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Nimeüksuste märgendus toob tekstis välja isikunimed (nt Alar Karis), kohanimed (nt Tartu) ning
organisatsiooninimed (nt Eesti Energia) (Tkachenko jt 2013). Sõltuvussüntaktiline märgendus toob
esile sõnadevahelised seosed lauses ning võimaldab piiritleda fraase (Muischnek jt 2016). Mõlemad
lingvistilised märgendused on loodavad automaatselt ning üksteisest sõltumatult, mistõttu esineb
nende vahel ka ebakõlasid. Mõned näited ebakõladest:
•

lauses „1990. aasta suvel vaatas [Bureau Veritas Estline'i]ORG omanduseks saanud laeva
uuesti üle.” on organisatsiooninimeks märgendatud [Bureau Veritas Estline'i], samas kui
süntaktiline märgendus võimaldab lause fraasideks jagada järgmiselt: „[1990. aasta suvel]
vaatas [Bureau Veritas] [Estline'i omanduseks saanud laeva] [uuesti] [üle].”. Seega on
süntaktiliste fraaside [Bureau Veritas] ja [Estline'i omanduseks saanud laeva] piir otse
nimeüksuse [Bureau Veritas Estline'i] keskel, mis viitab probleemile nimeüksuste
märgenduses – tegelikult peaks ühe organisatsiooninime asemel olema kaks: [Bureau
Veritas] ja [Estline'i];

•

lauses „Otsustamise ajal oli [Peeter]PER Palu [Saarte Liinide]ORG juhatuse esimees.” on
nimeüksustena märgendatud [Peeter] ja [Saarte Liinide], samas kui süntaktilise märgenduse
järgi saab eristada fraase „[Otsustamise ajal] oli [Peeter Palu] [Saarte Liinide juhatuse
esimees].”. Seega on võimalik tuvastada, et isiknime märgendus [Peeter] on süntaksi
seisukohast poolik – täispikkuses nimefraas on [Peeter Palu];

Käesoleva töö eesmärgiks on luua reeglid nimeüksuste ja süntaktiliste märgenduste vaheliste
ebakõlade tuvastamiseks ning nende märgenduskihtide automaatseks parandamiseks.
Lähtematerjaliks, millel reegleid saab arendada, testida ja hinnata, on Eesti keele koondkorpus (ca
279 milj sõna), mis on varasemate tööde käigus juba automaatselt märgendatud. Lõpp-eesmärgiks
on luua märgenduste kooskõla parandav Pythoni moodul, mis oleks integreeritav ka EstNLTK teegi
(Laur jt 2020) kooseisu.
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