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Keeleandmestiku eripärad 
•  Mis on keeleandmestik ja meta-andmed? 
•  Millised digitaalse keelevara arhiivid ja repositooriumid on? 
•  Millised on seisukohad andmete avatuse kohta? 

Keeleandmestiku (nagu ka paljude muude humanitaar- 
valdkondade teadusandmestiku) sisu on peamiselt inim- 
tekkeline ja sageli kellegi looming ja/või seotud isiku 
tuvastamist võimaldavate andmetega 
⇒ Andmete avatus sõltub autoriõiguse ja isikuandmete  
kaitse regulatsioonide piirangutest 
 



Mõisteid 
Keeleressurss  
•  andmestik keele kohta või vahend/abinõu sellise 

andmestiku esitamiseks või töötlemiseks 
•  näiteks tekstid, salvestised, keelekirjeldused ja –

annotatsioonid, välitööde materjalid, tarkvara, 
protokollid, andmemudelid, veebiarhiivid ja -indeksid 

•  digitaalne või mitte, avaldatud või käsikirjas 
Meta-andmed (Metadata, MD) 
•  Kirjeldav struktureeritud info ressursi kohta, näiteks 

info teavikute kohta kataloogikaardil raamatukogus 
•  Sisaldab kokkulepitud elementide komplekti (näiteks 

DCMI, IMDI, IsoCAT), mis võimaldab ka otsingut 
filtreerida 

 
 



Digiteeritud andmed 



Mis sellest on keeleandmestik? 
TEKST: Meie eesmärgiks ei 
ole muidugi raamatukogude 
töötamispõhimõtete 
kirjeldamine ega ka neis seni 
kasutusel olnud 
infootsingumeetodite 
analüüs. 



Andmekogud, arhiivid ja repositooriumid 
• 	  Digiteeritud	  tohutu	  maht	  humanitaarteaduste	  
uurimisandmeid,	  enamik	  nendest	  on	  keelepõhised	  
• 	  Paljud	  sellised	  arhiivid	  kasutavad	  erinevaid	  standardeid,	  
sõltuvalt	  uurimise	  eesmärgist	  on	  andmed	  erineva	  
detailsuse	  või	  struktuuriga	  
• 	  Ka	  andmetele	  ligipääs	  on	  korraldatud	  eri	  viisidel	  
	  
Digitaalse	  keeleandmes:ku	  koondamise,	  arhiveerimise	  ja	  
ligipääsuga	  tegeleb	  ka	  Ees$	  Keeleressursside	  Keskus	  
(EKRK)	  	  
•  teadustaristu,	  mis võimaldaks kõigile uurijatele 

keeleressursside ja -tehnoloogiate kättesaadavuse 
•  ühendades eksisteerivad digitaalsed keelearhiivid ja 

tagades nende kättesaadavuse veebi kaudu 
•  keelest sõltumatuid vahendeid on võimalus kasutada  

ja jagada, keelest sõltuvaid vahendeid on võimalik 
üle kanda 



Open Language Archives Community =  
OLAC http://www.language-archives.org/  

Infot 41-s avatud keelearhiivis ja -repositooriumis leiduva 
keelelise materjali ja andmestiku kohta üle maailma 
Andmestiku otsikategooriaid:  
üksikud keeled, keeleperekonnad, regioonid ja riigid,  
Andmestiku tüüp: lähtetekstid (korpused), leksikonid, keelekirjeldused; 
ligipääs: on-line või off-line 
Uurimisvaldkond: keeledokumendid, süntaks, üldkeeleteadus, 
tüpoloogia, korpuslingvistika, fonoloogia, semantika, morfoloogia, 
foneetika… 
Diskursuse tüüp: laul, dialoog, narratiiv, kõne  
DCMI* tüüp: tekst, heli, pilt, liikuv pilt, andmestik, kollektsioon, tarkvara 
Formaat: variatsioonid teemal text/html/application/pdf/ 
image/audio… 
*Dublin Core Metadata Initiative 

  = põhimõtteliselt avatud mudel, andmete 
   vabalt jagamise vastutus on  andmete 
   jagajatel 

 
 

 
 
 



OLAC otsing 



CLARIN VLO (Virtual  Language Observatory) 

CLARIN (Common Language Resources and Technology 
Infrastructure) – www.clarin.eu 
 
Virtual  Language Observatory (http://www.clarin.eu/vlo/) 
 
•  hõlmab andmeid CLARIN Language Resource Inventory (kasutab 

IMDI arhiivi, OLACi, ELRA ja CLARINi andmeid) või 
Language Tool inventory (kombineerib CLARINi vahendid ja DFKI 
NLP Software Registry data) kasutades profileeritud otsingut  

•  Võimaldab sirvida CLARINi kogutud meta-andmete kataloogi  
 
= meta-andmed on avatud, keeleandmestiku avatus andmestiku 
jagajate vastutusel ja korraldada 





META-SHARE repositooriumide võrgustik 
META-NETi  võrgustiku (A Network of Excellence forging the 
Multilingual Europe Technology Alliance, http://www.meta-net.eu/) 
hajustaristu, mille meta-andmete registrile ja repositooriumi 
andmetele (www.meta-net.eu/meta-share) pääseb vabalt ligi 
võrgustikku kuuluvate sõlmede (node) kaudu.  
EKRK võrgustikusõlm metashare.ut.ee Eesti keeleressursside 
metaandmete registri ja repositooriumiga. 
 
Registri andmeteks on repositooriumis säilitatava keeleressursi 
meta-andmed: 
Esindatud keeled, üks või mitmekeelne ressurss; ressursi tüüp, 
meediumi ja esitusviisi tüüp (tekst/audio…, kirjalik/suuline keel…), 
formaat 
NB! Meta-andmed ka kättesaadavuse kohta: 
Kasutuslitsentsi tüüp ja kasutajaskonna piirangud (k.a inim- või 
masinkasutatavus) 
 





Ligipääs keeleandmestikule EKRK-s 

• Ressurssidel	  3	  tüüpi	  kasutuslitsentse	  
– Vaba	  kasutus	  kõigile	  (näiteks	  Crea:ve	  Commons)	  
– Kasutamiseks	  teadustöö	  eesmärkidel	  (ACA)	  
– Kasutamiseks	  eri:ngimustel	  (miEe-‐kommerts	  või	  
isikuandmetega	  seotud)	  

• Kasutajate	  võimalused	  sõltuvalt	  kuuluvusest	  
– Laialdasimad	  konsortsiumipartneritel	  
– CLARINi	  partnerid	  jt	  teaduskasutajad	  
– Avalikkus	  
 



Tänan tähelepanu eest! 


