KUIDAS ÕPETADA KÜLMKAPILE
EESTI KEELT?
EHK ANDMESTUNUD ÜHISKONNA
TERMINOLOOGIA REFLEKSIOONID
Liina Deutschler, Anu Masso

Majandusteaduskond / Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Tallinna Tehnikaülikool

XV oskuskeelepäev
13. oktoober 2020
pp.kk.aaaa

MIKS ÕPETADA KÜLMKAPILE EESTI KEELT?

Ilukirjanduse näide
Fernweh – seiklushimu, rännulust
Andmestunud maailma kirjanduse näide
dashboard – kiiranalüütika paneel

dashboard – kasutaja koondpaneel

pp.kk.aaaa

Janne Lias, 2019

▪

Sihtasutuse Archimedes kõrgkooliõpikute
kirjutamise kutsung

▪

Peatükkide autoriteks on 38 Eesti
tippeksperti eri valdkondadest.

▪

Sihtrühm: Üliõpilased, teadustöötajad,
analüütikud – eksperdid, algajad, otsustajad.

▪

Avaldamine eeldatavasti detsembris 2020,
TLÜ Kirjastuse Gigantum Humeris sarjas.

▪

Kolm eesmärki
▪ avada andmestunud maailma
analüüsimise mitmekesiseid võimalusi ja
põhimõtteid
▪ tutvustada uudseid Eesti uurimusi ja siin
arendatud analüüsimeetodeid
▪ tekitada huvi uute meetodite kasutamise,
katsetamise ja edasiarendamise
vastu
pp.kk.aaaa

▪

Aprill 2019 Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverentsi
(ESAK) sektsioon, arutelud nii andmestunud ühiskonna
teemadel laiemalt kui terminoloogiast.

▪

Oktoober 2019 - veebruar 2020 Kõikide selleks hetkeks
valminud peatükkide läbivaatlus.

▪

Väga pikk Excel fail: Potentsiaalselt lugejale ebaselged
terminid, samade ja erinevate terminite kasutus
erinevates peatükkides, tõlked, definitsioonid, jne.

▪

Jaanuar / veebruar 2020 Terminite ja termini klastrite
välja selgitamine, mis vajavad arutelu ning erinevate
autoritega kooskõlastamist.

▪

10. veebruar 2020 Terminoloogiaseminar, Tartu.

▪

Veebruar – mai 2020 Terminite kasutamise kokkulepped
ja terminite ühtlustamine peatükkides.
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Ave Taavet, 2020

TERMINOLOOGIA ÜHTLUSTAMISE PROTSESS

TERMINOLOOGIA ÜHTLUSTAMISE VÄLJAKUTSED
Täpsus
Läbipaistvus

Lühidus

Ühemõttelisus

Suupärasus
Kerghääldatavus

▪

Hea termin aitab eristada
lähimõisteid
▪ Nt rühmitamine (üldine mõiste)
ja klasterdamine (spetsiifiline
meetod)

▪

Hea termin jätab ära
teisejärgulise (nt sõna,
sõnaosa) ja võimalusel eelistab
lühemat, lihtsamat
▪ Nt andmestunud ühiskond ja
andmeühiskond

Terminoloogia põhidilemma
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TERMINOLOOGIA ÜHTLUSTAMINE
ÜLDMÕISTED JA TERMINID
▪ Nt andmestunud ühiskond ja andmeühiskond vs andmestuv ühiskond
– digitaalse transformatsiooni ja võrgustumise tulemusel toimunud tehnosotsiaalsete muutuste järgne ühiskond; ühiskondlikud institutsioonid,
struktuurid ja normid põimuvad andmete ja andmetehnoloogiatega aina
tihedamalt läbi, nii et ühiskondlikud protsessid põhinevad andmetel, on
andmetest informeeritud või neist juhitud.
Raamatu terminisõnastik
koondab 159 terminit
andmestunud maailma
uurimisest ja mõistmisest,
abistavatest andmetest
kuni ülesobitamiseni.
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▪ Nt metaandmed – struktureeritud andmed
põhiandmete kohta,
▪ Nt paraandmed – protsessi andmed,
▪ Nt lähteandmed (source data) –
originaalandmed
▪ abistavad andmed, sekundaarandmed,
toorandmed, taustandmed, …

TERMINOLOOGIA ÜHTLUSTAMINE
SPETSIIFILISEMAD MÕISTED JA TERMINID
▪ Nt rühmitamismeetodid
▪ rühm vs klaster vs grupp
▪ rühmitamine ja klasterdamine
▪ Nt veebiuuringud ja sotsiaalmeedia
uuringud
▪ online vs veebi vs neti vs interneti
▪ online kommunikatsioon,
veebikommunikatsioon,
netikommunikatsioon,
internetikommunikatsioon
▪ veebi-intervjuu vs online-intervjuu
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▪ Nt kuumuskaart
▪ algsed alternatiivsed mõisted nt
soojuskaart, tiheduskaart,
lõõmtõmmis ja inglise keelsed
vasted heatmap ja density plot

▪ Nt platvormi rakendusliides
▪ application programming interface
(API)

TÄNUSÕNAD
EESTI KEELE INSTITUUT
SIHTASUTUS ARCHIMEDES
TALLINNA ÜLIKOOLI KIRJASTUS

RAAMATU AUTORID JA TOIMETAJAD

TÄHELEPANEKUID? MÕTTEID? KÜSIMUSI?
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