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Eksam 

 

Aine koduleht / 
e-õppe platvorm: 

e-Didaktikum 

Eesmärk: Digipädevuste ja erialateadmiste integreerimine.  

Kujundada  
a) alusteadmised ja praktilised oskused mahukate andmeallikate töötlemiseks, 
võrdlemiseks ja tulemuste visualiseerimiseks; 
b) valmidus leidmaks optimaalsed analüüsimeetodid ja automaatanalüüsi 
vahendid ning põhjendada oma eelistusi seoses lähteülesande lahendamisega;  
c) oskus kvantitatiivse analüüsi tulemuste kvalitatiivseks interpreteerimiseks 
lähteülesandest tulenevalt;  
d) teadmised suulise kõne tehnoloogilistest analüüsivõimalustest.  

Aine 
lühikirjeldus: 

  

1. Ülevaade kursuse sisust ja iseseisvast tööst. e-Didaktikum. Kursusetöö 
teema valik vastavalt kursusel osalejate huvivaldkondadele ja erialase 
õppetöö vajadustele, lugemispäevik.  Iseseisev ülesanne 1. Määrake 
huvipakkuv valdkond ja uurimisobjekt, sõnastage teema, põhjendage 
selle valikut. Avage töö eesmärk ja küsimus(ed), millele otsite 
vastuseid. Esinege slaidiesitlusega (~ 3 slaidi, 5 min + arutelu).  

2. Eesti keeletehnoloogia kujunemine ja arengusuunad. Eesti keele 
keeletehnoloogiline ressurss (kirjalike tekstide ja suulise kõne 
korpused, spetsiaalsed keeleressursid) ja digitaalsed andmebaasid. 
Nende koostamise põhimõtted (avatus, jagatavus). 
Andmekogumismeetodid, annoteerimine ja märgendamine, TEI-
standard. Nõuded kasutajaliidesele. Esinemised, slaidid ja arutelu 
esimese iseseiseva töö alusel: kursusetöö probleemküsimuste arutelu 
(nt lähteülesannete aktuaalsus), valitud meetodite ja analüüsivahendite 
optimaalsus, kursusetöös püstitatud hüpoteeside paikapidavus, oma 
seisukohtade põhjendamine rakenduslike ja teoreetiliste 
argumentidega. 

3. Eesti keele tarkvara (programmid, mis töötavad VISL1, VISL2 ja 
VISL3 alusel; silbitaja, poolitaja; leksikograafide töövahendid; 
kõnetuvastus, tekst-kõne süntees jm).  
Iseseisev töö 2: katsetused eesti keele erinevate tarkvaraprogrammide 
kasutamisega kursusetöö materjali leidmise, süstematiseerimise ja 
analüüsi eesmärgil.   

4. Kirjaliku teksti ja suulise kõne töötlemine. Näited keelest sõltumata 
programmide  TreeTagger, WordSmith Tools ja Sketch Engine 



kasutamise kohta.  Konkordantsid, võtmesõnad, kollokatsioonid, 
tüüpilised kontekstid. Eesti keele alusel töötavate tarkvararakenduste 
tutvustus (morfo- ja süntaksianalüsaator, silbitaja, poolitaja jm). 
Klastrileidja. Kirjalike ja suuliste tekstide keelekasutuse mustrid. 
Iseseisev töö 3: katsetused keelest sõltumata programmidega: 
võtmesõna analüüs, kollokatsioonid, tüüpilised kontekstid. 

5. Digiteeritud arhiivimaterjalide töötlemine: Eesti Kirjandusmuuseumi 
filmi-, foto- ja heliarhiiv, nt helimustrite otsing ja võrdlemine jm. 
Andmebaasid (nt fraseologismide andmebaas) ja tekstiarhiivid. 
Rühmatöö õppejõu juhendamisel. 

6. Andmekaeve kui klassifitseerimistehnika. Loomuliku keele töötlus, 
andmekaeve põhimõttel töötavad rakendused (Klastrileidja), 
keelekasutusmustrid. Rühmatöö õppejõu juhendamisel. 

7. Kvantitatiivse analüüsi tulemuste kvalitatiivne interpreteerimine (nt  
olulised sündmused, tegijad, nende hoiakud ja hinnangud, järeldused 
individuaalsete, sotsiokultuuriliste, poliitiliste jm seisukohtade osas 
jm.)  
Statistikapaketid (nt SPSS, R), et võrrelda mahukate andmekogude 
põhjal saadud tulemuste valiidsust, hinnata keelekasutusmustrite (ka 
konkordantsid, kollokatsioonid, idioomid, võtmesõnad) alusel nt 
erinevate ajastute diskursuse sarnasuste/erinevuste statistilist olulisust 
jm.  
Erinevate lähteülesannete lahendamine mõne temaatilise paketi abil, nt 
Natural Language Toolkit (http://www.nltk.org/) või Panda 
(http://pandas.pydata.org/). Iseseisev töö 3: erinevat liiki ja 
teemakäsitlusega tekstide keelekasutuse mustrite kvalitatiivse 
interpreteerimise katsed. 

Iseseisev töö:  

1) Kursusetöö (60 tundi) – teema valik, probleemi sõnastamine, ülesanded, 
tegevuskava koostamine, kursusetööga seotud praktilised ülesanded. 
Kursusetöö kaitsmine rühmas. 

2) Lugemispäevik (36 tundi) – koostatakse kursusetöö allikmaterjalide ja 
kohustusliku kirjanduse põhjal. 

Õpiväljundid: 

 

Omab ülevaadet keeletehnoloogia arengust, keeletehnoloogilistest 
ressurssidest, õpingutes ja tulevases töös rakendatavatest põhilistest statistilise 
analüüsi vahenditest ja tarkvarast.  
Oskab neid teadlikult ja eesmärgipäraselt kasutada, valides konkreetse 
(kultuurilise, sotsiaalse, lingvistilise, keeletehnoloogilise vm) uurimusliku või 
rakendusliku ülesande lahendamiseks optimaalsed meetodid ja rakendused.  
Suudab kvalitatiivselt interpreteerida loomuliku keele automaatanalüüsi 
tulemusi, seostab need allkeelte, individuaalse keelekasutuse, 
meediakajastuste, sotsiaalajaloolise diskursusega jm. 

Hindamismeeto- 70% - kursusetöö hinne (tähtajaks esitatud kursusetöö + kaitsmine)  



did: 

 

15% - lugemispäeviku igakuine täiendamine + tagasiside õppejõududelt e-
Didaktikumis, seejärel esinemine lugemispäeviku tutvustusega. 

15% - suurte andmekogude koostamise, töötlemine ja digioskuste 
kinnistamine seoses kursusetööga ja iseseisvate õppeülesannete täitmisega.  

Lõppülesannete lahendamine eeldab kõikide eelnevate ülesannete täitmist 
(nähtav e-Didaktikumi statistikast, vt ülesannete haldur). 

Õppejõud: Pille Eslon, DTI keeletehnoloogia dotsent 

Jaagup Kippar, DTI tarkvaratehnoloogia lektor 

Kais Allkivi, DTI infoühiskonna tehnoloogiate doktorant 
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IFI6221.DT Kvantitatiivne digihumanitaaria 
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Õppetöös 
osalemise ja 
eksamile/arvestus
ele pääsemise 
nõuded 

Lõppülesannete lahendamine eeldab kõikide eelnevate iseseisvate ülesannete 
täitmist (nähtav e-Didaktikumi statistikast, vt ülesannete haldur) ja 
auditoorsete praktiliste ülesannete sooritamist. Enne kursusetöö kaitsmist tuleb 
võlgnevused likvideerida. Eksamiks on jäetud 4 auditoorset tundi, k.a 
korduseksam.   

Iseseisva töö 
nõuded 

Iseseisvate tööde loetelu vt aine lühikirjelduses.  Hindamise skaala e-
Didaktikumis:  rejected, accepted, checked. Praktilised ülesanded sooritatakse 
auditoorselt õppejõu juhendamisel. 

Eksami 
hindamiskriteeriu
mid või arvestuse 
sooritamiseks 
vajalik 
miinimumtase  

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse järgmistest arvudest: 
„A“ 91–100% 
„B“ 81–90% 
„C“ 71–80% 
„D“ 61–70% 
„E“ 51–60% 
„F“ 0–50% 

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

Läbitavad teemad nädalate kaupa.  
4.02. – Sissejuhatus ainesse: kursuse sisu, ülevaade iseseisva töö ülesannetest, 
õpiväljundid. Kursusel osalejate huvivaldkonnad (üliõpilaste enesetutvustus, 
juhiseid kursusetöö teema valikuks. e-Didaktikum: ülesanne 1. 
6.02. – Erineva valdkondliku teadmuse integreerimine, ontoloogiad, nende 
loomisega seotud probleeme ja kitsaskohti.  
11.02. – Keele ja tehnoloogia piirimail: kokkupuutepunktid, olulisemad 
rändmõisted, keeletehnoloogiline arendustöö kui üks keele elujõulisuse 
indikaator. Formaalkeeled ja metakeel. 
13.02. – Kursusetöö teemade tutvustus. Iga üliõpilane valmistab 2-3 slaidi + 
ettekanne. Arutelu rühmas (teema> probleem(id) > küsimus(ed) > hüpotees(id) 
> oodatav tulemus). 
18.02. – Eesti keeletehnoloogia lätted, kujunemine ja arengusuunad. 
Reeglipõhisus vs. andmepõhisus. Ratsionaalsus vs. empiirilisus. Strateegilised 
dokumendid, mis soosivad keeletehnoloogilisi arendusi Eestis ja mujal. 
20.02. – Keeletehnoloogilise ressursi töötlemise ja haldamise tarkvara. 
Standardid (nt TEI, VISL), ressursi jagatavus, võrgustikud (nt CLARIN, 
META-NET, Kielipankki, Eesti Keeleressursside Keskus). Iseseisev 
tutvumine  vastavate portaalide ja kodulehtede infoga. 
25.02. – Korpuste, digitaalsete andmebaaside ja tekstiarhiivide veebileht, 
kasutajaliidese arendamise põhimõtteid ja kontseptuaalne disain. e-
Didaktikum: ülesanne 2. Katsetused eesti keele erinevate 
tarkvaraprogrammide kasutamisega kursusetöö 
materjali leidmise, süstematiseerimise ja analüüsi eesmärgil.   
Iseseisev tutvumine  vastavate portaalide ja kodulehtede infoga. 
27.02. – Mahukad elektroonsed ja digitaalsed andmekogud. Nende koostamise 
põhimõtted ja liigitus. Eesti keele tekstikorpused, nende erinemine 
digitaalsetest andmekogudest ja tekstiarhiividest. Automaatne annoteerimine 
ja märgendamine. Praktilised ülesanded. 



4.03. – Suulise kõne ressursid, kõnekorpuste koostamise põhimõtted, 
kõneandmebaasid. Suulise kõne märgendamise tehnikad. Automaatne 
transkribeerimine. Praktilised ülesanded. 
6.03. – Ühestamine, lemmatiseerimine, freimid, teksti sisuanalüüs. Päring. 
Praktilised harjutused, seotud kursusetööks vajaliku info otsinguga. 
11.03. – Korpusanalüüsi suunad, nt korpuspõhine vs. korpusest tulenev, 
sünkroonne vs. diakroonne, kirjeldav vs. võrdlev. Kvantitatiivne vs. 
kvalitatiivne andmeanalüüs. 
13.03. – Teksti automaatse analüüsi vahendid. Keelest sõltumata programmid 
TreeTagger ja MULTEXT-East (Multilingual Text Tools and Corpora for 
Central and Eastern European Languages), WordSmith Tools (WST), Sketch 
Engine. Praktilised ülesanded programmidega tutvumiseks ja kasutamiseks.  
18.03. – WST tööriistad: WordList, KeyWords, Concordancer. Praktilised 
ülesanded. 
20.03 – Sõnad ja kontekstid, konkordantside otsing (WST, Korpi 
kasutajaliides, Keeleveebi rakendused). Kollokatsioonid. Praktilised 
ülesanded. 
1.04. – Digipädevused, mis vajalikud teadusteksti koostamisel ja 
vormistamisel. Praktilised ülesanded. 
3.04. – Eesti keele alusel töötavate tarkvararakenduste tutvustamine: morfo- ja 
süntaksianalüsaator, silbitaja, poolitaja jm. Süntaksianalüsaator (VISL1, 
VISL2 ja VISL3). Praktilised ülesanded tekstide automaatsel märgendamisel. 
8.04. –Andmekaeve kui klassifitseerimistehnika. Klastrileidja. Keelekasutuse 
mustrid. 
10.04. – Keelekasutusmustrite interpreteerimine (eristavad allkeeli, žanreid, 
autorikeelt, suulist keelepruuki jm), seos teksti sisu ja hinnangulisusega (nt 
sündmused, persoonid ja avalik arvamus). Praktilised ülesanded. 
15.04. – Tekst-kõne süntees. Kõnetuvastus. Dialoogsüsteemid. Eesti keele 
kõnetöötlusvahendid (nt automaatselt transkribeeritud raadiosaadete brauser, 
uudiste lugeja Androidis, heliraamatute genereerija vaegnägijatele). 
Iseseisvalt: Einar Meisteri videoesinemised (kõnetuvastus 20 min ja arvutiga 
suhtlemine 42 min), Mare Koidu loeng dialoogisüsteemi kohta. 
17.04. – Masintõlge (Fishel, Rybicki jt). Google Translate, Microsoft 
Translator, Tilde inglise-eesti-inglise tõlge, Grata masintõlkesüsteem. 
Stülomeetria (autorlus, tõlkevarindid, tõlkestarteegiad jm). 
22.04. – Temaatiliste pakettide kasutamine keeleanalüüsis. Nt Microsoft 
Azure’i masinõppe lahendused, Coh-Matrix, Natural Language Toolkit jm. 
Erinevaid kasutusvõimalusi. Praktilised ülesanded. 
24.04. – Digiarhiivide töötlemine, nt Eesti Kirjandusmuuseumi filmi-, foto- ja 
heliarhiivi materjalide kasutamine helimustrite leidmiseks ja võrdlemiseks. 
Kirjaliku keelekasutuse võrdlemine (spontaanse) suulise kõnega. 
29.04. – Andmepõhine analüüs. Korpuslingvistilised ja statistilised meetodid. 
Multidimensionaalne skaleerimine tekstide sarnasuse/erinevuse tuvastamisel ja 
tekstide võrdlemisel. Ettevalmistus Oulu digihumanitaaria konverentsi töötoa 
läbiviimiseks.  
6.05. – Andmete autentsus, ammendatus, tulemuste valiidsus, statistiline 
olulisus. Statistikapaketid SPSS ja R. Praktilised ülesanded. 
8.05. – e-Didaktikum: ülesanne 3 (lugemispäevikute sissekanded). 
Üliõpilaste ettekanded lugemispäeviku sissekannete põhjal, milles tuuakse 



esile olulisem info loetud allikatest ning põhjendatakse, miks see on tähtis. 
Arutelu. 
13.05. – Individuaalsed kursusetöö konsultatsioonid (tarkvara ja 
andmeanalüüsiga seonduvad küsimused). 
15.05. – Individuaalsed kursusetöö konsultatsioonid (andmetöötlus ja 
visuaalid). 
20.05. – Võlgnevuste likvideerimine. e-Didaktikumi ülesanne 4: 
kursusetööde ja esinemise slaidide üleslaadimine.  
22.05. Eksam 
27.05. Eksam 
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