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Aine koduleht / e-
õppe platvorm: 

e-Didaktikum 

Eesmärk: Digipädevuste integreerimine erialateadmistega.  

Kujundada  
a) alusteadmised ja praktilised oskused mahukate andmeallikate töötlemiseks, 
võrdlemiseks ja tulemuste visualiseerimiseks; 
b) valmidus lahendada erinevaid lähteülesandeid optimaalsete 
analüüsimeetodite ja automaatanalüüsi vahendite abil,  põhjendades oma 
eelistusi;  
c) oskus kvantitatiivse analüüsi tulemuste kvalitatiivseks tõlgendamiseks 
lähteülesandest tulenevalt;  
d) teadmised suulise kõne tehnoloogiatest ja analüüsi võimalustest.  

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. Kursusetöö 
kavandamine: määrake huvipakkuv valdkond ja uurimisobjekt, 
sõnastage teema, põhjendage selle valikut. Avage töö eesmärk ja 
sõnastage uurimisküsimus(ed), millele otsite vastuseid. Esinege 
slaidiesitlusega (~ 3 slaidi, 5 min + arutelu). 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. 

2. Keeletehnoloogia kujunemise lätteid (deskriptiivne lingvistika, 
Chomsky, Mel’čuki ja Žolkovski kombinatoorne analüüs jt). 
Formalism, formaalkeeled ja metakeel. Keele- ja teksti automaatse 
töötlemise vahendid.  

3. Eesti keeletehnoloogia lätted, kujunemine ja arengusuunad. 
Reeglipõhisus vs. andmepõhisus. Ratsionaalsus vs. empiirilisus.  

4. Keeletehnoloogilisi arendusi soosivad strateegilised otsused ja 
dokumendid Eestis ning mujal. Keeletehnoloogilise ressursi töötlemise 
ja haldamise tarkvara. Standardid (nt TEI, VISL), ressursi jagatavus, 
võrgustikud (nt CLARIN, META-NET, Kielipankki, Eesti 
Keeleressursside Keskus). Rahvusvaheline koostööprojekt MULTEXT-
East (Multilingual Text Tools and Corpora for Central and Eastern 



European Languages) ja TreeTagger.   
5. Eesti keele keeletehnoloogiline ressurss (kirjalike tekstide ja suulise 

kõne korpused, spetsiaalsed keeleressursid) ja digitaalsed andmebaasid. 
Nende koostamise põhimõtted (avatus, jagatavus). Andmete kogumise 
meetodid, annoteerimine ja märgendamine. 

6. Kirjaliku teksti ja suulise kõne töötlemine. Näited keelest sõltumata 
programmide  TreeTagger, WordSmith Tools ja Sketch Engine 
kasutamise kohta. Wmatrix. Konkordantsid, võtmesõnad, 
kollokatsioonid, tüüpilised kontekstid. Klastrileidja. Kirjalike ja suuliste 
tekstide keelekasutuse mustrid. Rühmatöö õppejõu juhendamisel. 
Iseseisev töö 2: katsetused keelest sõltumata programmidega: 
võtmesõna analüüs, kollokatsioonid, tüüpilised kontekstid. 

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

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

9. Kvantitatiivse analüüsi tulemuste kvalitatiivne interpreteerimine (nt  
olulised sündmused, tegijad, nende hoiakud ja hinnangud, järeldused 
individuaalsete, sotsiokultuuriliste, poliitiliste jm seisukohtade osas jm). 
Teksti sisuanalüüs. Rühmatöö õppejõu juhendamisel. 

10. Digiteeritud arhiivimaterjalide töötlemine. Andmebaasid (nt 
fraseologismide andmebaas) ja tekstiarhiivid. Rühmatöö õppejõu 
juhendamisel. 

11. Statistikapaketid, mahukate andmekogude põhjal saadud tulemuste 
valiidsus, keelekasutusmustrid (ka konkordantsid, kollokatsioonid, 
idioomid, võtmesõnad), et võrrelda nt erinevate ajastute diskursuse 
sarnasust/erinevusi statistilise olulisuse alusel jm. Erinevate 
lähteülesannete lahendamine mõne temaatilise paketi abil. 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 kohustusliku kirjanduse põhjal. 

3) Seminarideks valmistumine ette antud küsimuste ja ülesannete 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-
did: 

 

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

30% - osalemine ja kaasatöötamine seminaridel; lugemispäeviku igakuine 
täitmine; tagasiside e-Didaktikumis. 

Kursusetöö kaitsmisele pääsu tagab kõikide eelnevate ülesannete täitmine 
(nähtav e-Didaktikumi statistikast, vt ülesannete haldur). 

Õppejõud: Pille Eslon, DTI keeletehnoloogia dotsent 

Kais Allkivi, DTI infoühiskonna tehnoloogiate doktorant  

Jaagup Kippar, DTI tarkvaratehnoloogia lektor 

Ingliskeelne 
nimetus: 

Language and Technology 

Eeldusaine: IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 

IFI6221.DT Kvantitatiivne digihumanitaaria 

Kohustuslik 
kirjandus: 

 

1. Liin, Krista, Kadri Muischnek, Kaili Müürisep, Kadri Vider (2012). 
The Estonian Language in the Digital Age / Eesti keel digiajastul. 
Berlin, Heidelberg: Springer. 
https://books.google.ee/books?id=h3FsD47LEjIC&lpg=PA11&dq=keel
etehnoloogia%20areng%20Eestis&pg=PA11#v=onepage&q&f=false  

2. Cole, Ron et al (toim.) (1997). Survey of the State of the Art in Human 
Language Technology. Ptk 12: Language Resources (lk 381-408).  
http://www.dfki.de/~hansu/HLT-Survey.pdf 

3. Jurafsky, Daniel, James H. Martin (2009). Speech and Language 
Processing. 2nd ed. Ptk 1: Introduction. 
http://www.cs.colorado.edu/~martin/SLP/Updates/1.pdf Samuti 
https://github.com/rain1024/slp2-pdf/tree/master/chapter-wise-pdf 

4. Kaalep, Heiki-Jaan, Mare Koit (2010). Kuidas masin tõlgib? - Keel ja 
Kirjandus, 10, 724-738.  

5. Senja Pollak, Roel Coesemans, Walter Daelemans, Nada Lavrač  

https://books.google.ee/books?id=h3FsD47LEjIC&lpg=PA11&dq=keeletehnoloogia%20areng%20Eestis&pg=PA11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ee/books?id=h3FsD47LEjIC&lpg=PA11&dq=keeletehnoloogia%20areng%20Eestis&pg=PA11#v=onepage&q&f=false
http://www.dfki.de/%7Ehansu/HLT-Survey.pdf
http://www.cs.colorado.edu/%7Emartin/SLP/Updates/1.pdf
https://github.com/rain1024/slp2-pdf/tree/master/chapter-wise-pdf


(2011). DETECTING CONTRAST PATTERNS IN NEWSPAPER 
ARTICLES BY COMBINING DISCOURSE ANALYSIS AND TEXT 
MINING. – Pragmatics 21:4, 647-683. Vt 
https://benjamins.com/online/prag/pdf/582465b1-168c-4aa2-9d3e-
608dc44947b4/prag.21.4/prag.21.4.07pol.pdf  

Asenduskirjandus 
(lisaks 
kohustuslikule) 

  

1. Biber, D., U. Connor, T. A. Upton  (2007).  Discourse on the move:  
Using corpus analysis to describe discourse structure.  Amsterdam: 
John Benjamins. 

2. Bernardini, Silvia (2007). Collocations in Translated Language: 
Combining Parallel, Comparable and Reference Corpora, vt 
http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/CL2007/paper/15_Paper.pdf  

3. Sinclair, J. McH. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: 
Oxford University Press. 

4. Muischnek, Kadri, Kaili Müürisep, Tiina Puolakainen 
(2014). Dependency Parsing of Estonian: Statistical and Rule-based 
Approaches Human Language Technologies - The Baltic Perspective. 
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol 268. IOS Press, 
Amsterdam, 111-118. 

5. Müürisep, Kaili, Helen Nigol, Heli Uibo. Eesti suulise keele korpuse 
automaatne pindsüntaktiline analüüs. In Keel ja arvuti. Tartu Ülikooli 
üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 6. (Toim. M. Koit, R. Pajusalu, H. 
Õim) Tartu 2006. Lk 72-84. 

6. SAGE Internet Research Methods. Vol. I-IV (2012). Ed. by Jason 
Hughes. LA, London, ND, Singapore, Washington DC: SAGE. Vt: 
https://www.amazon.com/SAGE-Internet-Research-Methods-
Library/dp/1446241041 

Õppetöös 
osalemise ja 
eksamile/arvestus
ele pääsemise 
nõuded 

Kursusetöö kaitsmisele pääsu tagab kõikide eelnevate ülesannete täitmine 
(nähtav e-Didaktikumi statistikast, vt ülesannete haldur) ja auditoorsete 
praktiliste ülesannete sooritamist. Enne kursusetöö kaitsmist tuleb võlgnevused 
likvideerida, esitades tööd kirjalikult e-Didaktikumis. 

Iseseisva töö 
nõuded 

Praktilised ülesanded sooritatakse auditoorselt õppejõu juhendamisel. 
Iseseisvate tööde tulemused kantakse ette auditoorselt. Tähtaegselt esitamata 
tööd vormistatakse kirjalikult e-Didaktikumis. Hindamise skaala e-
Didaktikumis: accepted, rejected.  

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% 

https://benjamins.com/online/prag/pdf/582465b1-168c-4aa2-9d3e-608dc44947b4/prag.21.4/prag.21.4.07pol.pdf
https://benjamins.com/online/prag/pdf/582465b1-168c-4aa2-9d3e-608dc44947b4/prag.21.4/prag.21.4.07pol.pdf
http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/CL2007/paper/15_Paper.pdf
http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38013
http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38013
http://kodu.ut.ee/%7Ekaili/papers/myyrisepnigoluibo.pdf
http://kodu.ut.ee/%7Ekaili/papers/myyrisepnigoluibo.pdf
https://www.amazon.com/SAGE-Internet-Research-Methods-Library/dp/1446241041
https://www.amazon.com/SAGE-Internet-Research-Methods-Library/dp/1446241041


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

Läbitavad teemad nädalate kaupa.  

2.09 – Sissejuhatus: eesmärgid, õpiväljundid, teemad, töövormid, nõuded. 
Kursusel osalejate huvivaldkonnad (üliõpilaste enesetutvustus, juhiseid 
kursusetöö teema valikuks).  
4.09. – Keeletehnoloogiline ressurss, tarkvara ja rakendused.  
9.09. – Keeletehnoloogilise ressursi töötlemise ja haldamise tarkvara. Jagamise 
strateegiad. Iseseisva töö ülesanne 1. 
11.09. – Teksti automaatse analüüsi vahendid 1: keelest sõltumata 
programmid.  
16.09. – Andmepõhine analüüs 1: WST - WL, CONC, KW 
18.09. – Andmepõhine analüüs 1: WST - WL, CONC, KW 
23.09. – Andmepõhine analüüs 1: Sketch Engine     
25.09. – Andmepõhine analüüs 1: Sketch Engine. Katsetused erinevate 
tarkvaraprogrammide kasutamisega kursusetöö materjali leidmise, 
süstematiseerimise ja analüüsi eesmärgil.  Iseseisva töö ülesanne 2.  
30.09. – Teksti automaatse analüüsi vahendid 2: eesti keelel töötavad 
programmid. KURSUSETÖÖ teema esmatutvustus. 
2.10. – Andmepõhine analüüs 2: Klastrileidja, andmekaeve kui 
klassifitseerimistehnika.  
7.10. – Andmepõhine analüüs 2: Keelekasutusmustrid ja nende 
interpreteerimine. Katsetused erinevate tarkvaraprogrammide kasutamisega 
kursusetöö materjali  analüüsi eesmärgil. Iseseisva töö ülesanne 3. 
9.10. – Andmepõhine analüüs 3: Korpuslingvistilised ja statistilised 
meetodid. R-paketi kasutamine. Wmatrix. Katsetused Klastrileidjaga 
kursusetöö materjali analüüsi ja süstematiseerimise eesmärgil.   
14.10. – Keeletehnoloogia kujunemine ja arengusuunad maailmas. Iseseisva 
töö ülesanne 4. 
16.10. – Allikaotsing, viidatud kirjandus, teadmuse visualiseerimine. 
Digipädevused teadusteksti koostamise ja nõuetekohase vormistamise tarvis. 
Vahenädal  
28.10. – KURSUSETÖÖ: materjal, analüüsi meetod - valikute põhjendus. 
30.10. – KURSUSETÖÖ: temaatilise kirjanduse otsing ja valikud. 
4.11. – Kõnetehnoloogia. Arutelu E. Meisteri videomaterjalide põhjal. 
6.11. – Dialoogsüsteemid, kõnetuvastus ja kõnesüntees. 
11.11. – Masintõlge. Arutelu allikmaterjali Kaalep, Koit (2010) põhjal. 
13.11. – Google'i tõlge, Neurotõlge, Tilde masintõlge. 
18.11. – Keele ja tehnoloogia piirimail: kokkupuutepunktid, olulisemad 
rändmõisted. Formaalkeeled ja metakeel. 
20.11. – Semantiline veeb. 
25.11. – KURSUSETÖÖ: visuaalide tutvustamine. 
27.11. – Keeletehnoloogia: erineva valdkondliku teadmuse integreerimine, 
ontoloogiad.  
2.12. – Andmepõhine analüüs 4: masinõpe. 
4.12. – Andmepõhine analüüs 4: masinõpe. 
9.12. – Digitehnoloogiate instituudi interaktsioonilabori ja tarkvara labori 
tutvustus. Kursusetööde teksti ja esinemise slaidide üleslaadimine e-
Didaktikumi. 



11.12. – KURSUSETÖÖDE kaitsmine. 
JÄRELKAITSMISE AJAD: 
6.01.2020 Eksam 
8.01.2020 Eksam 

Õppeainet kureeriv 
üksus: 

Digitehnoloogiate Instituut  

Kursuseprogrammi 
koostaja:  

Pille Eslon 

Kais Allkivi-Metsoja  

Jaagup Kippar 

 

Kuupäev: 12.08.2019  

Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses  

Õppenõustaja ja 
-spetsialist:  

Merily Müürsepp 

Kuupäev: 14.08.2019 

 


