“Automaatse artiklite märksõnastamise”
Krati prototüübi kasutusjuhend
Eesti Rahvusraamatukogu riigihange
“Kratt ‘Automaatne artiklite märksõnastamine’”
(viitenumber 236657)

Texta OÜ
Tallinn 2022

Sisukord
Sisukord

2

Rakenduse töökorra kontroll

4

Artikli märksõnastamine

5

Sisendsätted

7

Valdkonnad

8

Meetodid

9

Millele märksõnastamisel veel tähelepanu pöörata
Tulemuste tõlgendamine

10
11

Märksõnad

13

Liugurid

15

Märksõnade aktiveerimine ja dekativeerimine

17

Lisafunktsioonid

17

Kuva seaded

17

MARC

19

Krati õpetamine

21

Märksõnade lisamine

23

Sarnaste märksõnade soovitamine

25

Lisainfo kuvamine

28

Leksikaalne meetod

28

Rakun

29

Hybrid Tagger

29

Isikunimed

29

Kohamärksõnad

30

Kollektiivide nimed

30

Ajamärksõnad

30

Rakenduse kiirülevaade

31

Sisendpaneel

31

Väljundpaneel

32

Korduma kippuvad küsimused

33

MARC kopeerimine

33

DEA portaali artiklite märksõnastamine

33

API versioon: 0.2.8 | GUI versioon: 0.1.5

2

Valed või vigased märksõnad

34

Vale märksõnade liigitus

36

Võõrkeelsete artiklite märksõnastamine

36

Ikoonide tähendused

37

Veateated

37

Märksõnade kuvamine

38

API versioon: 0.2.8 | GUI versioon: 0.1.5

3

Rakenduse töökorra kontroll
Rakenduse töökorra kohta annab infot nupp nimega “Staatus”. Kui rakendus on töökorras, on
nupp roheline ning staatuseks on märgitud “OK” (vt. Joonis 1). Kui mõne rakenduse
töötamiseks olulise komponendiga on tekkinud aga probleem, on nupp punane ning staatuseks
on märgitud “Tõrge” (vt. Joonis 2). Staatuse nupul oleva informatsioonimärgistuse “i” peale
klikkides kuvatakse omakorda iga olulise alamkomponendi staatus (vt. joonised Joonis 3 ja
Joonis 4).
Kui rakendus pole töökorras, tasub esialgu natuke oodata – võimalik, et tegu on ajutise veaga.
Kui probleem on püsinud aga juba pikemat aega, tuleks ühendust võtta Rahvusraamatukoguga
aadressil data@nlib.ee.

Joonis 1. Töökorras rakendus.

Joonis 2. Rakenduse töötamiseks olulises komponendis esineb tõrge ning rakendus pole kasutatav.
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Joonis 3. Töökorras alamkomponendid.

Joonis 4. Kõikides alamkomponentides esineb
tõrge.

Artikli märksõnastamine
Artikli märksõnastamiseks, tuleb esmalt sisestada märksõnastatav artikkel. Selleks on kolm
erinevat võimalust:
1. Artikli sisestamine tavatekstina (vt. Joonis 5);
2. Artikli failina üleslaadimine kasutaja arvutist (vt. Joonis 6);
3. Artiklile viitava URLi sisestamine (vt. Joonis 7).

API versioon: 0.2.8 | GUI versioon: 0.1.5

5

Joonis 5. Artikkel on sisestatud tavatekstina.

Joonis 6. Märksõnastatav artikkel on kasutaja arvutist üles laetud PDF failis.

Joonis 7. Märksõnastatav artikkel asub sisestatud URLil.
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Soovi korral on võimalik valida ka märksõnastamiseks kasutatavaid meetodeid ning artikli
valdkondi klikkides nupule “Sätted” (vt. Joonis 8). Enne sisendsätete muutmist on soovitav
läbi lugeda peatükk „Sisendsätted“.

Joonis 8. Sisendsätete nupp.

Viimaks tuleb vajutada nupule “Märksõnasta”.
Tulemuste ilmumine võib võtta natuke aega sõltuvalt artikli pikkusest ja Kratiga
märksõnastamise hetkel toimetavate kasutajate arvust.

Sisendsätted
Sisendsätete alt on võimalik valida märksõnastatava artikli EMSil1 põhinevad valdkonnad (vt.
punkt 1, Joonis 9) ning märksõnastamiseks kasutatavaid meetodeid (vt. punkt 2, Joonis 9).
Vaikimisi ennustatakse artikli valdkonnad automaatselt ning märksõnastamiseks kasutatakse
kõiki meetodeid. Pärast sätete muutmist, tuleb nende jõustumiseks vajutada nupule „Salvesta“.

1

EMS – https://ems.elnet.ee/index.php
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Joonis 9. Sisendsätted. Sisendsätete alt on võimalik muuta/valida: 1. artikli valdkondi ja 2.
märksõnastamiseks kasutatavaid meetodeid.

Valdkonnad
Vaikimisi ennustatakse märksõnastatava artikli valdkonnad automaatselt, kuid soovi korral on
kasutajal võimalik need eelnevalt ette dikteerida (vt. Joonis 10). Valdkondi kasutatakse
üksnes Leksikaalse meetodi jaoks ning teistele meetoditele nende defineerimine (või mitte
defineerimine) mõju ei avalda. Valdkonna valimisel otsitakse leksikaalse meetodiga märksõnu
üksnes vastava valdkonna alla kuuluvate märksõnade seast. Maksimaalselt on võimalik valida
7 erinevat valdkonda.

Joonis 10. Märksõnastatava artikli valdkonnad.
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Meetodid

Joonis 11. Märksõnastamiseks kasutatavate meetodite valikmenüü. Vaikimisi on valitud kõik
meetodid.

Vaikimisi rakendatakse märksõnastamisel kõiki saadavaid meetodeid (vt. Joonis 11). Soovi
korral on võimalik aga valida, milliseid meetodeid kasutada. Meetodite lühikirjeldused on
toodud tabelis Tabel 1.
Lexical Extractor
Rakun Extractor

Leksikaalne teemamärksõnade eraldaja.
Võtmesõnaeradlusmeetod RaKUn2
teemamärksõnade eraldamiseks.
Hybrid Tagger Extractor
Juhendatud õppel baseeruv masinõppemetod
Hybrid Tagger3 teemamärksõnade eraldamiseks.
Time Keyword Extractor
Meetod ajamärksõnade eraldamiseks.
Location NER Extractor
NER4-il baseeruv kohamärksõnade eraldaja.
Organization NER Extractor
NER-il baseeruv kollektiivi nimede eraldaja.
Person NER Extractor
NER-il baseeruv isikunimede eraldaja.
Tabel 1. Märksõnastamismeetodite kirjeldused.

2

RaKUn - https://github.com/EMBEDDIA/RaKUn
Hybrid Taggger - https://zenodo.org/record/4306169#.YjiDzOdBxPY
4
NER – nimiolemite tuvastamine, inglise keeles named entity recognition.
3
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Millele märksõnastamisel veel tähelepanu pöörata

● Märksõnastatav tekst peaks soovituslikult olema vähemalt 10 sõna pikk. Vastasel
korral ei pruugi Kratt artikli keelt korrektselt tuvastada ning võib anda sellekohase
veateate.
● Märksõnastatava teksti pikkusele on seatud piirang, mida on võimalik näha
sisendpaneelil olevale infonupule klikkides (vt. Joonis 12). Kui tekst ületab piiranguks
seatud sõnade arvu, siis lõigatakse üleliigne osa artikli lõpust ära ning seda osa tekstist
enam märksõnade tuvastamiseks ei kasutada.
● URLi sisestamisel eraldatakse tekst tervelt lingitud leheküljelt, mistõttu võib sõltuvalt
lehe ülesehitusest Kratini jõuda ka fookuses mitte olevaid artikleid / uudiste pealkirju
jms (vt. Joonis 13). Seetõttu on mõistlik näiteks ERR-i artiklile viitava URLi asemel
vastava artikli tekst kopeerida ning Kratile tavatekstina edastada.

Joonis 12. Info sisendteksti soovitusliku pikkuse ja märksõnastatamiseks kasutatava sõnade arvu
kohta.
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Joonis 13. URLile https://kultuur.err.ee/1608528838/rahvuseepos-kalevipoeg-ilmus-vorukeelsena
vastav lehekülg. Lisaks fookuses olevale artiklile ‘Rahvuseepos “Kalevipoeg” ilmus võrukeelsena’ on
leheküljel sisalduva teksti hulgas näiteks ka ülemise menüüriba nupude pealkirjad ning kõrvalribal
asuvate värskete artiklite pealkirjad.

Tulemuste tõlgendamine
Autmaatselt ennustatud märksõnad (vt. Joonis 14) on jagatud 5 suuremasse kategooriasse
märksõnatüübi alusel (vt. Joonis 15): teemamärksõnad, isikunimed, kohamärksõnad,
kollektiivide nimed, ja ajamärksõnad. Lisaks sisaldab teemamärksõnade plokk omakorda
kolme erinevat metoodikat (Leksikaalne meetod, Rakun, ja Hybrid Tagger). Iga meetodi
kõrvale olevale infonupule klikkides avaneb vastava metoodika lühikirjeldus (vt. Joonis 16).

API versioon: 0.2.8 | GUI versioon: 0.1.5

11

Joonis 14. Automaatse märksõnastamise tulemused.

Joonis 15. Märksõnade kategooriad ja kolm teemamärksõnade eraldusmeetodit.
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Joonis 16. Pärast leksikaalse meetodi kõrval olevale infonupule klikkimist kuvatakse leksikaalse
meetodi lühikirjeldus.

Märksõnad
Märksõnad kuvatakse plokkidena vastava kategooria/meetodi all. Kuvatud märksõnadel
võivad lisaks juures olla jägnevad visuaalsed indikaatorid:
•

•

Roheline äärisjoon (vt. punkt 1 joonisel Joonis 17) – Märksõna on ennustanud rohkem
kui üks teemamärksõnade meetod. Näiteks on joonisel Joonis 17 rohelise joonega
ääristatud märksõnad „ehitusmälestised“ ja „kobarkinod“. Näeme, et mõlemaid
märksõnu on ennustanud nii Rakun kui ka Leksikaalne meetod. NB! Äärisjoonega on
eristatud üksnes sama kategooria (teemamärksõnade) märksõnad. Näiteks võib Rakun
vahepeal ennustada ka kohamärksõnu, mis on olemas ka Kohamärksõnad plokis, kuid
sellisel juhul märksõnale äärisjoont ei lisata.
Linnuke märksõna järel (vt. punkt 2 joonisel Joonis 17) – Märksõna on olemas
EMSis (teema-, aja- ja kohamärksõnade puhul) või ESTERi nimenormide baasis (isikuja kollektiivi nimede puhul).
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Joonis 17. Ennustatud märksõnad. 1. Rohelise äärisjoonega märksõna on on ennustanud rohkem kui
üks vastava kategooria meetod. 2. Linnuke märksõna järel tähendab, et see on olemas EMSis (teema-,
aja- ja kohamärksõnade puhul) või ESTERi nimenormide baasi

Joonis 18. Manuaalselt juurde lisatud kollektiivi nime närksõnad "Kino Kosmos" ja "Cinamon".

Märksõnu on võimalik ka pärast automaatse märksõnastamisprotsessi lõppemist ise või
soovitusmudeli abil juurde lisada (vt. ka peatükid „Märksõnade lisamine“ ja „Sarnaste
märksõnade soovitamine“). Hiljem lisatud märksõnad eristuvad visuaalselt kollakas-oranži
tausta poolest (vt. Joonis 18).
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Liugurid
Iga metoodika jaoks arvutatakse märksõnastamise käigus leitud märksõnade tõenäosuse või
sageduse põhjal vaikelävend ning kasutajale kuvatakse esialgu üksnes lävendi ületanud (kõige
tõenäolisemad / sagedasemad) märksõnad (vt. Joonis 19). Soovi korral on kasutajal võimalik
iga metoodika lävendit selle all oleva liuguri abil muuta. Liugurit paremale liigutades muutub
minimaalne lubatud tõenäosus/sagedus suuremaks ning seega kahaneb kuvatavate märksõnade
arv (vt. Joonis 20). Liugurit vasakule liigutades aga kahaneb lubatud minimaalne
tõenäosus/sagedus ning sellest tulenevalt kuvatakse ka rohkem märksõnu (vt. Joonis 21). NB!
Sagedusel põhinevate meetodite (leksikaalne meetod, isikunimed, kohamärksõnad,
kollektiivide nimed) liuguri minimaalne ja maksimaalne väärtus sõltub märksõnastatavast
artiklist (vt. ka Tabel 2).

Joonis 19. Liugur vaikelävendi väärtuse 0.6 juures ning vastava lävendi ületavad märksõnad.

Joonis 20. Lävendi väärtuse suurendamine 0.8-le liuguri paremale liigutamisel. Vaatest kaovad
väiksema tõenäosusega märksõnad.

API versioon: 0.2.8 | GUI versioon: 0.1.5

15

Joonis 21. Lävendi väärtuse kahandamine 0-le liuguri vasakule liigutamisel. Kasutajale kuvatakse
nüüd kõik meetodiga Hybrid Tagger ennustatud märksõnad.

Liugurite vahemikud:

Leksikaalne
Rakun
Hybrid Tagger
Isikunimed
Kohamärksõnad
Kollektiivide
nimed
Ajamärksõnad

Minimaalne väärtus
Maksimaalne väärtus
Minimaalne märksõnade
Maksimaalne märksõnade
sagedus (vähemalt 1),
sagedus (vähemalt 1),
erinev iga artikli puhul
erinev iga artikli puhul
0
1
0
1
Minimaalne märksõnade
Maksimaalne märksõnade
sagedus (vähemalt 1),
sagedus (vähemalt 1),
erinev iga artikli puhul
erinev iga artikli puhul
Minimaalne märksõnade
Maksimaalne märksõnade
sagedus (vähemalt 1),
sagedus (vähemalt 1),
erinev iga artikli puhul
erinev iga artikli puhul
Minimaalne märksõnade
Maksimaalne märksõnade
sagedus (vähemalt 1),
sagedus (vähemalt 1),
erinev iga artikli puhul
erinev iga artikli puhul
liugur puudub
liugur puudub
Tabel 2. Liugurite vahemikud.

Mida kontrollib?
sagedust
tõenäosust
tõenäosust
sagedust
sagedust
sagedust
liugur puudub
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Märksõnade aktiveerimine ja dekativeerimine
Vaikimisi on kõik kuvatud märksõnad aktiveeritud. Märksõnu on võimalik deaktiveerida neile
hiirega peale klikkides. Märksõna edukual deaktiveerimisel muutub see halliks (vt. Joonis 22).

Joonis 22. Märksõnad “presidendid”, “nõunikud”, “nõukogud”, “valitsemisvormid”, “poliitikud”,
ning “linnapead” on deaktiveeritud.

Lisafunktsioonid
Järgnevas peatükis on kaetud kõik Krati lisafunktsioonid.

Kuva seaded
„Kuva seadete“ alt on võimalik muuta/kontrollida:
•
•
•
•

Ühesõnaliste isikunimede kuvamist;
Hüpernüümide kuvamist;
Lingitud märksõnade kuvamist;
Lubatud sõnaliike.

„Kuva seadete“ muutmiseks vajuta nupule „Kuva seaded“ (vt. Joonis 23), mille järel avaneb
joonisel Error! Reference source not found. kuvatud menüü.

Joonis 23. Nupu "Kuva seaded" asukoht.
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Joonis 24. "Kuva seaded" menüü.

Täpsem ülevaade „Kuva seadetega“ kontrollitavast on toodud tabelis Tabel 3.
Kirjeldus

Vaikeväärtus

Ära kuva ühesõnalisi
isikunimesid

Võimaldab sisse/välja lülitada ühesõnaliste
isikunimede kuvamise (näiteks pole üksikud
eesnimed enamasti relevantsed märksõnad).

ei

Kuva hüpernüümid

Võimaldab hüperüümide kuvamise sisse/välja
lülitada.

jah

Kuva ainult lingitud
märksõnad

Seade aktiveerimisel kaovad vaatest kõik märksõnad,
mis ei esine EMSis või ESTERi nimenormide baasis.

ei

Lubatud sõnaliigid

Võimaldab piirata märksõnadena väljastatavate
terminite sõnaliike. Näiteks on vaikimisi keelatud
tegusõnad, omadussõnad jne.

“Nimisõnad”,
“Muu”

Tabel 3. Kuva seaded.

Näide: Hüpernüümide kuva välja lülitamine.
Esialgu on märksõnade seas ka lisaks tekstist leitud märksõnadele neist tuletatud hüpernüümid
„Euroopa“ ja „Ees-Aasia“ (vt. Joonis 25). Vajutame nupule „Kuva seaded“ ning lülime
avanenud menüüst hüpernüümide kuva välja (vt. Joonis 26). Tulemusena kaovad märksõnade
seast hüpernüümid (vt. Joonis 27).
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Joonis 25. Seade "Kuva hüpernüümid" on sisse lülitatud. Kohamärksõnade all on lisaks tekstist leitud
märksõnadele „Ukraina“, „Venemaa“, „Kiiev“ ja „Moskva“ ka neist tuletatud vahetud hüpenüümid
„Euroopa“ ning „Ees-Aasia“.

Joonis 26. Avame vastavale nupule vajutades "Kuva seaded" ning eemaldame linnukese kastist "Kuva
hüpernüümid".

Joonis 27. Pärast hüpernüümide kuva välja lülitamist, kaovad kohamärksõnade alt märksõnad
“Euroopa” ja “Ees-Aasia”, mis varem “Ukraina” ja “Venemaa” hüpernüümidena automaatselt
lisati.

MARC
Valideeritud märksõnad on võimalik kopeerida MARC vormingus vajutades nupule “MARC”
(vt. Joonis 28). Seejärel kuvatakse kasutajale teade “Kopeeritud”. Märksõnad kopeeritakse
lõikepuhvrisse, see tähendab, et MARC vormingus märksõnade nägemiseks peab kasutaja
puhvris oleva sisu ise vajalikku kohta kleepima.
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Joonis 28. Nupu "MARC" asukoht.

Näide: Kasutaja on valideerinud joonisel Joonis 29 näha olevad märksõnad. Pärast nupule
„MARC“ vajutamist kopeeritakse vastav sisu lõikepuhvrisse, mille kasutaja võib kohe endale
soovipärasesse kohta kleepida (vt. Joonis 30).

Joonis 29. Kasutaja valideeritud märksõnad.
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Joonis 30. Märksõnad MARC vormingus pärast tekstiredaktorisse kopeerimist.

Krati õpetamine
Soovi korral on kasutajal võimalik Kratti õpetada, mille tulemusel salvestatakse valideeritud
märksõnad koos artikli tekstiga andmebaasi. Salvestatud andmeid on hiljem võimalik kasutada
uute ja täpsemate ennustusmudelite treenimiseks.
Krati õpetamiseks tuleb esmalt valideerida Krati ennustatud märksõnad deaktiveerides valed
märksõnad ning vajadusel ise relevantseid märksõnu nupu „Lisa märksõnu“ või „Seotud
märksõnad“ alt juurde lisades (vt. Joonis 31). Seejärel tuleb vajutada nupule „Õpeta Kratti“ (vt.
Joonis 32). Nupule vajutades avaneb aken, kuhu tuleb sisestada oma (vabalt valitud)
kasutajatunnus ning seejärel vajutada nupule „Õpeta“ (vt. Joonis 33). Märksõnad salvestatakse
seejärel Elasticsearchi. Õpetamise käigus salvestatud märksõnu on võimalik sirvida Texta
Toolkiti rakenduse „Searcher“5 abil (vt. Joonis 34).

5

https://docs.texta.ee/et/searcher.html
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Joonis 31. Kasutaja valideeritud märksõnad.

Joonis 32. Nupu "Õpeta Kratti" asukoht.

Joonis 33. Nupule "Õpeta Kratti" vajutamisel avanev aken.
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Joonis 34. Elasticsearchi salvestatud valideeritud märksõnu on võimalik sirvida Texta Toolkiti
rakenduse „Searcher“ abil.

Märksõnade lisamine
Kui Kratt on jätnud mõne relevantse märksõna ennustamata, on see võimalik ise juurde lisada.
Selleks tuleb vajutada nupule „Lisa märksõnu“ (vt. Joonis 35). Nupule vajutamise tulemusel
avaneb aken, kus on toodud viis märksõnade kategooriat („teemamärksõnad“, „isikunimed“,
„kohamärksõnad“, „teemamärksõnad“ ja „ajamärksõnad). Märksõna lisamiseks vajuta sobiva
kategooria järel olevale ikoonile „+“. Vajutamise tulemusel avaneb sisendkast pealkirjaga „Uus
sõna...“. Sisesta sinna soovitud märksõna ning vajuta nupule „Salvesta“. Vajadusel korda
protsessi uute märksõnade lisamiseks. Kui kõik puuduvad märksõnad on lisatud, vajuta nupule
„Lisa sõnad“ (vt. Joonis 36). Lisatud märksõnad ilmuvad nüüd automaatselt ennustatud
märksõnadega samasse vaatesse, aga eristuvad neist kollakas-oranži taustavärviga (vt. Joonis
37). Ka ise lisatud märksõnu on analoogselt automaatselt ennustatud märksõnadega võimalik
deaktiveerida.

Joonis 35. Nupu "Lisa märksõnu" asukoht.
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Joonis 36. Nupule "Lisa märksõnu" vajutades avanev aken. Märksõna lisamiseks kliki sobiliku
kategooria järel olevale märgile "+" ning kirjuta avanenud lahtrisse „Uus sõna...“ soovitud
märksõna.

Joonis 37. Lisatud märksõnad eristuvad automaatselt ennustatutest kollakas-oranži taustaga.
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Sarnaste märksõnade soovitamine
Lisaks märksõnade automaatsele ennustamisele ning täiesti manuaalsele lisamisele on
kasutajal võimalik kasutada ka soovitusmudelit valitud märksõnadega kontekstuaalselt
sarnaste märksõnade leidmiseks.
Sarnaste märksõnade leidmiseks soovitusmudeli abil vajuta nupule „Seotud märksõnad“ (vt.
Joonis 38). Avanenud aknast lahtrile „Sõnad“ klikkides avaneb omakorda kategooriateks
jagatud menüü kõikidest ennustatud JA taksonoomia või nimenormide baasiga lingitud
märksõnadest (vt. Joonis 39). Kasutaja võib seejärel valida märksõnad, millele sarnaseid
vasteid otsida. Märksõnad ei pea pärinema samadest kategooriatest, näiteks võivad sisendiks
olla nii teema- kui ka kohamärksõnad. Näiteks on joonisel Joonis 40 aluseks valitud
märksõnadeks teemamärksõnad „hävituslennukid“, „konfliktid“ ja „sõjavägi“ ning
kohamärksõna „Venemaa“. Soovitusmudeli rakendamiseks tuleb pärast märksõnade valimist
vajutada nupule „Soovita“. Soovitusmudeliga leitud märksõnad on samuti kategoriseeritud
märksõnatüüpide alusel. Soovitatud märksõnade nägemiseks tuleb klikkida vastava kategooria
ees olevale noolele (vt. Joonis 41). Seejärel tuleb linnukesega tähistada kõik märksõnad, mille
soovime lõpuks Krati tulemustele lisada ning vajutada nupule „Lisa sõnad“ (vt. Joonis 42).
Valitud märksõnad ilmuvad nüüd eelnevalt ennustatud märksõnadega samasse vaatesse, kuid
eristuvad neist kollakas-oranži taustavärviga (vt. Joonis 43). Ka soovitusmudeliga lisatud
märksõnu on võimalik neile peale klikkides deaktiveerida.

Joonis 38. Nupu "Seotud märksõnad" asukoht.
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Joonis 39. Soovitusmudelile edastatavate märksõnade valikmenüü.

Joonis 40. Otsime kontekstuaalselt sarnaseid märksõnu sõnadele "Venemaa", "hävituslennukid",
"konfliktid" ning "sõjavägi".

Joonis 41. Soovitusmudeliga leitud tulemused on samuti kategoriseeritud märksõnatüüpide alusel.
Igale tüübile vastavate märksõnade nägemiseks tuleb klikkida kategooria ees asuvale noolele.
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Joonis 42. Pärast soovitatud märksõnade seast sobilike märksõnade valimist, tuleb märksõnade
lisamiseks vajutada nupule "Lisa sõnad".

Joonis 43. Lisatud märksõnad ilmuvad automaatselt ennustatud märksõnadega samasse vaatesse,
kuid eristuvad neist kollakas-oranži taustaga.
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Lisainfo kuvamine
Märksõnade kohta kuvatakse neile hiirega peale liikudes (1 sekundi möödudes) lisainfot. NB!
Lisainfot kuvatakse üksnes automaatselt leitud märksõnade kohta, hiljem (kas manuaalselt või
soovitusmudeli abil) lisatud märksõnade kohta lisainfot ei kuvata. Joonisel Joonis 44 on toodud
näide isiku kohta kuvatavast lisainfost ning joonisel Joonis 45 on toodud näide teemamärksõna
kohta kuvatavast lisainfost.

Joonis 44. Taksonoomiaga lingitud isiku "Mart Kalm" lisainfo.

Joonis 45. EMSis leiduva teemamärksõna "ehitusmälestised" lisainfo.

Leksikaalne meetod
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Märksõna taksonoomias
Vasted tekstis

EMSi taksonoomial põhinev märksõna.
Vasted tekstis, mille alusel tuvastati
märksõnana kasutatav EMSi märksõna.
Märksõna sagedus tekstis.
Märksõna valdkond/valdkonnad EMSis.

Esinemisi tekstis
Valdkonnad

Tabel 4. Leksikaalse meetodi märksõnade kohta kuvatav lisainfo.

Rakun
Märksõna taksonoomias
Vasted tekstis
Tõenäosus

EMSi taksonoomial põhinev märksõna.
Originaalne tekstist tuvastatud märksõna.
Märksõna tõenäosus (antud juhul tegelikult
centrality6) vahemikus 0-1. Mida suurem on
märksõna tõenäosus, seda suurema
tõenäosusega on see relevantne.
Märksõna sõnaliik.
Märksõna valdkond/valdkonnad EMSis.

Sõnaliik
Valdkonnad

Tabel 5. Rakuni märksõnade kohta kuvatav lisainfo.

Hybrid Tagger
Märksõna taksonoomias
Tõenäosus

EMSi taksonoomial põhinev märksõna.
Märksõna tõenäosus vahemikus 0-1. Mida
suurem on märksõna tõenäosus, seda
suurema tõenäosusega on see relevantne.
Märksõna valdkond/valdkonnad EMSis.
Kas tegemist on hüpernüümiga (jah/ei).
Hüpernüümideks olevad märksõnad (vastava
välja väärtus “jah”) on lisatud EMS-i
hierarhilisi suhteid kasutades alles pärast
Hybrid Taggeri mudeliga märksõnade
tuvastamist. (Nt. kui tekstis on tuvastatud
märksõna “mittetulundussektor”, lisatakse
märksõnade hulka hüpernüümina ka selle
vahetu eellane “majandussektorid”).

Valdkonnad
Hüpernüüm

Tabel 6. Hybrid Taggeri kohta kuvatav lisainfo.

Isikunimed
Nimi
6

Isiku nimi

https://en.wikipedia.org/wiki/Centrality
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Eluaastad

Isiku eluaastad. Kuvatakse ainult ESTERi
nimenormide baasiga lingitud isikunimede
puhul.
Märksõna sagedus tekstis.
Isiku lühikirjeldus, mis pärineb ESTERi
nimenormide baasist. Kuvatakse ainult
ESTERi nimenormide baasiga lingitud
isikunimede puhul.

Esinemisi tekstis
Kirjeldus

Tabel 7. Isikunimede kohta kuvatav lisainfo.

Kohamärksõnad
Märksõna
Esinemisi tekstis
Hüpernüüm

Märksõna
Märksõna sagedus tekstis.
Kas tegemist on hüpernüümiga (jah/ei).
Hüpernüümideks olevad märksõnad (vastava
välja väärtus “jah”) on lisatud EMS-i
hierarhilisi suhteid kasutades alles pärast
NER mudeliga märksõnade tuvastamist. (Nt.
kui tekstis on tuvastatud märksõna “Eesti”,
lisatakse märksõnade hulka hüpernüümina
ka selle vahetu eellane “Baltimaad”).
Tabel 8. Kohamärksõnade kohta kuvatav lisainfo.

Kollektiivide nimed
Nimi
Esinemisi tekstis
Kirjeldus

Kollektiivi nimi
Märksõna sagedus tekstis.
Kollektiivi lühikirjeldus, mis pärineb ESTERi
nimenormide baasist. Kuvatakse ainult
ESTERi nimenormide baasiga lingitud
kollektiivid puhul.
Tabel 9. Kollektiivide kohta kuvatav lisainfo.

Ajamärksõnad
Ajamärksõnade puhul lisainfot ei kuvata!
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Rakenduse kiirülevaade
Järgnevas peatükis on põgusalt kirjeldatud kõigi rakenduses kuvatud nuppude, ikoonide ja
muude visuaalsete elementide tähendused.

Sisendpaneel

Joonis 46. Krati sisendpaneel.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Viide prototüübi kasutusjuhendile
Nupp “Uus artikkel” puhastab vana sisu (sisestatud artikli teksti / faili / URLi ja
ennustatud märksõnad).
Võimaldab artikli sisendpaneeli avamist ja sulgemist.
Artikli sisendtüübi valimise nupud:
● “Tekst” - sisendiks on tavatekst;
● “Fail” - sisendiks on fail, mis laetakse üles kasutaja arvutist;
● “URL” - sisendiks on URL.
Infonupp, mille all kuvatakse:
● soovituslikku minimaalset sõnade arvu;
● märksõnastamiseks kasutatavate sõnade arvu.
Artikli sisendkast tavateksti jaoks.
Rakenduse staatust kuvav nupp:
● roheline värv + kiri “OK” - rakendus on töökorras;
● punane värv + kiri “Tõrge” - rakenduse tööks vajalikus komponendis esineb
tõrge ning rakendus pole kasutatav.
Nupul oleva “i” peale klikkides kuvatakse lisaks:
● API versioon;
● GUI versioon;
● Alamkomponentide staatus.
Rakenduse sisendsätted, mille alt on võimalik valida:
● Artikli valdkondi;
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● Rakendatavaid metoodikaid.
9.

Nupp “Märksõnasta” - nupule vajutamise
märksõnastamisprotsess. Nupp on aktiivne, kui:
● rakendus on töökorras (staatus = “OK”) ja
● kasutaja on sisestanud märksõnastatava artikli.

tagajärjel

algab

artikli

Tabel 10. Krati sisendpaneeli nuppude ja ikoonide tähendused.

Väljundpaneel

Joonis 47. Krati väljundpaneel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rakenduse toetatud keelte kuvamine.
Sisestatud artiklist automaatselt tuvastatud keelte kuvamine.
Nupp “Peida kõik” võimaldab kõikide märksõnatüüpide paneelid sulgeda.
Nupp “Kuva seaded” võimaldab märksõnade kuvamist kontrollivate seadete
muutmist.
Nupu “Lisa märksõnu” kaudu on võimalik ise (manuaalselt) märksõnu juurde lisada.
Nupu “Seotud märksõnad” kaudu on võimalik kasutada keelemudelit juba ennustatud
märksõnade põhjal sarnaste märksõnade leidmiseks.
Nupule “Õpeta Kratti” vajutades salvestatakse valideeritud märksõnad. Salvestatud
andmeid on võimalik hiljem mudelite täiustamiseks kasutada.
Nupule “MARC” vajutades kopeeritakse valideeritud märksõnad MARC vormingus
lõikepuhvrisse.
Märksõnade tüüp. Erinevad tüübid on: “Teemamärksõnad”, “Isikunimed”,
“Kohamärksõnad”, “Kollektiivide nimed” ja “Ajamärksõnad”.
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10.
11.
12.
13.
14.

Märksõnatüübi paneelile klikkides suletakse (või avatakse) see.
Infonupp, mille all kuvatakse meetodi lühikirjeldus.
Meetodi tüüp. Eraldi välja toodud üksnes teemamärksõnade puhul.
Kuvatud märksõnade arv / kõigi vastava meetodiga ennustatud märksõnade arv.
Meetodi töövoo staatus:
● “SUCCESS” - Töövoog on edukalt lõppenud;
● “CANCELED” - Töövoog on tekkinud tõrke tõttu katkestatud;
● “STARTED” - Töövoog on käivitatud;
● “FAILED” - Töövoog ebaõnnestus.

15.
16.

Meetodi paneelile klikkides suletakse (või avatakse) see.
Liugur märksõnadele rakendatava lävendi kontrollimiseks. Kasutajale kuvatakse
üksnes lävendi ületavad märksõnad.
Roheline äärisjoon tähendab, et märksõna on ennustanud rohkem kui üks meetod.
Linnuke märksõna järel tähendab, et märksõna on lingitud kas EMSi või ESTERi
nimenormide baasiga.
Märksõna ilma linnukeseta tähendab, et see pole lingitud EMSi ega ESTERi
nimenormide baasiga.

17.
18.
19.

Tabel 11. Krati väljundpaneeli nuppude, ikoonide ja muude visuaalsete elementide tähendused.

Korduma kippuvad küsimused
MARC kopeerimine
Vajutasin “MARC” nupule ja sain sõnumi “Kopeeritud”, aga märksõnu MARC
formaadis ei kuvatud. Miks?
Vastus: Märksõnad kopeeritakse otse lõikepuhvrisse ning need on võimalik ilma lisaklikkideta
vajalikku kohta kleepida. Loe lähemalt peatükist „MARC“.

DEA portaali artiklite märksõnastamine
Sisestasin märksõnastamiseks DEA portaali URLi7, aga tulemustes ühtegi asjakohast
märksõna ei ole. Miks?
7

Nt. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=koit20190604.2.4.3&e=-------et-25--1--txttxIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA------------API versioon: 0.2.8 | GUI versioon: 0.1.5
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Vastus: Kratini jõuab üksnes URLilt kraabitud HTML8, DEAs kuvatud artiklid jõuavad lehele
aga JavaScripti kaudu, mis tähendab, et HTML ise sisulist teksti ei sisalda. DEA artiklite
märksõnastamiseks on parim viis kopeerida artikkel tavatekstina ning kleepida see otse
automaatsesse märksõnastajasse.
Sisestasin märksõnastamiseks DEA portaalist lõigatud artikli PDFi, aga Kratt lõpetab
töö veateatega. Miks?
Vastus: DEA portaalist lõigatud artikli PDFis on artikli sisu lisatud pildina, mida Kratt pole
hetkel võimeline töötlema. Kuna kogu Kratini jõudev sisu on PDFis sisalduva pildifaili nimi
(nt. „noname.ps image0.jpg image1.jpg“), siis sisulist tekst taaskord Kratini tegelikult ei jõua.
Seetõttu ebaõnnestub protsess tõenäoliselt juba keeletuvastuse failis (mis võib samuti vale
tulemuse kuvada, kuna sisend on väga lühike). DEA artiklite märksõnastamiseks on parim viis
kopeerida artikkel tavatekstina ning kleepida see otse automaatsesse märksõnastajasse.

Valed või vigased märksõnad
Väljund sisaldab vigaseid isikute ja/või kollektiivide nimesid. Näiteks originaaltekstis
esinenud nimest “Rasmus Merivoo” on saanud “Rasmus Merivoog”. Miks?
Vastus: Sisendtekst lemmatiseeritakse9 enne märksõnade eraldamist, et võimalusel vältida
nimede märksõnadena väljastamist käändelises vormis (nt. “Kersti Kaljulaidi”). Kuna aga
mitmete eesti perenimede algvorm on käändeline (nt. “Mäe”, “Kalda”, “Linna”), võib
lemmatiseerimine sellist tüüpi nimesid valesti moonutada (“Mäe” -> “Mägi”, “Kalda” ->
“Kallas”, “Linna” -> “Linn”, “Voo” -> “Voog” jne).
Sisestasin märksõnastamiseks artikli URLi, aga ükski märksõnadest pole asjakohane.
Miks?
Vastus: Kratini jõuab üksnes URLilt kraabitud HTML, mis tähendab, et a) lehel kuvatav artikli
sisu võib sinna jõud JavaScripti kaudu (HTMLis sisulist teksti ei ole) või b) leht sisaldab lisaks
kasutaja fookuses olevale artiklile ka palju muud sisulist infot (menüüriba, samal lehel
kuvatavad järgmised artiklid jne). Soovitatav on sellisel juhul artikli teks otse automaatsesse
märksõnastajasse kopeerida.

8

Kratile edastatavat sisu on võimalik mistahes leheküljel ka ise inspekteerida Selleks tuleb teha hiirega
paremklikk ning valida avanenud menüüst „view page source“.
9 Lemmatiseerimine tähendab sõnade algvormistamist, nt. “näen” -> “nägema”, “kassidele” -> “kass”.
Lemmatiseerimiseks kasutatakse Stanzat.
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Tulemustes kuvatakse märksõnu, millel pole teksti sisuga mingit seost. Miks?
Vastus: Põhjused võivad olla erinevad. Näiteks võivad probleemi põhjustada sektsioonis
„DEA portaali artiklite märksõnastamine“ kaetud põhjused. Kui olete aga veendunud, et viga
ei ole Kratini jõudvas sisendis (näiteks sisestanud artikli tavatekstina), siis võib probleemiks
olla metoodika eripära. Probleemid on meetodite lõikes erinevad:
● Leksikaalne meetod - Leksikaalne meetod üritab tekstist leida EMSi taksonoomiasse
kuuluvaid märksõnu. Suurema saagise tagamiseks kasutatakse aga prefiksotsingut,
mistõttu võib tulemustes ka teatud juhtudel vigu esineda. Lisaks eemaldatakse samal
põhjusel otsimise käigus teatud pikemate EMSi märksõnade lõpust mõned tähemärgid,
mis võib samuti tulemustes valepositiive põhjustada.

Näide: “pastorid” (EMSi märksõna) -> “pastor” (otsimiseks eeltöödeldud EMSi
märksõna) -> “pastoraal” (tekstist tuvastatud vaste, mis lõpuks lingitakse originaalse
EMSi märksõnaga).
Kui mõni leksikaalse meetodi all leiduv märksõna tekitab segadust, siis võib sellele
hiirega peale liikuda ning oodata kuni ilmub kast lisainfoga. Lahtris „vasted tekstis“
kuvatakse tekstist leitud originaalne märksõna, mille EMSiga linkimise tulemusel lõplik
märksõna saadi.

● Rakun - Rakuni tuvastatud märksõnad üritatakse prefiksotsingu abil linkida EMSi
märksõnadega. Prefiktsotsingut kasutatakse saagise suurendamiseks, kuid see võib
paraku põhjustada ka vale linkimist.
Näide: “kross” (tekstist tuvastatud märksõna, mis viitab Jaan Krossile) ->
“krossijooks“ (EMSist leitud vaste, mis ei ole enam aktiivne“) -> „murdmaajooks“
(lingitud äraviiteterminile vastav aktiivne EMSi märksõna, kuvatakse rakenduses
lõpliku märksõnana).
NB! Kuigi Rakuni ja leksikaalse meetodi vea põhjused võivad sarnased tunduda, on
nende tööpõhimõttes siiski oluline erinevus: kui leksikaalne meetod üritab tekstist
otsida EMSi märksõnu, siisi Rakun teeb vastupidist ning üritab hoopis EMSi
märksõnadest leida tekstist tuvastatud võtmesõnu.
● Isikunimed, kollektiivid ja kohamärksõnad - Põhjused on analoogsed Rakunile. Kuna
tekstist tuvastatud nimed üritatakse järgneva sammuga linkida EMSi või ESTERi
nimenormide baasiga, võidakse teatud juhtudel märksõnana tagastada vale nimi.
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● Ajamärksõnad - Ajamärksõnade esimene ja kõige olulisem samm on tekstist daatumite
tuvastamine. Kui daatumina tagastatakse aga ekslikult mõni muu arv, mõjutab see ka
otseselt järgnevaid samme ning resultaadiks saadud ajamärksõnade asjakohasust.

Vale märksõnade liigitus
Miks Kratt mõne meetodi all vale tüüpi märksõnu kuvab? Näiteks kollektiivide all
asukohti, teemamärksõnade all isikunimesid jne.
Vastus:
1. Teemamärksõnade all isikunimede, kollektiivide ja kohamärksõnade kuvamine:
Leksikaalse meetodi ning Hybrid Taggeri all vale tüüpi märksõnu esineda ei tohiks.
Küll aga võib neid sattuda RaKUni alla, kuivõrd RaKUn üritab tekstist tuvastada
relevantseid võtmesõnu ja/või fraase, aga ei suuda neil kategooriate alusel vahet teha.
Vale tüüpi märksõnad teemamärksõnade all võib enne MARCi kopeerimist ja/või Krati
õpetamist deaktiveerida.
2. Koha-, isiku- ja kollektiivi nime märksõnade all vale tüüpi märksõnade kuvamine:
Kuna koha-, isiku- ja kollektiivi nime märksõnade tuvastamiseks kasutatakse NERi
(nimiolemite tuvastamist), mille tulemused ei ole 100% täpsed, võib tulemustes olla nii
valepositiive kui sealt ka relevantseid märksõnu puudu olla.

Võõrkeelsete artiklite märksõnastamine
Miks Kratt võõrkeelse teksti sisestamisel märksõnu ei eralda ning veateate annab?
Vastus: Kratt oskab hetkel kahjuks ainult eesti keelt ning muukeelsetest tekstidest seega
märksõnu eraldada ei suuda. Seega lõpetatakse protsess kohe, kui tuvastatakse, et artikkel pole
eestikeelne.
Sisestasin eestikeelse artikli, kuid Kratt ütleb, et tuvastatud keel pole toetatud ning
lõpetab töö veateatega. Miks?
Vastus: Kõige levinumad põhjused on järgnevad:
1. Sisestatud artikli tekst on liiga lühike, mistõttu keeletuvastus ebaõnnestub.
2. Kratini jõuab teistsugune sisu kui kasutaja eeldab - eelkõige võib see juhtuda URLi
sisestamisel või faili üleslaadimisel. Näiteks võib failis olla tekst pildi kujul, mida Kratt
töödelda ei suuda.
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3. Kratile edastatav artikli tekst sisaldab rohkelt OCR-ist10 tulenevaid vigu, mistõttu
keeletuvastus ebaõnnestub.

Ikoonide tähendused
Mida tähendab linnuke märksõna järel?
Vastus: Linnuke viitab, et kuvatud märksõna on lingitud kas EMS-i taksonoomiaga
(teemamärksõnad, kohamärksõnad, ajamärksõnad) või ESTERi nimenormide baasiga
(isikunimed, kollektiivid).
Miks on osade märksõnade ümber roheline joon?
Vastus: Roheline joon tähistab kuvatud märksõnu, mille on ennustanud vähemalt kaks erinevat
meetodit (nt. Rakun ja Hybrid Tagger).

Veateated
Sisestasin eestikeelse teksti, aga Kratt tuvastab mõne teise keele ning lõpetab töö
veateatega, miks?
Vastus: Võimalik, et sisestatud tekst on liiga lühike - sellised juhul võib Krati kasutatav
keeletuvastusmudel vale tulemuse anda.
Kratt lõpetab töö veateatega „CANCELED Could not proceed with step because of
missing lemmatization“. Miks?
Vastus: Tõenäoliselt võttis artikli töötlemine liiga kaua, mille tõttu Kratt lõpuks protsessi
katkestas (timeout). Kõige levinumad põhjused on:
1. Suur koormus – rakendust kasutab hetkel palju kasutajaid, mistõttu Kratt on
ülekoormatud.
2. Sisestatud artikkel on liiga pikk – kuigi artikli töötlemiseks kasutatavate sõnade arvule
on seatud limiit, võib artikli maht sõltuvalt Krati koormusest siiski teatud juhtudel
probleemiks osutuda.

10

OCR – optiline märgituvastus (inglise keeles optical character recognition).
API versioon: 0.2.8 | GUI versioon: 0.1.5
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Märksõnade kuvamine
Märksõna lävendiks on 0, aga kõiki märksõnu ei kuvata endiselt (meetodi kõrval olev
märksõnade loendur näitab 19/25 vms). Miks?
Vastus: Sellisel juhul on osad märksõnad tõenäoliselt filtritega välja filtreeritud (keelatud
teatud sõnaliigid, hüpernüümide kuvamine vms). Filtrite muutmiseks kliki nupule “Kuva
seaded“.
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