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IFLA  

SAA (liige 2013-2017) 

The Section on Subject Analysis and 
Access focuses on methods of providing 
subject access in catalogues, 
bibliographies, and indexes to 
documents of all kinds, including 
electronic documents.  

https://www.ifla.org/subject-analysis-
and-access 

 

ARL (liige 2017-2021) 

The Section of Academic and Research 
Libraries is the international forum for all 
concerned in this area. It provides 
members with the opportunity to 
exchange experiences and ideas with 
colleagues worldwide and is a vehicle for 
collaborative action. 

https://www.ifla.org/standing-
committee/02 

 

 

 

IFLA Section Academic and Research 
Libraries.  
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1. 
Automaatindekseerimine 

ZBW – German National Library of 
Economics Leibniz Information 
Centre for Economics (4 mln) 
 
STW Thesaurus for Economics 
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“ 
KEMPF, Andreas Oskar and REBHOLZ, Tobias 

(2016) 'Mixed Methods' Indexing: Building-Up a 
Multi-Level Infrastructure for Subject Indexing. 

Paper presented at: IFLA WLIC 2016 – Columbus, 
OH – Connections. Collaboration. Community in 

Session S12 - Classification and indexing. In: 
Subject Access: Unlimited Opportunities, 11-12 

August 2016, Columbus, Ohio, USA. 
http://library.ifla.org/id/eprint/2044 
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Praegune olukord 

◎Digitaalsete teavikute hulk kasvab eksponentsiaalselt 
◎Teavikutes on sisu kirjeldavad metaandmed olemas 
◎Märksõnad tesaurusest või võtmesõnad autorilt 
◎Märksõnad on heterogeensed 
◎Märksõnastamine on kallis töö 
◎Kogud ei ole enam täpselt piiritletud 
◎Sisule võivad olla ligipääsupiirangud 

 

Bibliograafilisi metaandmeid ei looda ainult 
raamatukogudes ja standardite järgi 
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Presentation Notes
Olukorras, kus digitaalselt sündinud ja digiteeritud e-teavikute hulk aina suureneb ning tööjõukulud suurenevad, samas pädevaid töötajaid on aina raskem leida + TDM-i võimalus ja vajadusLähtume eeldusest, et Ei saa kõiki publitseeritud materjale intelligentselt märksõnastada, kui kõike eelnevat arvesse võtta
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Märk sõnas tam is e põhialus ed 

◎Märksõnad kirjeldavad sisu 
◎Võimaldavad otsingut 
◎Võimaldavad ligipääsu 
◎Võimaldavad otsustada teaviku relevantsuse üle 
◎Kasutatakse kontrollitud sõnastikke (tesauruseid) 

 
Inimese poolt märksõnastatud: 
 
◎Tagatakse märksõnastamise järjepidevus 
◎Märksõnad loovad lisaväärtust 
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STW T hes aurus  for E conom ics  

◎Arendatud 1990-ndate lõpus, veebis 2009 
◎Publikatsioonidele ja teadusandmetele 
◎Kakskeelne (saksa, inglise) 
◎6000 normeeritud + 20 000 vaba terminit 
◎Sirvimine valdkonniti ja otsing 
◎Püsiv toimetajate grupp 
◎Uusim terminoloogia 
◎Allalaaditav, vaba litsentsiga 
◎RDA vorming 
◎Läbipaistev ja jätkusuutlik 
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https://www.econbiz.de 
 

https://www.econstor.eu 

https://www.econbiz.de/
https://www.econstor.eu/


Poolautomaatne märk sõnas tam ine 

◎Kasutatakse elektrooniliste teavikute puhul 
◎Täistekstid, tekstikaeve 
◎Masinõppe algoritmid → standardiseeritud terminid 
◎Algoritme treenitakse STW  ja OA teavikutel 
◎Koostöö meedia IT grupiga tarkvara arendamisel 
◎Tööriist: märksõnastamisassistent, treenitakse 

koostöös märksõnastajaga 
◎Kvaliteedi hindamine 
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Vastendamine kontrol l i tud sõnas tik ega 
Inter-V ocabulary  m apping to CV  

◎Kasutatakse teavikus olevate märksõnade puhul 
◎Eesmärk: STW märksõna 
◎Tesaurus peab võimaldama andmevahetust 
◎SKOS mudel ja OWL standard 
◎Automaatselt: DBpedia, Agrovoc (ingl. k. 36 tuh.) 
◎Vastendamine arvestab mõiste mahtu 
◎Mitmekordne vastendamine 
◎Vastendamine klassifikatsioonisüsteemidega (JEL) 
◎Aluseks uutele terminitele STW-s 
◎Võimalik integreeritud otsing korraga mitme CV järgi 
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Vastendamine kontrol l imata sõnas tik ega 
Inter-V ocabulary  m apping to unCV  

◎Kasutatakse autori poolt antud võtmesõnade puhul 
◎Eesmärk: STW märksõna 
◎Alus: stringi kokkulangevus, mida mõõdetakse 
◎Probleem: loomuliku keele mitmetähenduslikkus 
◎Uued terminid märksõnastikku  
◎Varjatud terminite andmebaas automaatseks 

märksõnastamiseks (tüüpilised keele- ja trükivead) 
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Tesauruse arendamine 

◎Automatiseeritult saadud uued terminid suurest 
hulgast täistekstallikatest lisatakse tesaurusesse 

◎Analüüsitakse otsisõnu, vajadusel lisatakse 
◎Juhuslikud, väga vähe kasutatud terminid 

kustutatakse 
◎Automaatse märksõnastamise kvaliteet sõltub 

tesauruse kvaliteedist 
◎Terminid peavad olema õiged ja kaasaegsed 
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Tesaurus 
Inimese poolt 

märksõnastatud 
teavikud ja tehtud 

otsused on automaatse 
märksõnastamise 
kvaliteedi aluseks 
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2. 
Automaatindekseerimine 

DNB – Deutsche Nationalbibliothek 
German National Library 
 
GND Integrated Authority File 
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“ 

Ulrike Junger (2018) Automation first - the subject 
cataloguing policy of the Deutsche 

Nationalbibliothek 
http://library.ifla.org/2213/1/115-junger-en.pdf 
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Trük i-  ja onl ine väl jaannete arv DNB-s 
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Li igi tamine ja märk sõnas tam ine 2017 
DNB  poli i tik a  

◎Kehtib trüki- ja online väljaannetele 
◎Automaatindekseerimine on põhiline 
◎Trükiväljaande sisukord digiteeritakse 
◎Taaskasutatakse märksõnu 
◎Kasutatakse lühikesi DDC indekseid 
◎Teavikud on jagatud klassidesse (A, B, C, 

H, O); klassidega käitutakse erinevalt 
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Teavikute k lassid 

A ja C– Raamatukirjastajate trükised ja 
kaardid: teeb märksõnastaja 
B ja H – muud trükised ja trükitud väitekirjad: 
automaatselt digiteeritud sisukordade alusel 
O – online väljaanded: automaatselt 
 
Erandid: ilukirjandus ja teised keeled v.a inglise k. 
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Automaatne märk sõnas tam ine DNB -s  

◎ Põhineb arvutuslingvistika 
algoritmidel ja GND-l, mis 
on tarkvara osa 

◎ Analüüsi aluseks pealkiri, 
täistekst või digiteeritud 
sisukord 

◎ Võrreldakse normandmete 
failiga 

◎ Ebaselged: otsustatakse 
kategooria järgi 

◎ Esitatakse kuni 7 märksõna 
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Kvali teedikontrol l  

◎Kvalifitseeritud märksõnastaja poolt 
◎Hinnatakse märksõna kasulikkust 
◎Järjepidevuse kontroll väikesel valimil 
◎Võrreldakse trükiväljaande ja online 

väljaande märksõnu 
◎Vigade põhjused:  

○ Sõnade mitmetähenduslikkus  
○ Masin valis vale termini, sest sobivat ei olnud 
○ Lingvistiline analüüs andis vale sõna 
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Hinnang automaatsetele märk sõnadele 
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Probleemid 

◎Normandmete faili loomine ja toimetamine, uued MS 
tekivad vajaduspõhiselt → masin uusi ei loo 

◎Kvaliteet. Kuidas hinnata? Tarkvaraarendus 
◎Töövoogude muutus: märksõnastamise asemel 

kvaliteedikontroll 
◎Uued teadmised ja oskused: arvutuslingvistika, 

statistiline andmetöötlus 
◎Tööriistad, mis abistaksid inimest märksõnastamisel 
◎Andmete päritolu. Teised rmtk-d peavad aru saama, 

et märksõna on antud automaatselt 
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IFLA ARL H ot T opics  S es s ion 
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Veel probleeme (ARL H ot T opics ) 

◎Märksõnastamine muutub selektiivseks ja erialati eri 
sügavusega, kuidas arvestatakse koolkondi hum-is? 

◎Teised (väikesed) keeled: mitmekeelsed sõnastikud, 
väikesed tekstikorpused 

◎Teadusalad muudavad nime või sisu muutub 
◎ Ilukirjanduse ja kunstide märksõnastamine? 
◎Vähe IT personali raamatukogunduses 
◎Kitsad valdkonnad vajavad inimese poolt ms 
◎ Inimene annab lisaväärtust 
◎Tasakaal märksõnade hulga ja kvaliteedi vahel 
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Automaatse märk sõnas tam is e eelis ed 

◎Saab märksõnastada kiiresti suure hulga 
teavikuid, ka tagantjärele 

◎Hoiab kokku tööjõudu ja –aega, seega raha 
 

Artikkel: Inverting the library cataloguing process to streamline technical services and significantly 
increase discoverability and search for special collections (USA, Florida) 
http://library.ifla.org/2219/1/115-hlava-en.pdf 

They predict that within 10 years, or perhaps even sooner, “traditional” 
cataloguing, as a title-by-title effort of applying metadata by trained 
cataloguers, may require as little as 3% of the budget and only 4 or 5% of the 
library employees.  
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Place your screenshot here 

Tänan! 
tiiu.tarkpea@ut.ee 
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Credi ts 

Special thanks to all the people who made and released 
these awesome resources for free: 
◎ Presentation template by SlidesCarnival 
◎ Photographs by Pixabay.com  
◎ Timeline template Allppt.com 
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