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Eesmärk: Luua eeldused teadmiste ja oskuste kujunemiseks digitehnoloogia 
kvantitatiivsete analüüsimeetodite valdkonnas.  

Luua eeldused praktiliste oskuste kujunemiseks digitaalse uurimistöö 
tehnikatest.

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö 
sisu kirjeldus 
vastavuses iseseisva 
töö mahule)

Kirjeldava statistika meetodite omandamine praktiliste näidete abil, 
kasutades sisendeid erisuguses vormingus allikatest. Andmete filtreerimine 
ja teisendamine paremini uuritavaks muutmiseks. SQL käsklused, XML 
vahendid.  
Statistika põhimõisted ning nende kasutamine andmete iseloomustamisel.  
Andmestike erinevuste ja sarnasuste leidmine sagedustabelite hii-ruut testi 
abil. Selle rakendused keeleteaduses, folkloristikas, ajaloos jm.  
Kirjete rühmitamine metaandmete järgi.  
Tunnuste grupeerimine. Sõltuvuste leidmine tunnuste vahel. Seose 
modelleerimine lineaarsena. Muu kujuga seosenäiteid.  
Histogrammi abil andmete jaotuse nägemine  
Normaaljaotuse omadused, andmestiku jaotuse võrdlemine 
normaaljaotusega. Näited näitajatest, mis alluvad normaaljaotusele rohkem 
ja nendest, mis vähem. Keskväärtuse ja standardhälbe abil kumulatiivsete 
väärtuste ennustamine. Tavaliste ja erakorraliste kõikumiste avastamine 
tekstide sõnasageduste juures.  
Keskväärtuste võrdlemine t-testi abil.  
Kokkuvõtete eelnev väljaarvutamine DataCube’i abil. 

Mitmesuguste analüüsimeetodite tutvustus. Masinõppe võimalused 

Õpiväljundid: Oskab kasutada kvantitatiivseid meetodeid humanitaarvaldkonna 
analüüsiks.  
Tunneb kvantitatiivsete meetodite kasutusvaldkondi.  
Oskab valida sobiva meetodi vastavalt olukorrale.  

Suudab hinnata tehtavate järelduste täpsust ning seda mõjutavaid tegureid.

Hindamismeetodid: Arvestus 
Kodutööde esitlemine, seminar, uurimuse koostamine

Õppejõud: Jaagup Kippar

Ingliskeelne 
nimetus:

Quantitative Digital Humanities



Eeldusaine:

Kohustuslik 
kirjandus: 

Baayen, R. H. A Practical Introduction to Statistics  

http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/kursused/17/xmlrak/
baayenCUPstats.pdf

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt 
läbi töötatava 
kirjanduse loetelu, 
mis katab 
ainekursuse 
loengulist osa)

Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. Kokkulepped 
võimalikud põhjalikuma digihumanitaaria valdkonna uurimistöö 
koostajatel. 

Õppetöös osalemise 
ja eksamile/
arvestusele 
pääsemise nõuded

Arvestuse kirja saamiseks peab esitama ja kaitsma kõik kodutööd ja 
uurimistöö ning osalema seminaril.

Iseseisva töö 
nõuded

Iseseisvad töö üldjuhul iganädalased – tunnis ette võetud materjali läbi 
tegemine oma otsitud andmete põhjal. Konsultatsioon elektronposti teel 
või omavahel kokku lepitud ajal. Töö loetakse arvestatuks, kui 
omakoostatud näite põhjal on kuulajatel võimalik meetodi toimimist 
mõista.  

Eksami 
hindamiskriteeriumi
d või arvestuse 
sooritamiseks 
vajalik 
miinimumtase 

Arvestatud: 

Teadmised 
Arvestatud: Tunneb levinumaid kvantitatiivse analüüsi meetodeid 
digihumanitaaria valdkonnas ning teab nende kehtivuspiire ja kaasnevaid 
ohte 

Oskused 
Arvestatud: suudab andmestikud kohendada uurimiseks sobivaks vastavalt 
ettevõetud meetodile, analüüsi läbi viia ja tulemusi tõlgendada. 

http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/kursused/17/xmlrak/baayenCUPstats.pdf


Informatsioon 
kursuse sisu kohta, 
kursuse jaotumine 
teemade kaupa sh 
kontakttundide ajad

Läbitavad teemad nädalate või loengute kaupa.  

05.02 Tutvus R keelega. Töö alustamine, arvutamine, muutujad, 
andmekogumid, andmetabelite sisselugemine, filtreerimine, järjestamine 

08.02 Arvutused tabelitega, rühmitamine, rühmafunktsioonid, uute 
tunnuste arvutamine, tabelite sidumine  

12.02 Jooniste koostamine, ggploti põhivõimalused 

15.02 ggplot2- jooniste parameetrite seadmine 

19.02 Täiendavate andmete paigutamine joonisele 

22.02 Seaborn ja snsplot 

26.02 Andmekogumi keskväärtuse võrdlemine arvuga, usaldusvahemikud 
ja tulemuse illustreerimine. T-test 

01.03 Paarikaupa T-test, T-testi tulemuste kujutamine joonisel 

05.03 Sagedustabelite koostamine, absoluutsed ja suhtelised sagedused, 
reasagedused, veerusagedused. 

08.03 Andmestike võrdlemine sagedustabelite alusel, hii-ruut test 

12.03 N-gramide sagedustabelid keeles, muusikas. Stilomeetria 

15.03 Multidimensionaalne skaleerimine, andmete rühmitamine 

19.03 Mitmesuguste järjestuste võrdlemine 

22.03 Saadud tulemuste usaldusväärsuse hindamine ja tulemuste esitamine 

02.04 Regressiooniseos, väärtuste ennustamine 

05.04 Regressiooniseoste näited eri valdkondade andmetes 

09.04 Korrelatsioon, selle tugevus ja usaldusvahemikud 

12.04 Korrelatsioonid paljude tunnuste vahel, sarnaste tunnuste leidmine 

16.04 Sarnaste objektide leidmine, masinõppe valdkonnad 

19.04 Suur reede, tunde ei toimu 

23.04 Peakomponentide analüüs 

26.04 Peakomponentide analüüsi rakendusi 

30.04 Faktoranalüüs 

03.05 Andmestike kirjeldamine faktoranalüüsi abil 

07.05 Kvantitatiivsete meetodite kasutamine Pandas-paketi abil 

10.05 Pandase näidete täiendused 

14.05 Pandase näidete esitamine, omapoolse uurimuse konsultatsioon 

17.05 Seminar 
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