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„Eesti keele naabersõnade“ sõnastiku baasi täisautomaatne 
genereerimine 2014. aastal

• B2–C1 keeleoskustasemel eesti keele õppijale

• Kogu sõnastiku sisu tekstikorpusest sõnastikusüsteemi
• Märksõnad

• Kollokatsioonid

• Sagedus

• Näitelaused

→ Järeltoimetamine

Korpusleksikograafia ja automaatne leksikograafia

Teema sünd
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• Välja selgitada hea näitelause formaalsed parameetrid eesti 
õppesõnastikele

• Luua meetod eesti keele jaoks, mis valib korpusest välja eri 
keeleoskustasemetele sobivaid autentseid lauseid

• Luua tasemekohaseid lauseid sisaldav õppekorpus

• Evalveerida automaatselt valitud näitelausete kvaliteeti

• Rakendada õppekorpust keeleõppekeskkonnas SkELL ja 
keeleportaalis Sõnaveeb

Töö põhilised eesmärgid

https://skell.sketchengine.eu/
https://sonaveeb.ee/
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Eesti Keele Instituudis
koostatud sõnastikud:
• "Eesti keele põhisõnavara

sõnastik" (2014)

• "Eesti keele sõnaraamat
2019"

• "Eesti keele naabersõnad
2019"

Korpused:
• "Eesti keele A1−C1 õpikute

korpus 2018"

Testimiseks:
• "Eesti keele ühendkorpus 

2013"

• "Eesti keele ühendkorpus 
2017"

Analüüsimaterjal
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Reeglipõhine lähenemine: GDEX ehk Good
Dictionary EXamples

1. Funktsioon Sketch Engine’is

2. Keskmes universaalne reeglipõhine valem, mida on 
täiendatud keelespetsiifiliste parameetritega (lause 
pikkus, sõnade sagedus korpuses, märksõna asukoht, 
märksõna kordumine jm)

3. Töötab "sõelana": sorteerib välja sobimatud 
kandidaadid ja reastab ülejäänud paremuse 
järjekorda

4. Hindab parameetrite abil korpuslause komponente ja 
määrab igale lausele skoori

Uurimismeetod

GDEXi poolt pakutud näitelause kandidaadid lemmale ettekanne.
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Tulemused
6 konfiguratsioonifaili:
• GDEX 1.2

• GDEX 1.3

• GDEX 1.4

• etBasic-v1

• etIndependent-v1

• etProfocient-v1

Eesti keele õppekorpus 2018 (etSkELL)
• Sisaldab GDEXi abil filtreeritud lauseid eesti keele ühendkorpusest 2017

GDEXi konfiguratsioonifail



eki.ee

Tulemuste evalveerimine
1. Hindajad: EKI leksikograafid ja TÜ/TLÜ üliõpilased

2. Andmestik: 40 juhuslikku märksõna, 160 juhuslikku lauset
• juhuslik GDEX 1.4 parameetritele vastav korpuslause

• juhuslik GDEX 1.4 parameetritele mittevastav korpuslause

• juhuslik filtreerimata korpuslause

• juhuslik "Eesti keele sõnaraamatu 2019" näitelause

3. Tulemused:
1. 96% sõnastiku näitelausetest hinnati sobivaks

2. 85% GDEX 1.4 parameetritele vastavatest korpuslausetest hinnati 
sobivaks

3. 94% GDEX 1.4 parameetritele mittevastavatest korpuslausetest 
hinnati sobimatuks

4. 60% filtreerimata korpuslausetest hinnati sobimatuks

Lause hindamine Pybossa platvormis
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Rakenduslik väljund I
SkELL ehk Sketch

Engine for
Language Learning

Näitelaused

Tesaurus

Sõnavisandid

https://skell.sketchengine.eu/#home?lang=et
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Rakenduslik väljund II

Veebilaused 
Sõnaveebis

https://sonaveeb.ee/
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Longman Dictionary of 
Contemporary English

ldoceonline.com
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Collins Dictionary
collinsdictionary.com
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Merriam-Webster

merriam-webster.com
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Probleemid
1. Korpuse sisu ja maht

2. Märgendamise kvaliteet
• lemmatiseerimise ja morfoloogilise märgenduse vead

• lausestamine

• mitmesõnalised üksused

• leksikon

• trükivead

3. Grammatiline mitmesus
• lekseemide homonüümia (tamm:tamme, tamm:tammi)

• pradigmaväline vormisisene homonüümia (teod: tigu ja tegu)

• paradigmaväline vormidevaheline homonüümia (kalla: kalla ja kallama)

4. Semantiline mitmesus
• polüseemia ehk mitmetähenduslikkus
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Mis tulevik toob?
CrowLL ehk Crowdsourcing for Language Learning

http://www.crowll.org

Rahvusvaheline koostööprojekt viie riigi vahel

• Portugal: Tanara Zingano Kuhn, Ana Luís

• Sloveenia: Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem

• Iisrael: Rina Zviel-Girshin

• Holland: Carole Tiberius

• Eesti: Kristina Koppel

http://www.crowll.org/
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