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Arvestus 

Aine koduleht / e-õppe 

platvorm: 
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l 

Eesmärk: Luua eeldused teadmiste kujunemiseks digihumanitaaria 

kvalitatiivseid analüüsimeetodide valdkonnas, õppida tundma nende 

eeliseid ja võimalusi.  

Luua võimalused praktiliste oskuste kujunemiseks digitaalse 

uurimistöö tehnikatest. 

 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Uurimistulemuste visualiseerimine, kahemõõtmeliste levinumate 

jooniste esitamine. Andmete võrdlemine tabelite ja jooniste abil. 

Ohukohad võrdlustel. Näiteid olukordadest, kus samade võrreldavate 

algandmete puhul on eri meetodite abil võimalik jõuda märgatavalt 

erinevate ning mõnikord pealtnäha vastakate erinevusteni. 

Tulemuste võrdlemine triangulatsiooni abil.  

Joonisetüüpide ühendamine, jooniste, skeemide ja juurdekuuluvate 

kommentaaride abil loo jutustamine. Joonisteseeria või animatsiooni 

koostamine näitamaks vahekordade teisenemist aja või mõne muu 

parameetri muutumisel.  

Reaalajavõimalusi arvestavate rakenduste loomine 

Geograafiliste andmete kasutamine. Digitaalsete kontuurkaartide 

täitmine asukohapõhiste andmetega. Kaartide muutmine 

ülevaatlikuks erisuguste suurendusastmete puhul.  

Kaardirakenduste tehnilised võimalused. Olemasolevate lahenduste 

installeerimine, konfigureerimine, liigse müra eemaldamine, lihtsate 

täienduste lisamine.  

Info esitamine ruumiliselt jooniste, videode ja juhitavate 

animatsioonidena. Kolmemõõtmelistest süsteemidest 

kahemõõtmeliste väljavõtete tegemine. Andmete sisestamine 

olemasolevatesse lahendustesse. Valmissüsteemide installeerimine, 

seadistamine, täiendamine. Andmete visualiseerimise keskkonnad.  

Andmete põhjal mudelite koostamine. Lihtsustuste teadlik tegemine 

ning nende arvestamine tulemuste tõlgendamisel. Mudelite loomine 

ja kontrollimine etappide kaupa keerukust ja detailsust suurendades  

Kvalitatiivse käsitluse näited ajaloos - samade sündmuste puhul 



märgatavalt erinevad seisukohad ja nende põhjendused.  

 

Õpiväljundid: 

 

Suudab kasutada olemasolevat tarkvara humanitaarvaldkonna 

uuringute juures. 

Suudab kohendada ja luua tarkvara vastavalt oma valdkonna 

vajadustele 

Hindamismeetodid: 

 

Nädalatööde sooritamine, seminar, arvestustöö. 

 

Õppejõud: Jaagup Kippar 

Ingliskeelne nimetus: Qualitative Digital Humanities 

Eeldusaine: Puudub, soovitav tehnilised oskused vähemasti kursuse IFI6128.DT 

Digihumanitaaria tehnoloogiad tasemel 

Kohustuslik kirjandus: 

 

Liina-Mai Tooding  

Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, TÜ kirjastus 

2015  

Andmete esitamisega seotud peatükid.  

 

Kihnu regilaulud. Vana Kannel 7:1. Koostanud ja toimetanud Ottilie  

Kõiva, Ingrid Rüütel 1997. Sissejuhatav osa.  

 

R-tutor, kvalitatiivse andmeanalüüsi osa  

http://www.r-tutor.com/elementary-statistics/qualitative-data 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. 

 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

Kodutööd peavad olema sooritatud, puudutud tundide materjalid 

tuleb osata järel vastata 



pääsemise nõuded 

Iseseisva töö nõuded Üldjuhul igaks esmaspäeval tuleb esitada kodutöö eelneval nädalal 

õpitud teemade põhjal. Täpsemad seletused kursuse lehel olevas 

akadeemilises juhendis  

 

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse: 

1.kriteerium 

Arvestatud: suudab kasutada rakendusprogramme 

digihumanitaariaalaste kvalitatiivsete uuringute läbi viimise juures 

ning andmestike kogumisel ja illustreerimisel 

 

2. kriteerium 

Arvestatud: suudab kohandada ja koostada tarkvara 

humanitaarvaldkonna uurimisel ning kogutu illustreerimisel 

Informatsioon kursuse 

sisu kohta, kursuse 

jaotumine teemade 

kaupa sh 

kontakttundide ajad 

Läbitavad teemad nädalate või loengute kaupa.  

03.09  JavaScript veebilehel, kasutajaliidese loomine 

05.09  Reaalaja andmetele reageerimine Firebase abil 

10.09  PHP abil andmete salvestamine veebilehelt 

12.09  Filmi vaatamise ajal sisestatud märksõnade salvestamine koos 

ajatempliga 

17.09 Salvestatud märksõnade analüüs, sarnasuste leidmine 

19.09 Sarnasuste leidmine filmi vaatavate kasutajate käitumiste 

vahel 

24.09 Digihumanitaaria- alase konverentsi ettekande viimistlemine 

26.09 Digihumanitaariakonverentsi töötoa läbimäng 

01.10 Konverentsi muljed, kokkuvõte teemadest 

03.10 Kaardiandmete esitamine, punktide märkimine veebilehel 



08.10 Kaugused ja teekonnad kaardil, teekondade analüüs.  

10.10 Kaardilised andmed rahvaluules muinasjuttude levikutüüpide 

näitel 

15.10 Heliandmed arvutis, Midi.JS 

17.10 Intervallid ja vältused, nende sagedused lugudes 

 

29.10 MIDI-failide analüüs 

31.10 MIDI-failide rühmitamine, loo tunnuste ennustamine 

05.11 Veebiraamistikud andmete interaktiivseks esitamiseks 

07.11 Filmibaasi andmete visualiseerimine veebiraamistike abil 

12.11 Märksõnade analüüs   

14.11 Hüpoteeside püstitamine märksõnu võrreldes.  

19.11 Triangulatsioon, mitmel moel samale küsimusele vastuste 

leidmise moodused  

21.11 Märksõnade rühmitamine, rühmade võrdlemine, sobivus 

erisuguste andmekoguste korral 

26.11 Tekstide analüüsi tarkvaralised vahendid 

28.11 Keelevaldkonna õpitarkvara kasutamine ning planeerimine 

03.12 Tähejärjestuste võrdlemine 

05.12 Tähejärjestuste sageduste alusel tekstidest seoste leidmine 

10.12  Seminar 

12.12  Valdkonna rakenduste tutvustus, arvestustöö konsultatsioon 

Arvestuspäev: humanitaarvaldkonna tehnoloogilise lahenduse esitlus 
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