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Sissejuhatus

● Tänane konverents keskendub…

● Arvuti hakkab rääkima

– Aga millal ja mis keeles?

● Või hoopis: mis keeles meie hakkame 

arvutiga suhtlema?

● „…. tagada eesti rahvuse, keele ja 

kultuuri säilimine läbi aegade…“

EKI keelesüntesaator (Tõnu)



Eesti keele seis

● Alla miljoni kõneleja

● Omakeelne kõrgharidus ja kõrgkultuur

● EL ametlik keel

● Meie suuruse kohta on ka KT ilmselt 

väga heas seisus. 

– absoluutkaalus pole seis väga hea



Eesti keele 
keeletehnoloogilise 
toe hinnang (2012)



Eesti keeletehnoloogia
riiklik programm
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“Saavutada Eestis keeletehnoloogiline tase, mis 
võimaldab eesti keelel edukalt toimida tänapäeva 
infotehnoloogilises maailmas”

www.keeletehnoloogia.ee

 T&A programm, tulemused pigem prototüübid

 Programmi projektide tulemused kättesaadavad
ja vabalt kasutatavad (open source)

Ka ärilistel eesmärkidel!

https://www.keeletehnoloogia.ee/et


Programmist:

● Teine programm (2011-2017)

● Eelarve 765 342 eurot aastas

● Kolm prioriteetset suunda: 

keeleressursid, prototüübid ja 

integreeritud tarkvara. 

– Lisaks tellitavad arendustööd konkreetse 

vajaduste täitmiseks.

● Eesti Keeleressursside Keskus kui 

tugitaristu.
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TTÜ KübI foneetika ja kõnetehnoloogia labor
Einar Meister, Tanel Alumäe 
Veebipõhine kõnetuvastus 

http://bark.phon.ioc.ee/dikteeri/

Kasutavad:
• Balti Meediamonitooringu Grupp  kliendid
• PERH radioloogid

Loe geenius.ee

Kõnetuvastus ehk kõne tekstiks

http://phon.ioc.ee/
http://bark.phon.ioc.ee/dikteeri/
http://geenius.ee/uudis/arvuti-saab-eesti-meedias-koige-paremini-aru-rohke-debelakist
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Eesti Keele Instituut, Meelis Mihkla 
http://heli.eki.ee/koduleht/

Koostööprojektid

• Subtiitrite helindamine ja tele-eetrisse edastamine 
(koostöös ERRi ja Eesti Pimedate Liiduga)

• Heliraamatute genereerija ja Digari helindamisliides 
(koostöös Pimedate Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu ja 
Eesti Pimedate Raamatukoguga)

��

Kõnesüntees ehk tekst heliks

http://heli.eki.ee/koduleht/
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• Statistiline masintõlge (Google)

• Järeltoimetamisele orienteeritud masintõlge 
(valdkonnapõhiste tõlkemälude abiga)

• Rööpkorpustel treenitud tõlkemudelid

Tegijad Eestis:

• Tartu Ülikool, Mark Fišel ja KaMa projekt

• Läti firma Tilde (Eestis tütarettevõte)

Masintõlge, tõlkemälud ja
rööpkorpused

https://www.keeletehnoloogia.ee/et/ekt-projektid/kama-kasutatav-eesti-masintolge




Keele tehnoloogiline tugi:
keeleressursid
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• Keeleressursid: digitaalsed keelevarad, korpused, 
andmestikud, teadmusbaasid – sisend statistilisele 
keeletehnoloogiale
– Tekstikorpused
– Kõnekorpused
– Paralleelkorpused
– Leksikaalsed ressursid
– Grammatikad

www.keeleveeb.ee – paljude ressursside ühispäring
www.eki.ee - sõnastikke
www.cl.ut.ee – korpused ja Eesti WordNet
Keeleressursid.ee – Eesti Keeleressursside Keskus

http://www.keeleveeb.ee/
http://www.eki.ee/
http://www.cl.ut.ee/
http://keeleressursid.ee/


Rahvusvaheline koostöö 

● META-NET - EK rahastatud tippteadmiste 
võrgustik keeleressursside ja –tehnoloogiate alal

● 33 riigi 54 uurimiskeskust, mis teevad koostööd 
tööstuse, valitsusasutuste ja ülikoolide ga

● Valmib ühine tehnoloogiline visioon osana 
strateegilisest uurimiskavast 

● Uurimus keskendus EL ametlikele keeltele + 
olulisemad regionaalsed keeled Euroopas. 

– Uues kaardistuses Eesti positsioon loodetavasti parem!



CLARIN ERIC – Common Language
Resources and Technology
Infrastructure

● Rahvusvaheline teadustaristu, mis teeb digitaalsed 
keeleressursid ühtse portaali kaudu kättesaadavaks. 
Koosneb eri tüüpi keskustest, mis ühendavad 
kasutajaid, ressursse ja tugiteenuseid. Eesti CLARINi
keskuseks ja kohalikuks kontaktpunktiks on Eesti 
Keeleressursside Keskus.

● Tugeva kasutajatoega teadlastele orienteeritud 
võrgustik.

● CLARINi liikmena on välismaised ressursid kergemini 
leitavad ja Eesti keeleressursid omakorda 
rahvusvahelistele kasutajatele paremini leitavad.

● Asutatud 2012 ning Eesti oli üks asutajaliikmeid. Hetkel 
kuulub CLARINisse 19 EL liikmesriiki + UK on vaatleja.



KT seotud inimestest
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• Erinevatel tasemetel kaitsnud TÜ-s

– 5 PhD informaatikas (2000-2011)

– 25 magistrit = 16 informaatikas + 9 
arvutilingvistikas (2002-2014)

– 86 bakalaureusetööd = 62 informaatikas + 24 
arvutilingvistikas (2002-2014)

• EKKTT (2006-2010) osalenud teadlaste arv 160 
+ 172 tehnilist töötajat (ETISe andmed)

• Kui palju oleks vaja ettevõtluses?



Kokkuvõtteks

● EKT on teadus-, mitte kasutamise programm

● Arendage eesti keelt arvutis!

– Oma toodete heaks siin ja üle maailma

– E-riigi rakendustes

● Ka isamaalilistel eesmärkidel

● Kasutage ise ja andke tagasisidet!

EKI keelesüntesaator (Tõnu)

Innovatsiooniks ja e-riigi
heaks on ka meetmeid



Tänan kuulamast!

Aitäh abi eest :
Martin Eessalu
Kadri Vider


