
kõnes avalduvate emotsioonide uurimi-
seks. Kuna ilma emotsioonideta on kõ-
ne ebaloomulik ning oluliselt informat-
sioonivaesem, siis on emotsionaalse kõ-
ne korpus tänapäevase (korpuspõhise)
tekst–kõne-sünteesi jaoks hädavajalik. 

Külli Habicht (TÜ) tutvustas projek-
ti „Eesti vanema kirjakeele elektrooni-
lised kogud”. Selle projekti raames ko-
gutakse eestikeelseid kirjalikke tekste,
mis on ilmunud kuni XIX sajandi esi-
mese pooleni. Loodav tekstikorpus ta-
gab nii keeleuurijatele kui ka -huvilis-
tele ligipääsu tekstidele, mida muidu
säilitatakse muuseumides ja arhiivi-
des. Selle korpuse abil on võimalik
uurida eesti kirjakeele kujunemist läbi
aegade ja vaadelda kirjalikus keeles
toimunud muutusi, mille tundmine ai-
tab mõtestada ka tänapäeva keeles toi-
muvaid protsesse. 

Oma ettekandes „Eesti keele koond-
korpus” andis Kadri Muischnek (TÜ)
ülevaate kirjaliku eesti keele suure-
mahulisel kogumisel seni tehtud tööst
ja tulevikuplaanidest. Praeguseks on
kogutud 90 miljoni sõna mahus teksti,
kuid plaanis on see korpus laiendada
kuni 200 miljoni sõnani. Korpus sisal-
dab ajakirjanduse, aga ka ilukirjandu-
se, teaduse ja seaduste tekste, lisaks on
näiteid Interneti-jututubadest. Sellist
korpust on tarvis nii tänapäevaste sta-
tistiliste keeletehnoloogia süsteemide
treenimiseks kui ka reeglipõhiste süs-
teemide testimiseks. Peale keeletehno-
loogide kasutavad seda ka keeleuurijad.

Heili Orav (TÜ) tutvustas ettekandes
„TÜ eesti keele tesauruse (eesti word-
net’i) täiendamine” eestikeelse leksi-
kaal-semantilise andmebaasi laienda-
miseks ja täiendamiseks tehtavat tööd.
Selline andmebaas sisaldab peale mõis-
tete seletuste informatsiooni ka sõna-
devaheliste seoste ning nende inglis-
keelsete vastete kohta. Projekti lõpuks
plaanitakse andmebaasi täiendada vä-
hemalt 25 000 uue mõisteni. Andme-

baasi saab kasutada keeletehnoloogilis-
teks rakendusteks, nagu sisupõhine
infootsing, automaatne sisukokkuvõte,
masintõlge ja keeleõpe.

Heiki-Jaan Kaalepi (TÜ) ettekanne
„Korpusepäring keeleveebis” andis üle-
vaate seni tehtust projektis, millel on
mitu eesmärki: tekstikorpuste mugava
kasutamise võimaldamine Interneti
kaudu, veebis kättesaadavate eriala-
sõnastike arvu suurendamine ja sõnas-
tike ning korpusepäringute omavaheli-
ne sidumine. Seni on kõige suurem töö
toimunud keeleveebis (www.keele-
veeb.ee), milles on tehtud kättesaada-
vaks 25 erialasõnastikku ja loodud ühis-
päringu võimalus, kus kasutaja saab ot-
sida sõna või terminit kuni 50 sõnasti-
kust korraga.

Esimese konverentsipäeva lõpetu-
seks rääkis Einar Meister (TTÜ Küber-
neetika Instituut) projektist „Kõnekee-
le ressursid ja kõnetehnoloogia andme-
baasid”, mille eesmärgiks on eesti kee-
le foneetilisteks ja kõnetehnoloogilis-
teks uuringuteks ning arendustöödeks
vajalike kõnekorpuste salvestamine,
digitaliseerimine ja märgendamine,
ühtsete kõnesignaalide segmenteerimi-
se ja märgendamise reeglite väljatööta-
mine ning erinevate andmebaaside hal-
damiseks ja efektiivseks kasutamiseks
ühtse tehnoloogilise keskkonna loomi-
ne. Seni on valminud nüüdisaegne kõ-
nesalvestusstuudio, on kogutud üle 300
tunni Eesti Raadio lühiuudiste salves-
tusi ja digitaliseeritud üle 8000 lehe-
külje uudistekste. Aktsendiga kõne sal-
vestamiseks on koostatud eestikeelne
tekstikorpus ja spontaanse kõne tuvas-
tuseks vajalike mudelite arendamiseks
on alustatud loengute salvestamist.

Konverentsi teise, kirjaliku keele
tehnoloogiale pühendatud päeva ava-
ettekande pidas H.-J. Kaalep masin-
tõlke teemal. Projekt keskendub statis-
tilisele masintõlkele ja eelkõige eesti-
inglise tõlkimissuunale. Seni on katse-
tatud olemasolevate ressurssidega,

222

RINGVAADE 3-08  4/8/08  2:36 PM  Page 222



parandatud erinevate paralleelkorpuste
omavahelise kombineerimise kaudu
nende kvaliteeti ja ekstraheeritud au-
tomaatselt masintõlke jaoks vajalikke
väljendeid ja muutevorme sisaldav lek-
sikon. Katsetatud on olemasoleva süs-
teemi Moses abil eestikeelsete tekstide
inglise keelde tõlkimist. Edaspidi on
plaanis uuendada korpusi, jätkata ma-
sintõlke katseid erinevate korpuste
baasil ja eksperimenteerida eri fakto-
reid arvestavate fraasipõhiste masin-
tõlke mudelitega.

Kaili Müürisep (TÜ) tutvustas pro-
jekti „Süntaksianalüüsil põhinev keele-
tarkvara ning selle arendamiseks vaja-
likud keeleressursid”. Plaanis on luua
süntaktilist analüüsi kasutavate ra-
kenduste prototüübid: grammatikakor-
rektor ja süntaksianalüüsil põhinev au-
tomaatsete sisukokkuvõtete tegija. Nii
süntaksianalüsaatori täiendamiseks
kui ka eespool mainitud rakenduste
loomiseks on vaja süntaktiliselt mär-
gendatud tekstikorpusi. Projekti raa-
mes on juba loodud ligikaudu poole
miljoni sõnaline süntaktiliselt märgen-
datud korpus ning 370 lauset sisaldav
puupank, tööd on alustatud komaviga-
de korpuse loomise ja komavigade au-
tomaatse tuvastamise reeglite kallal.

Haldur Õim (TÜ) pidas ettekande
teemal „Lihtlause semantiline ana-
lüüs”. Selle projekti eesmärgiks on
luua eesti keele automaatse semantili-
se analüüsi programm, mille sisendiks
on süntaksianalüsaatori väljund ja se-
mantiline andmebaas. Valdkonnaks
valiti liikumisverbidega lihtlaused, se-
mantiliseks esitusviisiks freimiseman-
tika. Seni on poolkäsitsi semantiliselt
analüüsitud 189 lauset nn Rätsepa
korpusest, mis sisaldab 370 lihtlauset
Huno Rätsepa tööst ”Eesti keele liht-
lausete tüübid” (1974).

Jaak Pruulmann-Vengerfeldt (TÜ)
rääkis projektist „Reeglipõhine keele-
tarkvara”. Projekti eesmärgiks on Ees-
ti Keele Instituudis varem väljatöötatud

morfoloogiatarkvara ja -reeglite uuen-
damine ja taaskasutatavaks muutmine.
Plaanis on luua mugavad ja kiired va-
hendid reeglite täiendamiseks ja teisen-
damiseks, et neid saaks kasutada muu-
des morfoanalüüsi või -sünteesi vaja-
vates rakendustes. Esimese praktilise
rakendusena on plaanis luua morfo-
analüüsil põhinev vabavaraline speller.

Ülle Viks, Andres Loopmann ja Ind-
rek Hein (EKI) tegid ettekande projek-
tist „Leksikograafi töökeskkond”, mis
jätkab kolme varasema projekti tööd.
Eesmärkideks on luua leksikograafide-
le sobiv ja mugav veebipõhine töökesk-
kond ehk sõnastike haldussüsteem
(EELex), koostada Eesti–X-keele sõ-
nastik (EXS) ehk eesti lähtekeele and-
mebaas mis tahes kakskeelse sõnastiku
koostamise tarbeks ning lõpuks anda
projekti tulemused (sõnastike veebiver-
sioonid ja sõnastike haldussüsteemi
laiatarbeversioon) avalikku kasutusse.
Praeguseks on loodud leksikograafi
töökeskkonna tuum EELex. Koostatud
on EXS-i esialgne versioon ja loodud
ÕS-i avalik veebiversioon.

Jaak Vilo rääkis projektist „Elekt-
rooniliste teatmeteoste kasutajasõbrali-
kud päringusüsteemid”, mille eesmärk
on muuta Interneti andmebaaside pä-
ringusüsteemid kasutajasõbralikumaks.
Ennekõike tähendab see näiteks või-
malust otsida tekstist sõnu, mis pole
täpselt kirjutatud. Otsisõnad võivad si-
saldada kirjavigu, häälduse järgi üles-
kirjutust, vana või uut kirjaviisi või
teist tähestikku. Näiteks saab otsida
venekeelseid sõnu eestikeelse kõlapildi
järgse ülestähenduse järgi. On loodud
kahe erineva ligikaudse otsimise algo-
ritmi esimesed prototüübid. Töö käib
nende edasiarendamise ja rakendamise
suunas.

Maarika Terali ja Ingrid Rummo
(TÜ) ettekande teemaks oli „Veebipõhi-
ne interaktiivne keeleõpe ja selleks va-
jalikud ressursid”. Projekti eesmärgiks
on veebipõhise õpikeskkonna „Eesti
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keele ja kultuuri kursused” infrastruk-
tuuri täiustamine, uue materjali lisa-
mine ning eesti keele õppijate keele-
vigade korpuse kogumine ja märgenda-
mine. Vigade korpuses on paralleelselt
esitatud veaga laused ja neile vastavad
korrigeeritud laused. Vigade korpust
saab tulevikus kasutada keeleõppe-
materjalide või elektroonilise gramma-
tikakorrektori loomisel, aga ka uuri-
mistöös.

Oma selle konverentsi kolmandas
ettekandes rääkis H.-J. Kaalep projek-
tist „Mitmesõnaliste verbide ja nende
kokku ja lahku kirjutamise vigade
äratundmine eestikeelsetes tekstides”.
Projekti eesmärk on leida seaduspära-
sused, mille põhjal automaatselt ära
tunda eestikeelses tekstis esinevaid
verbikeskseid püsiühendeid: ühend- ja
väljendverbe ning tugiverbiühendeid.
Praeguseks on loodud 400 000-sõnaline
korpus, kus on märgendatud verbi-
kesksed püsiühendid. Korpusest pärit
andmetega on täiendatud varem ole-
mas olnud mitmesõnaliste verbide and-
mebaasi. Loodud on mitmesõnaliste
verbide märgendaja esialgne versioon.

Pille Eslon (TLÜ) rääkis teemal
„Eesti vahekeele korpuse hetkeseis ja
arengusuunad”, millega seoses on plaa-
nis esitada projekt riiklikule program-
mile 2008. aastal. Vahekeele ehk õppi-
jakeelekorpus on rakendatav nii uuri-
mistöös kui ka võõrkeeleõppe eesmär-
kidel. Edasise tööga soovitakse liikuda
kahes suunas: suurendada ressurssi ja
kasutada seda keeletehnoloogiliste ra-
kenduste loomiseks.

Konverentsi kolmandat, suulise kee-
le tehnoloogiale pühendatud päeva
alustas E. Meister ettekandega „Kõne
analüüs ja variatiivsuse mudelid”. Sel-
le projekti eesmärgiks on kõne akustili-
se/foneetilise analüüsi meetodite uuri-
mine ja arendamine ning erinevate
kõnevariatsioonide foneetiliste kirjel-
duste ning kõnetehnoloogilisteks ra-
kendusteks sobivate mudelite loomine.

Seni on uuritud eesti vokaalide oma-
kestuse ning põhitooni variatsioone
ning kestuse mõju vokaali kvaliteedi
tajumisele. Analüüsitud on ka loengu-
kõne temporaalset struktuuri ja vene
aktsendi akustilisi parameetreid ning
aktsendi taju. Tööd on tehtud ka kõne-
signaali kvaliteedi automaatse hinda-
mise vallas.

Meelis Mihkla (EKI) ettekanne oli
teemal „Eestikeelne korpuspõhine kõ-
nesüntees”. Projekti eesmärgiks on
luua kõrgekvaliteediline tekst–kõne-
süntesaator, mis teisendaks eestikeelse
sisendteksti loomuliku kõlaga kõneks.
Sellist süsteemi saab rakendada inime-
se–arvuti–inimese suulise kõne suht-
lussüsteemide osana ja pimedate ning
vaegnägijate arvutikeskkonnas suhtle-
miseks ning teabe vahendamiseks. On
koostatud kõiki eesti keele difoone, sa-
gedasemaid sõnu ja fraase, enamiku
liitmorfeeme ja palju numbreid sisaldav
tekstikorpus, mis salvestati professio-
naalsete raadiodiktorite esituses. Kor-
pus märgendati erinevatel fonoloogilis-
tel tasanditel. Palju tööd on tehtud ühi-
kute valikualgoritmide väljatöötamise
ja kõneprosoodia statistilise modelleeri-
mise alal.

Tanel Alumäe (TTÜ Küberneetika
Instituut) rääkis eestikeelsete kõne-
tuvastuse meetodite uurimisest ja
arendamisest. Projekti eesmärk ka eri-
nevate tuvastussüsteemi prototüüpide
loomine. Senine töö on keskendunud
eesti keele statistilise kõnetuvastus-
meetodi loomisele ja täiustamisele. Eri-
list tähelepanu on pööratud morfeemide
kui tuvastusühikute kasutamisele ees-
ti keele statistilise tuvastusmudeli pu-
hul, keelemudeli temaatilise adapteeri-
mise võimalustele ja eesti keele välte-
vastanduse modelleerimisele.

Mare Koit (TÜ) pidas ettekande
„Eestikeelne infodialoog arvutiga”. Sa-
manimelise projekti eesmärk on töötada
välja tarkvara, mis võimaldaks küsi-
muse-vastuse dialoogi arvutiga inim-
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suhtluse reeglite kohaselt. Dialoogi-
tarkvara arendamiseks on loodud dia-
loogikorpus, mis sisaldab nii suulisi kui
ka kirjalikke, nii inimeste kui ka ini-
mese ja arvuti dialooge. Valdav osa ko-
gutud materjalist on juba dialoogiakti-
dega märgendatud. On loodud mitme-
sugust tarkvara: veebis kasutatav dia-
loogikorpuse tööpink, dialoogiaktide
automaatse tuvastamise meetodite tes-

timise tarkvara ja dialoogiaktide pool-
automaatse märgendamise tarkvara
algversioon.

Konverents lõppes Einar Meistri ju-
hitud diskussiooniga riikliku program-
mi tuleviku seisukohalt olulistel tee-
madel.

MAARIKA TRAAT
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