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2. Funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded
Järgnevas peatükis on kirjeldatud kõik prototüübi funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed
nõuded.

2.1. Funktsionaalsed nõuded
2.1.1. Tehnilisest kirjeldusest tulenevad nõuded
ID

Nõue

Realiseeritakse
prototüübis

Täpsustus

1 Prototüüp peab automaatselt
märksõnastama artikli täisteksti.

jah

2 Prototüüp peab omama veebipõhist liidest.

jah

3 Prototüüp peab omama graafilist
kasutajaliidest.

jah

4 Prototüüp peab suutma tuvastada väljaande
keele.

jah

5 Prototüüp peab suutma automaatselt
märksõnastada eestikeelseid väljaandeid.

jah

6 Prototüüp peab kasutama
märksõnastamiseks ainult Eesti
märksõnastikus (EMS) olevaid märksõnu
(NB! märksõnastik on pidevas
muutumises, võime kitsendada
märksõnade valikut).

jah / ei*

Osad meetodid ei põhine
EMS-il.

7 Prototüüp peab eristama teema-, aja-,
koha-, vormi- ja žanrimärksõnu;

jah / ei*

Vormimärksõnade
eristamine jääb Krati
detailanalüüsi ptk-s. 5.3.5
toodud põhjenduste tõttu
välja

8 Prototüüp peab tuvastama ja teineteisest
eristatama isikute ja organisatsioonide
nimesid ning kasutama neid vajadusel
märksõnadena.

jah

9 Prototüüp peab võimaldama kasutada
sisendiks täisteksti .epub, .pdf, .html, .xml
või .txt, formaadis, mis on kättesaadav
URLi kaudu.

jah*

10 Prototüüp peab võimaldama kasutada

Lisaks ka võimalus
tavateksti kopeerimiseks.

jah

3

sisendiks täisteksti .epub, .pdf, .html, .xml
või .txt formaadis, mis on üleslaetav
kohalikust arvutist veebilehitseja
vahendusel.
11 Prototüüp peab väljastama asjakohased
märksõnad, mis iseloomustavad sisendiks
olnud teksti.

jah

12 Prototüüp peab võimaldama seadistada, kui jah*
mitu märksõna väljaande kohta
väljastatakse ning millise täpsusega
märksõna määratakse.

Täpse märksõnade arvu
seadistamiseks kasutatakse
lävendeid
tõenäosusele/sagedusele,
mida on kasutajal võimalik
liuguriga muuta.

13 Prototüüp peab võimalusel arvestama,
milliseid märksõnu tuleb tüüpjuhtudel
vältida ja mida tuleb kindlasti kasutada.

jah*

Ligipääs stoppsõnade
nimekirjale on ainult
rakenduse halduril.

14 Prototüüp peab võimaldama märksõnade
väljastamist nii inimloetavas kui
masinloetavas vormingus.

jah*

MARC21 formaadis

15 Failide säilitamisaega on võimalik
parameetriga seadistada.

jah

Envi parameetrid

16 Prototüüp peab logima kõik märksõnadega
seotud tegevused (N:millistele teostele
millised märksõnad välja pakuti ja
millised omistati).

jah

RARA_CLEANUP_FEE
DBACK_DOCUMENTS
_IN_MINUTES ja
RARA_CLEANUP_PA
RSE_TASK_IN_MINU
TES

2.1.2. Lisanõuded prototüübile
ID Nõue

Täpsustus

17 Kasutajal on võimalus valida erinevate rakendatavate meetodite
vahel (vaikimisi on valitud kõik meetodid).
18 Kasutajal on võimalik valida pakutud märksõnade seast sobivad
ning saata rakendusele sellekohane feedback, mis salvestab
Elasticusse:
a) artikli täisteksti;
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b) artiklile ennustatud märksõnad;
c) kasutaja valitud märksõnad
19 Kasutajal on võimalik kasutada soovitusmudelit sarnaste
märksõnade leidmiseks
20 Isikunimede kohta lisainfo kuvamine, nt. eluaastad ja kirjeldus

Kuvatakse infot, mis on
nimenormide baasis
olemas.

21 Võimalus kaasa anda EMS-i valdkond
22 Stoppsõnade lisamise ja muutmise võimalus (vt. ka nõue 13).

Ligipääs stoppsõnade
nimekirjale on ainult
rakenduse halduril.

2.2. Mittefunktsionaalsed nõuded
ID

Nõue

Täpsustus

67 Pakkuja peab esitama nõuded serveri spetsifikatsioonile
prognoosiga kaheks aastaks. Nõuded tuleb esitada
analüüsietapis või selle lõpetamisel.
68 Tulevase ja olemasolevate infosüsteemide platvormid
(rakendusserver, andmebaas, kolmanda osapoole komponendid)
ja topoloogia peab olema enne reaalse arenduse algust RRiga
kooskõlastatud.
69 Kõik kasutajaliidese disainiotsused peavad olema kooskõlastatud
RRiga.

5

3. Prototüübi arhitektuur

Joonis 1. Krati baaskomponentide suhtlus

Krati prototüübi back-end on implementeeritud RESTful Pythoni rakendusena Django REST
Framework1 raamistikus ning front-end Angularis2. Järjekorrasüsteemi (task queue)
haldamiseks kasutatakse Celeryt3 ning teatevahetussüsteemina (message broker) Redist4.
Lisaks suhtleb rakendus taksonoomiate hoiustamiseks kasutatava Elasticsearchi5
otsingumootori (search engine) ning ennustusmudeleid sisaldava tekstianalüütika tööriista
Texta Toolkitiga6. Rakendus on pakendatud Dockeri7 konteinerisse. Kõik prototüübis
kasutatavad tööriistad on vabavaralised.
Prototüübi füüsiline andmemudel on kujutatud joonisel Joonis 2.

1

https://www.django-rest-framework.org/
https://angular.io/
3
https://docs.celeryproject.org/en/stable/getting-started/introduction.html
4
https://redis.io/
5
https://www.elastic.co/
6
https://docs.texta.ee/
7
https://www.docker.com/
2
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Joonis 2. Prototüübi füüsiline andmemudel.

4. Märksõnastamisprotsessi kirjeldus
Prototüüp võtab sisendiks artikli täisteksti (kas tavatekstina, laeb selle alla etteantud URLilt
või eraldab üleslaetud failist), soovi korral võib kasutaja valida rakendatavad metoodikad
ja/või artikli valdkonnad. Kui artikkel edastatakse rakendusele URLi kaudu või laetakse üles
failina, eraldatakse Apache Tika8 abil failist tavatekst. Järgmise sammuna tuvastatakse
Pythoni mooduli langdetect9 abil teksti keel. Seejärel lemmatiseeritakse tekst ning
eraldatakse sellest sõnaliigid (part-of-speech tags) kasutades selleks Texta Toolkiti tööriista
MLP10 (multilingual preprocessor). Pärast lemmatiseerimist rakendatakse tekstile
paralleelselt valitud märksõnastamismeetodeid, mille töövood on järgnevad:

8

https://tika.apache.org/
https://pypi.org/project/langdetect/
10
https://docs.texta.ee/mlp.html
9
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Isikunimede, kollektiivide, koha- ning ajamärksõnade eraldamine
1. Lemmatiseeritud tekst edastatakse uuesti MLP-le kasutades seekord analüsaatorina
NER-i (named entity recognition), mis tuvastab tekstist erinevad nimiolemid,
muuhulgas isikunimed (PER), kollektiivid (ORG), kohad (LOC, GPE) ning daatumid
(DATE).
2. Tuvastatud nimiolemid klasterdatakse (clustering) ortograafilise sarnasuse alusel, et
väljundis võimalikult vähe duplikaate esineks. Klasterdamisprotsessi käigus
salvestatakse ka nimiolemite sagedus, mida hiljem lävendite seadmiseks kasutatakse.
3. Isikunimed, kollektiivid ning kohad lingitakse seejärel Elasticsearchi indeksites
hoitava nimenormide baasiga. Originaalsed nimed asendatakse seejärel nimenormide
baasi vastega ning võtmesõna objekti kaasatakse lisaks ka erinevat nimenormide
baasis sisalduvat infot (isikute puhul kirjeldus ja isiku eluaastad, organisatsioonide
puhul kirjeldus). Kohamärksõnade puhul lisatakse EMS-i taksonoomia alusel uute
võtmesõnaobjektidena ka igale märksõnale vastavad vahetud hüpernüümid (nt.
“Haapsalu” -> “Eesti”).
4. Ajamärksõnade puhul teisendatakse NER-iga eraldatud daatumid EMS-i
ajamärksõnadeks.
5. Viimase sammuna arvutatakse isiku-, kollektiivi- ning kohamärksõnadele nende
sageduse alusel dünaamilised vaikelävendid. GUI-s kuvatakse vaikimisi ainult lävendi
ületavad märksõnad (kuid kasutajal on võimalus liugurite abil lävendeid muuta).
Teemamärksõnade eraldamine Leksikaalse meetodi abil
1. Kui kasutaja on sisendina EMSi valdkonnad edastanud, liigutakse otse sammuni 3,
kui ei, siis sammuni 2.
2. Lemmatiseeritud tekst edastakse EMS-i valdkondi tuvastavale Texta Hybrid Taggeri
(sünonüümina kasutusel ka nimetus Tagger Group)11 mudelile, mille tulemustest
valitakse kas a) kõik valdkonnad, mille tõenäosus on suurem kui 0.6 või b) selliste
valdkondade puudumisel kolm kõige tõenäolisemat valdkonda.
3. Valdkonnad koos artikli tekstiga edastatakse API päringuga Texta Toolkiti tööriista
Regex Tagger Group12 meetodile multitag_text. Meetod rakendab iga valitud
valdkonna alla kuuluvate märksõnade jaoks loodud regulaaravaldistel põhinevaid
Regex Tagger13 mudeleid, mis tagastavad märksõnadena kõik tekstist tuvastatud
vasted.

11

https://docs.texta.ee/tagger_group.html
https://docs.texta.ee/regex_tagger_group.html
13
https://docs.texta.ee/regex_tagger.html
12
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Teemamärksõnad eraldamine võtmesõnaeraldusmeetodi RaKUn abil
1. Esmalt saadetakse lemmatiseeritud tekst API päringuga Texta Toolkitis treenitud
fraasituvastust toetavale sõnavektorile (embedding)14. Vastena saadakse tagasi tekst,
milles samasse fraasi kuuluvad sõnad on ühendatud alakriipsuga (“_”).
2. Fraase sisaldav tekst edastatakse seejärel API päringuga Texta Toolkitis paiknevale
graafipõhisele võtmesõnaeraldusmeetodile RaKUn15, mis tagastab (vaikimisi) 25
kõige tõenäolisemat võtmesõna.
3. Tuvastatud võtmesõnad lingitakse seejärel Elasticsearchis asuva EMS-i
taksonoomiaga.
4. Lisaks leitakse iga märksõna sõnaliik ning lisatakse see võtmesõna objekti, mis
võimaldab hiljem välja filtreerida sõnaliigid, mida märksõnana kasutada ei soovita
(nt. tegusõnad, määrsõnad jms).
5. Viimaks arvutatakse RaKUni tagastatud võtmesõnade tõenäosusi kasutades
vaikelävend. GUI-s kuvatakse vaikimisi ainult lävendi ületavad märksõnad (kuid
kasutajal on võimalus liugurite abil lävendeid muuta).

Teemamärksõnade eraldamine juhendatud masinõppemudeli Hybrid Tagger abil
1. Lemmatiseeritud tekst edastatakse API päringuga Texta Hybrid Taggeri mudelile
(sünonüümina kasutusel ka termin Tagger Group)16, mis tagastab tulemusena kõik
võtmesõnad, mille tekstiga seotuse tõenäosus on suurem kui 0.5.
2. Viimase sammuna arvutatakse võtmesõnade tõenäosusi kasutades nende vaikelävend.
GUI-s kuvatakse vaikimisi ainult lävendi ületavad märksõnad (kuid kasutajal on
võimalus liugurite abil lävendeid muuta).

14

https://docs.texta.ee/embedding.html#apply-phraser
https://github.com/EMBEDDIA/RaKUn
16
https://docs.texta.ee/tagger_group.html
15
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Joonis 3. Krati märksõnastamisprotsess.

10

5. Lähtekood
Prototüübi lähtekood on saadaval GitLabi repositooriumis:
https://git.texta.ee/texta/rara-kratt-api

6. Prototüübi haldamine
Prototüübi haldusjuhend on saadaval prototüübi GitLabi repositiooriumi READMEs:
https://git.texta.ee/texta/rara-kratt-api/-/blob/master/README.md

7. Prototüübi varundamine
Varundada tuleb üksnes Elasticsearchis asuv valideeritud märksõnu sisaldav andmestik.
Elasticsearchi varundamine käib läbi snapshotide17, mille tegemiseks on eelistatud serverile
jagatud võrguketas või AWS S3 ühilduva liidesega andmeladu.

8. Logimine
Rakenduse logitava info kirjeldus ning logide haldamine on täpsemalt kirjeldatud prototüübi
GitLabi repositiooriumi READMEs:
https://git.texta.ee/texta/rara-kratt-api/-/blob/master/README.md
Lisaks salvestatakse märksõnastatud artiklid koos märksõnastamise kellaajaga ka
Elasticsearchi indeksisse nimega „rr_feedback“. Märksõnad lisatakse üksnes juhul, kui
kasutaja on need valideerinud (vajutanud nupule „Õpeta Kratti“). Kõik artiklid, millele
ennustatud märksõnu kasutajad valideerinud ei ole, kustutatakse indeksist vaikimisi 30 päeva
möödumisel (kustutamisintervalli on võimalik muuta envi parameetri
RARA_CLEANUP_FEEDBACK_DOCUMENTS_IN_MINUTES kaudu).
Elasticsearchi indeksisse „rr_feedback“ kogutavad andmed on kirjeldatud tabelis Tabel 1.
Välja nimi

Välja kirjeldus

Välja tüüp

default_threshold.hybrid_tagger

Hybrid Taggeri märksõnadele seatud

float

17

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.10/snapshot-restore.html
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dünaamiline vaikelävend.
default_threshold.lexical_tagger

Leksikaalse meetodi märksõnadele seatud
dünaamiline vaikelävend.

float

default_threshold.loc_ner

Kohamärksõnadele seatud dünaamiline
vaikelävend.

float

default_threshold.org_ner

Kollektiivi nime märksõnadele seatud
dünaamiline vaikelävend.

float

default_threshold.per_ner

Isikumärksõnadele seatud dünaamiline
vaikelävend.

float

default_threshold.rakun

RaKUni märksõnadele seatud dünaamiline
vaikelävend.

float

feedback_sent_utc

Märksõnade valideerimise (ehk feedback’i
Elasticusse salvestamise) maailmaaeg
(UTC).

date

predicted_keywords.hybrid_tagger

Kõik kasutaja seatud lävendi
(user_threshold.hybrid_tagger) ületanud
Hybrid Taggeri ennustatud teemamärksõnad.
Märksõnad on üksteisest eraldatud
reavahetusega (“\n”) ning vormindatud
sõnena (string).

text /
keyword

predicted_keywords.lexical_tagger

Kõik kasutaja seatud lävendi
(user_threshold.lexical_tagger) ületanud
Leksikaalse meetodi ennustatud
teemamärksõnad. Märksõnad on üksteisest
eraldatud reavahetusega (“\n”) ning
vormindatud sõnena (string).

text /
keyword

predicted_keywords.loc_ner

Kõik kasutaja seatud lävendi
text /
(user_threshold.loc_ner) ületanud ennustatud keyword
kohamärksõnad. Märksõnad on üksteisest
eraldatud reavahetusega (“\n”) ning
vormindatud sõnena (string).

predicted_keywords.org_ner

Kõik kasutaja seatud lävendi
(user_threshold.hybrid_tagger) ületanud
ennustatud kollektiivi nime märksõnad.
Märksõnad on üksteisest eraldatud
reavahetusega (“\n”) ning vormindatud
sõnena (string).

text /
keyword

predicted_keywords.per_ner

Kõik kasutaja seatud lävendi
(user_threshold.hybrid_tagger) ületanud
ennustatud isikunimed. Märksõnad on
üksteisest eraldatud reavahetusega (“\n”)
ning vormindatud sõnena (string).

text /
keyword

predicted_keywords.rakun

Kõik kasutaja seatud lävendi

text /
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(user_threshold.hybrid_tagger) ületanud
RaKUni ennustatud (teema)märksõnad.
Märksõnad on üksteisest eraldatud
reavahetusega (“\n”) ning vormindatud
sõnena (string).

keyword

predicted_keywords.time_keywords

Kõik ennustatud ajamärksõnad
(ajamärksõnadel nende harva esinemise tõttu
lävendeid ei ole). Märksõnad on üksteisest
eraldatud reavahetusega (“\n”) ning
vormindatud sõnena (string).

text /
keyword

stored_at_utc

Artikli teksti Elasticusse salvestamise aeg.
Vaikimisi salvestatakse Elasticusse kõik
Krati kaudu märksõnastatud artiklid, kuid
valideerimata märksõnadega artiklid
kustutatakse sealt iga 30 päeva järel.

date

task_id

Märksõnastamisprotsessi unikaalne ID.

long

text

Märksõnastamise aluseks oleva artikli
tavatekst.

text /
keyword

user_identifier

Kasutaja sisestatud identifikaator.

text /
keyword

user_threshold.hybrid_tagger

Hybrid Taggeri ennustatud märksõnadele
seatud lävend feedback’i saatmise hetkel
(nupule “Õpeta Kratti” -> “Õpeta”
vajutamise ajal).

float

user_threshold.lexical_tagger

Leksikaalse meetodi ennustatud
märksõnadele seatud lävend feedback’i
saatmise hetkel (nupule “Õpeta Kratti” ->
“Õpeta” vajutamise ajal).

float

user_threshold.loc_ner

Kohamärksõnadele seatud lävend feedback’i
saatmise hetkel (nupule “Õpeta Kratti” ->
“Õpeta” vajutamise ajal).

float

user_threshold.org_ner

Kollektiivi nime märksõnadele seatud
lävend feedback’i saatmise hetkel (nupule
“Õpeta Kratti” -> “Õpeta” vajutamise ajal).

float

user_threshold.per_ner

Isikumärksõnadele seatud lävend feedback’i
saatmise hetkel (nupule “Õpeta Kratti” ->
“Õpeta” vajutamise ajal).

float

user_threshold.rakun

RaKUni ennustatud märksõnadele seatud
lävend feedback’i saatmise hetkel (nupule
“Õpeta Kratti” -> “Õpeta” vajutamise ajal).

float

verified_keywords.loc_ner

Kasutaja valideeritud (korrektseks
kinnitatud) kohamärksõnad. Märksõnad on
üksteisest eraldatud reavahetusega (“\n”)

text /
keyword
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ning vormindatud sõnena (string).
verified_keywords.org_ner

Kasutaja valideeritud (korrektseks
kinnitatud) kollektiivi nime märksõnad.
Märksõnad on üksteisest eraldatud
reavahetusega (“\n”) ning vormindatud
sõnena (string).

text /
keyword

verified_keywords.per_ner

Kasutaja valideeritud (korrektseks
kinnitatud) isikumärksõnad. Märksõnad on
üksteisest eraldatud reavahetusega (“\n”)
ning vormindatud sõnena (string).

text /
keyword

verified_keywords.time_keywords

Kasutaja valideeritud (korrektseks
kinnitatud) ajamärksõnad. Märksõnad on
üksteisest eraldatud reavahetusega (“\n”)
ning vormindatud sõnena (string).

text /
keyword

verified_keywords.topic

Kasutaja valideeritud (korrektseks
kinnitatud) teemamärksõnad. NB! Sisaldab
Hybrid Taggeri, Leksikaalse meetodi ja
RaKUni märksõnade ühendit, millest on
eemaldatud võimalikud duplikaadid (kui
mitu meetodit on ennustanud sama
märksõna). Märksõnad on üksteisest
eraldatud reavahetusega (“\n”) ning
vormindatud sõnena (string).

text /
keyword

texta_facts

Kõik valideeritud märksõnad texta_facts
formaadis (dubleerib sisuliselt verified_keywords
välja sisu).

nested18

Tabel 1. Elasticsearchi indeksisse "rr_feedback" kogutavad andmed. Roheline taustavärv markeerib
välju, mis salvestatakse iga märksõnastamisprotsessi käigus, vagle taustavärv markeerib välju, mis
lisatakse üksnes Krati õpetamise käigus.

Fakti nimi

Kirjeldus

Ajamärksõna

Kasutaja valideeritud ajamärksõnad.

Isikunimi

Kasutaja valideeritud isikunimed.

Kollektiivi nimi

Kasutaja valideeritud kollektiivi nimed.

Kohamärksõna

Kasutaja valideeritud kohamärksõnad.

Teemamärksõna

Kasutaja valideeritud teemamärksõnad.

Tabel 2. Elasticsearchi indeksisse "rr_feedback" salvestatavad Texta Factid.

Valideeritud märksõnad salvestatakse lisaks eraldiseisvale väljale ka Texta Facts formaadis
(vt. Tabel 2), kuna Texta Toolkiti erinevad töövood on tihti üles ehitatud just Texta Facts
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Loe lähemalt texta_facts välja struktuuri kohta siit: https://docs.texta.ee/terminology.html#fact
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väljale. Näiteks on võimalik välja alusel uusi juhendatud mudeleid treenida, erinevaid
agregatsioone sooritada jms.
Elasticsearchi indeksisse kogutud andmeid on võimalik sirvida Texta Toolkiti tööriistaga
Searcher19.

9. Alusandmestikud
Järgnev peatükk annab ülevaate andmestikest (vt. ka Tabel 3), mis peavad Krati töövoogude
toimimiseks Krati API-ga seotud Elasticsearchis üleval olema. Andmestikud on zipituna
JSON lines formaadis saadaval GitLabi repositioorumis: https://git.texta.ee/texta/rara-krattresources
Juhend andmestike Elasticsearchi laadimiseks on saadaval Krati prototüübi GitLabi
repositooriumi READMEs:
https://git.texta.ee/texta/rara-kratt-api/-/blob/master/README.md

Elasticsearchi indeksi nimi

Kirjeldus

rr_ems_synonyms

Sisaldab väljavõtet EMS-ist, mida kasutatakse omakorda
teema- ja kohamärksõnade linkimiseks.

rr_ise_digar_articles

ISE märksõnadega lingitud DIGARi (DEA) artiklid, mida
kasutatakse Hybrid Taggeri mudelite treenimiseks.

rr_ise_keyword_sets

ISEs koosesinenud märksõnahulkade variatsioonid, mis on
aluseks Word2Vec keelemudeli20 treenimiseks. Mudelit
kasutatakse omakorda sarnaste märksõnade soovitamiseks
(“Seotud märksõnad”).

rr_organisations

Kollektiivi nimede väljavõte ESTERi nimenormide baasist.
Kasutatakse kollektiivi nime märksõnade linkimiseks.

rr_persons

Isikunimede väljavõte ESTERi nimenormide baasist.
Kasutatakse isikunimede linkimiseks.
Tabel 3. Ülevaade prototüübiga seotud andmestikest Elasticsearchis.

19
20

https://docs.texta.ee/et/searcher.html
https://docs.texta.ee/embedding.html
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9.1. Isikunimede linkimise andmestik
Andmestiku nimi: rr_persons
Välja nimi

MARC
id

Tüüp

Kirjeldus

Näide

alternative_names

400 a

text/keyword

Alternatiivsed nimevormid.
Marie Henri
Väli võib olla tühi, aga võib
Beyle
sisaldada ka mitut nimevormi.
Nimevormid on eraldatud
reavahetusega (“\n”).

area_code

043 c

text/keyword

Isiku päritolu piirkond.
Esitatud ISO 3166-1 alpha-2
koodina.

fr

date_of_birth

100 d

date

Isiku sünnikuupäev aasta
täpsusega. Kuupäev on
parsitud MARC väljalt 100 d,
kus on kirjas ainult isikute
sünni- ja surmaaastad.

1783-01-01

date_of_death

100 d

date

Isiku surmakuupäev aasta
täpsusega. Kuupäev on
parsitud MARC väljalt 100 d,
kus on kirjas ainult isikute
sünni- ja surmaaastad.

1842-01-01

description

680 i

text/keyword

Isiku lühikirjeldus.

Prantsuse
kirjanik,
kodanikunimeg
a Marie Henri
Beyle.

life_years

100 d

text/keyword

Isiku eluaastad.

1783-1842.

name

100 a

text/keyword

Isiku nimi.

Stendhal

name_spec

100 c

text/keyword

Isiku nime (välja “name”)
täpsustus (lisatud, juhul kui
tegu on näiteks
pseudonüümiga).

pseud.,

name_v2

500 a

text/keyword

Alternatiivne nimevorm (tihti
kirillitsas, aga vahel võib
sisaldada ka ladina tähestikus
nime ning kirillitsas
nimevorm on hoopis väljal
“name”).

Стендаль

source_data_foun
d

670 a

text/keyword

Isiku kohta käivate andmete
allikas.

EE, 8. kd.,
1995; БСЭ, 24,

16

1976.

9.2. Kollektiivi nimede linkimise andmestik
Andmestiku nimi: rr_organisations

Välja nimi

MARC
id

Tüüp

Kirjeldus

Näide

alternative_names 410 a
_410

text/keyword

Alternatiivsed
nimevormid. Väli võib
olla tühi, aga võib
sisaldada ka mitut
nimevormi. Nimevormid
on eraldatud
reavahetusega (“\n”).

EAR
Estonian Academic
Library
Estnische
Akademische
Bibliothek

alternative_names 410 a
_410_hash

text/keyword

Alternatiivsed
nimevormid. Väli võib
olla tühi, aga võib
sisaldada ka mitut
nimevormi. Nimevormid
on eraldatud tühikuga (“
“) ning iga nimevormi
lõppu on lisatud lõppu
tähistav sufiks
“XXXXX”.

EARXXXXX
Estonian Academic
LibraryXXXXX
Estnische
Akademische
BibliothekXXXXX

alternative_names 510 a + b
_510

text/keyword

Alternatiivsed
nimevormid. Väli võib
olla tühi, aga võib
sisaldada ka mitut
nimevormi. Nimevormid
on eraldatud
reavahetusega (“\n”).

Tallinna Ülikooli
Akadeemiline
Raamatukogu
Tallinna
Pedagoogikaülikooli
Akadeemiline
Raamatukogu
Eesti Teaduste
Akadeemia
Raamatukogu
Eesti NSV Teaduste
Akadeemia Teaduslik
Raamatukogu
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Eesti NSV Teaduste
Akadeemia
Keskraamatukogu
alternative_names 510 a + b
_510_hash

text/keyword

Alternatiivsed
nimevormid. Väli võib
olla tühi, aga võib
sisaldada ka mitut
nimevormi. Nimevormid
on eraldatud tühikuga (“
“) ning iga nimevormi
lõppu on lisatud lõppu
tähistav sufiks
“XXXXX”.

Tallinna Ülikooli
Akadeemiline
RaamatukoguXXXX
X Tallinna
Pedagoogikaülikooli
Akadeemiline
RaamatukoguXXXX
X Eesti Teaduste
Akadeemia
RaamatukoguXXXX
X Eesti NSV
Teaduste Akadeemia
Teaduslik
RaamatukoguXXXX
X Eesti NSV
Teaduste Akadeemia
KeskraamatukoguXX
XXX

area_code

043 c

text/keyword

Organisatsiooni päritolu
piirkond. Esitatud ISO
3166-1 alpha-2 koodina

ee

description

680 i

text/keyword

Organisatsiooni
lühikirjeldus.

Asutati 1946.a. Eesti
NSV Teaduste
Akadeemia
Keskraamatukogu
(TA KRK) nime all.
1965.a. nimetati
ümber Eesti NSV
Teaduste Akadeemia
Teaduslikuks
Raamatukoguks
(TATR), alates
1989.a. Eesti
Teaduste Akadeemia
Raamatukoguks
(TAR). Vastavalt
1995. a. kinnitatud
Teaduste Akadeemia
uuele põhikirjale ei
ole raamatukogu
enam TA asutus ja
1997. a.-st kandis
nime Eesti
Akadeemiline
Raamatukogu. 2003.
a. kevadel toimunud
ühinemise tulemusel
sai asutusest Tallinna
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Pedagoogikaülikooli
Akadeemiline
Raamatukogu. Seoses
TPÜ
ümbernimetamisega
Tallinna Ülikooliks
(18. 03. 2005) kannab
raamatukogu nime
Tallinna Ülikooli
Akadeemiline
Raamatukogu.
name

110 a

text/keyword

Organisatsiooni nimi.

Eesti Akadeemiline
Raamatukogu

name_hash

110 a

text/keyword

Organisatsioon nimi,
mille lõppu on lisatud
lõppu tähistav sufiks
“XXXXX” (kuigi väli
sisaldab alati ainult ühte
nimetust, on sufiks
lisatud ka alternatiivsete
nimede väljadel
teostatava linkimise
ühtlustamiseks /
lihtsustamiseks).

Eesti Akadeemiline
RaamatukoguXXXX
X

record_id

001

text/keyword

Kirje unikaalne ID.

a11124428

source

667 a

text/keyword

Organisatsiooni kohta
käivate andmete allikas.

Eesti Teaduste
Akadeemia
Raamatukogu 50,
Tallinn, 1996; Eesti
Akadeemilise
Raamatukogu 1997.
aasta aruanne,
Tallinn, 1998;
raamatukogu
tutvustavad
võõrkeelsed
voldikud;
Raamatukogu, nr
3/2003; Tallinna
Pedagoogikaülikooli
Akadeemilise
Raamatukogu
põhikiri (kinnit. 12.
05. 2003);
Ühinemisleping (8.
04. 2003)
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9.3. Teema- ja kohamärksõnade linkimise andmestik
Andmestiku nimi: rr_ems_synonyms
Välja nimi

Välja nimi
EMS-is

Tüüp

Kirjeldus

broader_en

Laiemad

text/keyword

Märksõnaga vahetult seotud metal forming,
(üks tase üldisemad)
metal working
laiemad märksõnad inglise
keeles. Mitme tvaste puhul,
on tulemused eraldatud
reavahetusega (“\n”).

broader_et

Broader

text/keyword

Märksõnaga vahetult seotud metallide
(üks tase üldisemad)
töötlemine
laiemad märksõnad eesti
keeles. Mitme tvaste puhul,
on tulemused eraldatud
reavahetusega (“\n”).

clean_keyword _lemma

text/keyword

Kirjavahetusmärkidest ja
sulgudes olevatest
täpsustustest puhastatud
märksõna lemma.

jootmine

is_active

-

text/keyword

Kas märksõna on aktiivne
või mitte (“true”/”false”).

true

keyword

Märksõna

text/keyword

EMSi märksõna.

jootmine (tehn.)

keyword_clean -

text/keyword

Kirjavahetusmärkidest ja
sulgudes olevatest
täpsustustest puhastatud
märksõna.

jootmine

keyword_syno
nyms

-

text/keyword

Märksõna
Sünonüümisõnastiku21
alusel leitud sünonüümid.
Mitme tvaste puhul, on
tulemused eraldatud
reavahetusega (“\n”).

-

keyword_type
_en

-

text/keyword

Märksõna tüüp inglise
keeles (variandid =
[“Topical Terms”,
“Geographical Names”,
“Genre/Form”, “Temporal
Terms”]

Topical Terms

keyword_type

-

text/keyword

Märksõna tüüp eesti keeles

Teemamärksõnad

21

Näide

http://www.eki.ee/dict/sys/

20

_et

(variandid =
[“Teemamärksõnad”,
“Ajamärksõnad”,
“Kohamärksõnad”,
“Vormimärksõnad”]

narrower_en

Narrower

text/keyword

Märksõnaga vahetult seotud (üks tase täpsemad)
kitsamad märksõnad inglise
keeles. Mitme tvaste puhul,
on tulemused eraldatud
reavahetusega (“\n”).

narrower_et

Kitsamad

text/keyword

Märksõnaga vahetult seotud (üks tase täpsemad)
kitsamad märksõnad eesti
keeles. Mitme tvaste puhul,
on tulemused eraldatud
reavahetusega (“\n”).

related_en

Related

text/keyword

Seotud ingliskeelsed
märksõnad. Mitme tvaste
puhul, on tulemused
eraldatud reavahetusega
(“\n”).

brazed joints,
solder joints,
sweated joints,
tinplanting

related_et

Seotud

text/keyword

Seotud eestikeelsed
märksõnad. Mitme tvaste
puhul, on tulemused
eraldatud reavahetusega
(“\n”).

jooteliited,
tinatamine

replaced_with
_en

Use

text/keyword

Märksõnale vastav
eelistatud ingliskeelne
sünonüüm. Väli on täidetud
üksnes juhul, kui välja
“is_active” väärtus on
“false”.

-

replaced_with
_et

Kasuta

text/keyword

Märksõnale vastav
eelistatud eestikeelne
sünonüüm. Väli on täidetud
üksnes juhul, kui välja
“is_active” väärtus on
“false”.

-

replaced_with
_et_lemmas

-

text/keyword

Märksõnale vastava
eelistatud eestikeelse
sünonüümi lemmad. Väli
on täidetud üksnes juhul,
kui välja “is_active” väärtus
on “false”.

replaces_en

Used for

text/keyword

Märksõnale vastavad
ingliskeelsed

-

21

äraviiteterminid (mitteaktiivsed märksõnad).
Mitme tvaste puhul, on
tulemused eraldatud
reavahetusega (“\n”).
replaces_et

Asendab

text/keyword

Märksõnale vastavad
eestikeelsed
äraviiteterminid (mitteaktiivsed märksõnad).
Mitme tvaste puhul, on
tulemused eraldatud
reavahetusega (“\n”).

tinutamine

replaced_et_le
mmas

-

text/keyword

Märksõnale vastavate
eestikeelsete
äraviiteterminite lemmad.
Mitme tvaste puhul, on
tulemused eraldatud
reavahetusega (“\n”).

tinutamine

subject_fields_ Valdkonnad
ids

text/keyword

Märksõna valdkondade IDd. Valdkondi võib olla mitu
ja mitme valdkonna puhul
on ID-d üksteisest eraldatud
reavahetusega (“\n”).

39

subject_fields

Valdkonnad

text/keyword

Märksõna valdkonnad.
Valdkondi võib olla mitu
ning mitme valdkonna
puhul on valdkonnad
üksteisest eraldatud
reavahetusega (“\n”)

MASINAEHITU
S.
METALLITÖÖS
TUS.
METALLURGIA
. MÄENDUS

translations

Märksõna
tõlked

text/keyword

Märksõna ingliskeelsed
tõlked. Mitme tvaste puhul,
on tulemused eraldatud
reavahetusega (“\n”).

brazing, soldering

use_with_othe
rs

Scope note

text/keyword

Kas märksõna tuleks
kasutada üksnes koos teiste
märksõnadega (“true” /
“false”)? Tõene näiteks
märksõna “burjaadi” korral.

false
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9.4. Hybrid Taggeri treeningandmestik
Andmestiku nimi: rr_ise_digar_articles
Välja nimi

MARC ID

Tüüp

Kirjeldus

Author

245 c

text/keyword

Artikli autor

text/keyword

Artikli täistekst (tavatekstina)

Content
Content_mlp.language

-

text/keyword

Artikli keel

Content_mlp.lemmas

-

text/keyword

Lemmatiseeritud artikli
täistekst

Content_mlp.text

-

text/keyword

Tokeniseeritud artikli täistekst

Date

900 a

date

Artikli ilmumise kuupäev

Title

245 a

text/keyword

Artikli pealkiri

nested

Märksõnad Texta Facts
vormingus, vt. täpsustst
allolevast tabelist.

texta_facts

Texta Facts väljale salvestatud faktid:
Märksõna liik

MARC väli

Näide

Ajamärksõna

653 a

20. saj. 2. pool

Ajutise kollektiivi nimi

611 a

Kevadtorm, Kaitseväe õppus

Isikunimi

600 a

Barack Obama

Kollektiivi nimi

610 a

Euroopa Liit

Kohamärksõna

651 a

Afganistan

Teemamärksõna

650 a

pingekolded

Teose pealkiri

600 t

Rindeoperaator Ivar Heinmaa: kus põrgus sa
jälle käisid?

Vormimärksõna

655 a

intervjuud
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9.5. Märksõnade soovitusmudeli treenimise andmestik
Andmestiku nimi: rr_ise_keyword_sets

Välja nimi

Tüüp

Kirjeldus

Näide

keywords

text/keyword

ISE märksõnahulkade erinevad
variatsioonid. Igas märksõnas on
tühikud asendatud alakriipsudega (“_”)
ning märksõnadest on eemaldatud
kirjavahemärgid. Igale märksõnale on
lisatud selle tüüpi iseloomustav prefix
(“ORG”, “LOC”, “TOPIC”, “TIME”,
“PER”, “GENRE”).

ORG_Isamaa_ja_Res_
Publica_Liit
ORG_Eesti_Reformier
akond
TOPIC_linnavalitsused
TOPIC_koalitsioonid
LOC_Tartu
TOPIC_parteid

10. Linkimise aluseks olevad väljad ja linkimise
strateegia
Iga märksõnastamismeetodi tulemused üritatakse linkida EMSi või ESTERi nimenormide
baasiga. Järgnevas peatükis on kirjeldatud väljad, mille alusel linkimine teostatakse,
linkimiseks kasutatava päringu tüüp ning muud võimalikud kitsendused.

10.1. Isikunimed
Indeks

“rr_persons”

Vastete otsimiseks kasutatavad väljad

“alternative_names”, “name”, “name_v2”

Edukal linkimisel märksõna
uuendamiseks kasutatav väli

“name” või “name_v2” - välja valik sõltub nende
lõplikust sisust - sisu võetakse väljalt, mis sisaldab
nime ladina tähestikus (mitte kirillitsas).

Elasticsearchi päringu tüüp

“match_phrase”

Muud kitsendused

puuduvad
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10.2. Kollektiivide nimed
Indeks

“rr_organisations”

Vastete otsimiseks kasutatavad väljad

“name_hash”, “alternative_names_410_hash”,
“alternative_names_510_hash”

Edukal linkimisel märksõna
uuendamiseks kasutatav väli

“name”

Elasticsearchi päringu tüüp

“match_phrase”

Muud kitsendused

puuduvad

10.3. Kohamärksõnad
Indeks

“rr_ems_synonyms”

Vastete otsimiseks kasutatavad väljad

“keyword_clean”

Edukal linkimisel märksõna
uuendamiseks kasutatav väli

“keyword” või “replaced_with_et” (sõltuvalt välja
“is_active” sisust: kui lingitud märksõna on aktiivne,
kasutatakse välja “keyword”, kui mitte, siis välja
“replaced_with_et”)

Elasticsearchi päringu tüüp

“match_phrase”

Muud kitsendused

Kitsendus päringule: välja “keyword_type_et” sisuks
peab olema “Kohamärksõnad”.

10.4. Teemamärksõnad
Indeks

“rr_ise_digar_articles”

Vastete otsimiseks kasutatavad väljad

“keyword_clean”, “clean_keyword_lemma”,
“replaces_et”

Edukal linkimisel märksõna
uuendamiseks kasutatav väli

“keyword”

Elasticsearchi päringu tüüp

“match_phrase_prefix”
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Muud kitsendused

Puuduvad (päringut ei kitsendata ainult
“Teemamärksõnadele”, kuna nt. RaKUni tulemuste
seas võib esineda ka kohamärksõnu jms).

11. Mudelite parameetrid
Tööriistade versioonid mudelite parameetrite kaardistamise hetkel:
Texta Toolkiti versioon
Texta Taggeri versioon
MLP versioon
Elasticsearchi versioon

2.49.0
2.1.0
1.15.5
7.15.2

Järgnevas peatükis on kirjeldatud kõikide rakenduses kasutusel olevate mudelite parameetrid.

11.1. Hybrid Tagger: Märksõnad
Tööriista dokumentatsioon: https://docs.texta.ee/tagger_group.html
Parameetrid:
fact_name
minimum_sample_size
tagger.analyzer
tagger.balance
tagger.balance_to_max_limit
tagger.classifier
tagger.detect_lang
tagger.embedding
tagger.fields
tagger.ignore_numbers
tagger.indices
tagger.maximum_sample_size
tagger.negative_multiplier
tagger.scoring_function
tagger.snowball_language
tagger.stopwords
tagger.vectorizer

“Teemamärksõna”
20
“word”
False
False
“Logistic Regression”
False
None
[“Content_mlp.lemmas”]
True
[{“name”:“rr_ise_digar_articles”}]
10000
1
“default”
None
nimekiri failis “stopwords.txt"
“Hashing Vectorizer”
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11.2. Hybrid Tagger: EMSi valdkonnad
Tööriista dokumentatsioon: https://docs.texta.ee/tagger_group.html
Parameetrid:
fact_name
minimum_sample_size
tagger.analyzer
tagger.balance
tagger.balance_to_max_limit
tagger.classifier
tagger.detect_lang
tagger.embedding
tagger.fields
tagger.ignore_numbers
tagger.indices
tagger.maximum_sample_size
tagger.negative_multiplier
tagger.scoring_function
tagger.snowball_language
tagger.stopwords
tagger.vectorizer

“Valdkond”
50
“word”
False
False
“Logistic Regression”
False
None
[“Content_mlp.lemmas”]
True
[{“name”:“rr_ise_digar_articles”}]
10000
1
“default”
None
nimekiri failis “stopwords.txt"
“Hashing Vectorizer”

11.3. RaKUn
NB! Eeldab lemmatiseeritud sisendit. Soovituslikult ka phraseri väljundina.
Tööriista dokumentatsioon: https://docs.texta.ee/rakun_keyword_extractor.html
Paremeetrid:
bigram_count_threshold
distance_method
distance_threshold
max_occurence
max_similar
max_tokens
min_tokens
num_keywords
pair_diff_length
stopwords

2
“editdistance”
2
3
3
1
1
25
2
nimekiri failis “stopwords.txt”
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11.4. Regex Tagger Group
Regex Tagger Group on tööriist, mida kasutatakse Leksikaalse meetodiga märksõnade
leidmiseks.
Tööriista dokumentatsioon: https://docs.texta.ee/regex_tagger_group.html
Gruppi kuuluvate Regex Taggerite parameetrid:
description
ignore_case
ignore_punctuation
lexicon

match_type
n_allowed_edits
operator
return_fuzzy_match

<aktiivne märksõna> nt. “kaitselaboratoorumid”
True
False
List märksõnadest ja sellele vastavatest
äraviiteterminitest, mis on eeltöödeldud all
kirjeldatud algoritmi alusel. Näide välja
“lexicon” sisust: [“kaitselaboratooriu”,
“testimislabo”]
“prefix”
2
“or”
True

Leksikonikirjete eeltöötluseks läbitav töövoog on kujutatud joonisel Joonis 4.

28

Joonis 4. Leksikaalse meetodi sõnade eeltöötlusprotsess

11.5. FastText (fraasituvastus)
Tööriista dokumentatsioon: https://docs.texta.ee/embedding.html
Parameetrid:
embedding_type
fields
indices
min_freq
num_dimnesions
num_epochs
use_phraser
window_size

“FastTextEmbedding”
[“Content_mlp.lemmas”]
{{“name”: }]
5
100
5
True
5
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11.6. W2V Embedding (võtmesõnade soovitamiseks)
Tööriista dokumentatsioon: https://docs.texta.ee/embedding.html
Parameetrid:
embedding_type
fields
indices
min_freq
num_dimnesions
num_epochs
use_phraser
window_size

“W2VEmbedding”
[“keywords”]
[{“name”:“rr_ise_keyword_sets”}]
2
100
5
False
5

12. Kasutajaliidese disain
Järgnevas peatükis on kirjeldatud projekti jooksul kasutajaliidese disaini osas väljatöötatud
nõuded ning esialgsed eskiisid.

12.1. Nõuded
12.1.1. Sisendpaneel
ID

Nõue

Täpsustus

23 Lehe päises peavad olema Euroopa Regionaalarengu Fondi logod.
24 Sisendpaneeli peab olema võimalik sellele klikkides avada ja peita.
25 “Märksõnasta” nupule vajutamise tagajärjel peidetakse sisendpaneel
automaatselt.
26 Peidetud paneel peab säilitama kasutaja lisatud sisu, nii et paneeli
avamisel oleks see uuesti nähtav (artikli tekst ja kasutaja valitud seaded).
27 Erinevad sisendparameetrid (meetodid, artikli valdkonnad jms) peavad
olema koondatud sama nupu alla (“Seaded”).
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28 Kasutajal peab olema võimalik valida, milliseid metoodikaid rakendada.
29 Kasutajal peab olema võimalik Leksikaalse meetodi tulemusi piiritleda
eelnevalt valitud EMS-i valdkondadega.
30 Sisendpaneelil peab olema infonupp, mis sisaldab lühikirjeldusi
erinevate metoodikate kohta.
31 Kasutajale tuleb kuvada binaarse visuaalse indikaatoriga, kas rakendus
on töökorras.
32 “Märksõnasta” nupp peab olema aktiivne üksnes juhul, kui rakendus on
tervikuna kasutatav. Vastasel korral kuvatakse kasutajale info rakenduse
katki olemise põhjuste kohta ning lisainfo, kellega ühendust võtta.
33 Sisendfaili suurusel peab olema piirang.
34 Faili üleslaadimise kasti all peab olema kuvatud info maksimaalse
lubatud faili suuruse kohta.
35 Rakenduses peab olema kuvatud info, et tegemist on prototüübiga.

12.1.2. Märksõnastamise tulemuste ootamine
ID

Nõue

Täpsustus

36 Märksõnastamisprotsessi ajal tuleb kasutajale kuvada rakenduse
progress koos informatsiooniga käimasolevast sammust.
37 Kui rakenduse tööprotsessis tekib viga, tuleb kasutajale kuvada
asjakohane veateade.
38 Erinevate märksõnatüüpide/meetodite tulemused peavad muutuma
kasutajale nähtavaks kohe, kui vastava tüübi/meetodi tulemused on käes.

12.1.3. Märksõnade kuvamine
ID

Nõue

Märkus

39 Märksõnad tuleb kuvada ühes (või mitmes) pikas reas.
40 Kasutajale tuleb kuvada ka ennustatud või eelnevalt selekteeritud
valdkonnad.

03.02.22
toimunud
koosolekul võeti
vastu otsus nõue
eemaldada (vt.
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protokoll).
41 Ennustatud valdkondi on võimalik deaktiveerida, mille tulemusel kaovad
vaatest ka vastava valdkonnaga seotud märksõnad.

03.02.22
toimunud
koosolekul võeti
vastu otsus nõue
eemaldada (vt.
protokoll).

42 Pärast märksõnastamisprotsessi lõppemist on kõik ennustatud (lävendi
ületanud) märksõnad aktiveeritud.
43 Märksõnade aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks tuleb märksõnale peale
vajutada.
44 Aktiivsed märksõnad on värvilised, mittekaktiivsed märksõnad on hallid.
45 Iga tüübi/meetodi lõikes peab olema võimalik märksõnu ka hulgi sisse ja
välja lülitada.

Hiljem võeti
vastu otsus nõue
eemaldada, kuna
selle täitmine
osutus arvatust
keerulisemaks.

46 Iga märksõnatüübi ja/või meetodi järel kuvatakse ka ennustatud
märksõnade arv.
47 Iga märksõnatüübi nimi peab esinema ühe korra (st. et “Teemamärksõna”
esineb üksnes teemamärksõnade grupi ees, mitte eraldi ka iga selle alla
kuuluva meetodi ees).
48 Iga märksõnatüübi/meetodi all kuvatavaid märksõnu peab olema
võimalik vastavale paneelile klikkides vaatest peita (ja uuesti nähtavaks
muuta).
49 Märksõnad on reastatud olulisusjärjestuses (suurema
tõenäosuse/sagedusega märksõnu kuvatakse esimesena).
50 Teemamärksõnade all peaks mitme meetodi ennustatud märksõnad
eristuma märksõnadest, mille on ennustanud ainult üks meetod.
51 Märksõnade aktiveerimisel/deaktiveerimiseks peaks sama tüübi raames
ennustatud märksõna aktiveeruma/dekativeeruma ka teiste meetodite all
(nt. Hybrid Taggeri ennustatud märksõna “koroonakriis”
deaktiveerimisel deaktiveeritakse see märksõna ka RaKUni ja leksikaalse
meetodi all).
52 Taksonoomiaga lingitud märksõnade eristamiseks tuleb neile juurde
lisada vastav väike ikoon / tähtis / logo / sümbol.
53 Taksonoomiaga lingitud märksõnade puhul tuleb kasutajale kuvada
lingitud märksõna (nt. “seadused”, mitte “seadus”).
54 Taksonoomiaga lingitud märksõna peale hiirega liikudes tuleb kasutajale
kuvada märksõna kohta lisainfot märksõna kohta.
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Isikud ja organisatsioonid:

● Nimenormide baasist võetud kirjeldus;
● Isikute eluaastad;
● Märksõna esinemiste arv tekstis.
Kohad:

● Märksõna esinemiste arv tekstis.
● Kas tegu on hüpernüümiga või mitte.
Rakun:

●
●
●
●

Märksõna taksonoomias;
Märksõna tekstis;
Märksõna tõenäosus;
Lingitud märksõnade puhul nendega seotud EMS-i valdkonnad.

Hybrid Tagger:
● Märksõna tõenäosus;
● Kas tegu on hüpernüümiga või mitte.
● EMS-i valdkonnad.
Leksikaalne:
● Märksõna esinemiste arv tekstis;
● Märksõna taksonoomias;
● Märksõnad tekstis;
● Lingitud märksõnade puhul nendega seotud EMS-i valdkonnad.

55 Uue märksõna lisamise võimalust prototüüpi ei tule.

Hiljem otsustati
tugi selleks
ikkagi lisada.

56 Iga märksõnatüübi ja/või meetodi jaoks on eraldiseisev liugur, millega on
võimalik piirata kuvatavate märksõnade hulka nende olulisuse alusel.
57 Kõik kuvatud märksõnadega seotud seaded on koondatud ühise seadete
ikooni/nupu alla.
58 Seadetest on võimalik:
● Kuvatavate märksõnade sõnaliike (vaikimisi ainult nimisõnad ja
“muu”);
● Hüpernüümide kuva sisse ja välja lülitada;
● Ühesõnaliste isikunimede kuva sisse ja välja lülitada;
● Lülitada sisse (ja välja) ainult lingitud märksõnade kuvamine.
59 Mudelitele valideeritud treeningmaterjali kogumise ja MARCi
kopeerimise funktsionaalsused koondatakse sama nupu alla.

Hiljem võeti
vastu otsus need
selguse huvides
siiski lahus
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hoida.
60 Tuvastatud keel(ed) tuleb kuvada tavatekstina keele eestikeelse täispika
nimetusena (nt. “eest”).
61 Mitmekeelsete dokumentide puhul tuleb kuvada kõik tuvastatud keeled.
62 Märksõnade kuva lävendit kontrollivad liugurid tuleb paigutada
meetodite nimedega samale reale.

Kuna lahendus
muutis rakenduse
kasutamise
ebamugavaks,
otsustati liugurid
siiski meetodite
nimede alla
paigutada.

63 Märksõnade kuva lävendit kontrollivad liugurid peavad olema piisavalt
pikad, et nende kasutamine oleks mugav.
64 Märksõnade lävendit kontrollivatel liuguritel peaks olema ühtlase
intervalli järel markerid.

Hiljem võeti
vastu otsus nõue
täitmata jätta,
kuna liugurite
vahemik on
erinev ning võib
seetõttu
kasutamise
hoopis
segasemaks
muuta.

65 Rakendus peab sisaldama infonuppu, mille all on olemas järgnev
informatsioon:
● Milliseid taksonoomiaid/nimenormide baase linkimiseks
kasutati.
● Aeg, millal taksonoomiast/baasist viimane väljavõte tehti.
66 Sarnaste märksõnade keelemudeliga soovitamise funktsionaalsus
koondatakse eraldiseisva nupu alla.
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12.2. Eskiisid
12.2.1. Sisendpaneel
Kasutajal on võimalik märksõnastatav artikkel üle laadida tavateksti sisestamisel/
kopeerimisel (vt. Joonis 5. Avatud sisendpaneel (sisend = tavatekst).Joonis 5), URLi kaudu
(vt. Joonis 6) või arvutist faili valimise teel. Pärast „Märksõnasta“ nupule vajutamist, sulgub
sisendpaneel automaatselt (vt. Joonis 7).

Joonis 5. Avatud sisendpaneel (sisend = tavatekst).

Joonis 6. Avatud sisendpaneel (sisend = URL).

Joonis 7. Joonis 3. Peidetud sisendpaneel.

Soovi korral on kasutajal enne märksõnastamist võimalik valida ka rakendatavad meetodid
(vt. Joonis 8) ning artikli valdkonnad (vt. Joonis 9 ja Joonis 10).
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Joonis 8. Märksõnatüüpide ja metoodikate valik enne märksõnastamist.

Joonis 9. EMSi valdkondade valikmenüü.

Joonis 10. EMSi valdkondade valikmenüü otsing.
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12.2.2. Märksõnade kuvamine
Ennustatud märksõnad on grupeeritud märksõnatüübi alusel 5 kategooriasse:
„Teemamärksõnad“, „Isikunimed“, „Kohamärksõnad“, „Kollektiivide nimed“, ning
„Ajamärksõnad“. Lisaks sisaldab teemamärksõnade plokk veel omakorda kolme alamplokki:
„Leksikaalne“, „RaKUn“, ning „Hybrid Tagger“. Märksõnad kuvatakse iga kategooria all
ühes (või mitmes) pikas reas ning neid on võimalik aktiveerida/deaktiveerida neile peale
klikkides. Iga meetodi all on liugur märksõnade lävendi muutmiseks. Kasutajale kuvatakse
üksnes lävendi ületavad märksõnad.
Lisaks on rakenduses nupud „Soovita märksõnu“22 ennustatud märksõnadele sõnavektoriga
sarnaste märksõnade leidmiseks; „Saada tagasiside“ Krati ennustatud märksõnade
valideerimiskes ning „MARC“ valideeritud märksõnade MARC vormingus kopeerimiseks.
Täpsem ülevaade planeeritud kasutusliidese erisektsioonidest on toodud joonisel Joonis 12
ning seda kirjeldavas tabelis Tabel 4.
NB! Peatükis on kujutatud kasutajaliidese disaini esialgsed kavandis, mis võivad lõppproduktis teatud määral muutuda. Lõplik ülevaade prototüübi kasutusliidesest on toodud
lisana failis „Prototüübi kasutusjuhend.pdf“.

22

Nuppude nimed võivad olla lõpplahenduses muutunud.
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Joonis 11. Rakenduse tervikkuva pärast märksõnastamisprotsessi lõppemist.
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Joonis 12. Rakenduse tervikkuva pärast märksõnastamisprotsessi lõppemist (seletustega).
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1. Rakenduse staatuse kuvamise nupp. Nupule peale vajutades kuvatakse kasutajale täpsem
info rakenduse erinevate komponentide staatuse kohta. Vt. ka Joonis 14.
2. Seaded, mille alt on võimalik valida artikli valdkondi (“domains”) ja rakendatavaid
metoodikaid. Vaikimisi on valitud kõik metoodikad ja mitte ühtegi domeeni. Vt. ka Joonis
13.
3. Lisainformatsiooni nupp, mille all kuvatakse info metoodikate sisu kohta.
4. “Märksõnasta” nupp, millele vajutamise tulemusel alustatakse märksõnastamise töövooga.
5. Horisontaalne paneel, kus kuvatakse sisendartiklile ennustatud keel(ed). Paneel on alati
nähtav (ei kao alla kerimisel).
6. Vertikaalne paneel, millel on nupud erinevate lisafunktsioonide rakendamiseks ning
kuvaseaded (nr. 8-ga tähistatud ikoon). Paneel on alati nähtav.
7. Keritav paneel, kus kuvatakse ennustatud märksõnad koos neile vastavate liuguritega.
Märksõnad võivad horisontaalselt katta nii palju pinda kui võimalik. Iga märksõnatüüp
peaks olema suletav (“Teemamärksõnad”, “Isikunimed”, “Kohamärksõnad”, “Kollektiivide
nimed”, “Ajamärksõnad”) ning lisaks peaks suletavad olema ka teemamärksõnade
alammetoodikate tulemused.
8. Kuvaseaded, mille alla on koondatud erinevad filtrid. Vt. ka Joonis 15.
9. [9/21] <- kasutajale kuvatud vastava metoodikaga ennustatud märksõnu (9) vs. vastava
metoodikaga ennustatud märksõnu kokku (21).
10. Ennustatud või sisendina edastatud EMS-i valdkonnad (“domains”). Valdkondi on sarnaselt
märksõnadele võimalik sisse ja välja lülitada, mille tulemusel lülitatakse sisse / välja ka kõik
vastava valdkonnaga seotud leksikaalse meetodiga ennustatud märksõnad.
11. Liugur, mille lävendi ületavad märksõnad kuvatakse kasutajale.
12. Taksonoomia/nimenormide baasiga lingitud märksõna. Lingitud märksõnade kohale hiirega
liikudes kuvatakse kasutajale märksõna kohta lisainfot. Vt. lisaks joonised Joonis 16, Joonis
17, Joonis 18, Joonis 19, Joonis 20, ning Joonis 21.
Tabel 4. Joonisel Joonis 12 tähistatud sektsioonide kirjeldused.
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Joonis 13. Sisendpaneeli seaded (joonisel Joonis 12 tähistatud numbriga 2).

Joonis 14. Sisendpaneeli staatuse nupu vajutamisele kuvatav aken.
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Joonis 15. Väljundpaneeli seaded (joonisel Joonis 12 tähistatud numbriga 8).

Joonis 16. Isikumärksõnade kohta lisainfo kuvamine.
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Joonis 17. Kollektiivi nime märksõnade kohta lisainfo kuvamine.

Joonis 18. Kohamärksõnade kohta lisainfo kuvamine.

Joonis 19. RaKUni ennustatud märksõnade kohta lisainfo kuvamine.

43

Joonis 20. Leksikaalse meetodiga ennustatud märksõnade kohta lisainfo kuvamine.

Joonis 21. Hybrid Taggeriga ennustatud märksõnade kohta lisainfo kuvamine.

Joonis 22. Rakendus pole töökorras ühe või enama alamkomponendi tõrke tõttu.

12.2.3. Mittevalitud vaated/funktsionaalsused
Järgnevas peatükis on toodud eskiisid prototüübi kavanditest, mille projekti töörühm tagasi
lükkas. Joonistel Joonis 23 ja Joonis 24 on kujutatud ennustatud märksõnade kuvamise
alternatiivsed vaated. Joonistel Joonis 25 ja Joonis 26 on kuvatud märksõnade manuaalse
lisamise akende vaated.

44

Joonis 23. Tulemuste kuvapaneel (alternatiivne versioon 1).
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Joonis 24. Tulemuste kuvapaneel (alternatiivne versioon 2).
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Joonis 25. Uue märksõna lisamine. Märksõna kategooria valimine.

Joonis 26. Kasutaja lisatud märksõnade kinnitamine.

13. Prototüübi funktsionaalne testimine
Prototüüpi testisid kõikide projektis osalevate raamatukogude esindajad ning Eesti
Rahvusraamatukogu töörühma liikmed. Prototüübi testimisprotsessi kirjeldus koos
tulemustega on toodud lisana kaustas „Krati_prototüübi_testimine.zip“.
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14. Lisad
•

•

„Artikli_Krati_prototüübi_testimine.zip“ – Prototüübi testimisega seotud
dokumentatsioon, mis sisaldab omakorda järgnevaid faile:
o „Krati_prototüübi_testimine.pdf“ – Prototüübi testimisprotsessi kirjeldus.
o „Krati_prototüübi_testimisprotsessi_kirjeldus.pdf“ – Juhend prototüübi
testimiseks.
o „Krati_prototüübi_nouded.pdf“ – Eesti Rahvusraamatukogu valideeritud
nimekiri Krati prototüübi nõuetest.
o „Krati_prototüübi_vigade_tabel.xlsx“ – Tabel testimise käigus tuvastatud
vigadest.
o „Krati_prototüübi_sisnedfailid.zip“ – Vigade tabelis
(„Krati_prototüübi_vigade_tabel.xlsx“) kirjeldatud vigade esinemisel
kasutatud sisendfailid.
o „Krati_prototüübi_vigade_kuvatommised.zip“ – Vigade tabelis
(„Krati_prototüübi_vigade_tabel.xlsx“) kirjeldatud vigade kuvatõmmised.
„Krati_prototüübi_kasutusjuhend.pdf“ – Prototüübi kasutusjuhend.
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