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SISSEJUHATUS
Eestis
ilmub
aastas
umbes
1900
nimetust
perioodilisi
väljaandeid.
Üksiknumbriteks jaotatuna see arv mitmekordistub. Säilituseksemplari seaduse
alusel jõuab Eesti Rahvusraamatukokku (RaRa) suurema osa
Eestis ilmuvate
perioodiliste väljaannete failidest. Need säilitatakse ja tehakse üksikuteks
artikliteks töödelduna kättesaadavaks RaRa digitaalarhiivi Eesti artiklite
portaalis (edaspidi DEA). Tänaseks on DEA maht ca 8,2 miljonit artiklit ja
see kasvab pidevalt.
Kuigi DEA koostamist alustati 2014. aastal, sisaldab andmebaas ka ajalehti ja
ajakirju, mis ilmusid enne II maailmasõda ja osati ka taasiseseisvumise ja
säilituseksemplari seaduse jõustumise vahelisel ajajärgul. Andmebaas sisaldab
nii artiklite täistekste kui peamisi artikli tuvastamist võimaldavaid
metaandmeid. Artikleid saab otsida
kas täistekstis või metaandmetes
sisalduvate sõnade järgi. See on tekitanud olukorra, kus proportsionaalselt
andmebaasis sisalduva info kasvuga kahanevad võimalused vajalikku infot leida.
Enne DEA loomist koostasid raamatukogud kuni 2014. aastani ühiselt Eesti
artiklite andmebaasi ISE (https://artiklid.elnet.ee ). Alates 2014. aastast
ei ole RaRa selles protsessis suures mahus osalenud, kuid teised raamatukogud
jätkavad ühise andmebaasi kasutamist ja kasvatamist. ISE sisaldab teatud hulga
väljaannetes avaldatud artiklite kirjeldusi ja märksõnu. Andmebaas täistekste
ei sisalda, üksnes viiteid täistekstidele. ISE maht on ca 2 miljonit
artiklikirjeldust ja see kasvab väga vähesel määral.
Märksõnade määramisel tehisintellekti või algoritmide abi täna ei kasutata.
Lisaks on
kirjeldamine ja märksõnade sisestamine andmebaasi täielikult
manuaalne tegevus.
Lähteandmed täistekstide näol, mis vajavad automaatset märksõnastamist, asuvad
https://dea.digar.ee/ keskkonnas.
Käesolevas projektis kasutame vaid välisvõrgust juurdepääsu omavate artiklite
tekste nii õpetamiseks kui ka alusmaterjalina seega puudub autoriõiguste mõju
antud projektile. Täpsemalt
saab tutvuda RRi avaandmete lehel olevat
visuaaliga
(http://data.digar.ee/text/dea_info.html#kui-palju-onligip%C3%A4%C3%A4setavaid-materjale ), mis kajastab vabalt juurdepääsetava
materjali hetkeseisu.
Varem märksõnastatud artiklid (ainult metaandmed) koos märksõnadega asuvad
Andmebaasis ISE, mis on Eesti suuremates raamatukogudes koostatav Eesti
artiklite andmebaas (https://artiklid.elnet.ee/ ).
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Väljaannete
märksõnastamise
(https://ems.elnet.ee/ ).

aluseks

on

Eesti

märksõnastik

EMS

Projekti on kaasatud artiklite märksõnastamisega täna tegelevad raamatukogud,
eelkõige sisu analüüsi ja etappide tulemite valideerimisse ning prototüübi
testimisse. Projekti töörühma kuuluvad raamatukogud:
•
•
•
•
•
•
•

Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Kirjandusmuuseum
Kaitseväe peastaabi raamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu
Eesti Maaülikooli raamatukogu

ÄRIVAJADUS
Käsitsi märksõnastamine on suurenevat väljaannete ja artiklite mahtu arvestades
väga aeganõudev protsess. Selle tõttu on Rahvusraamatukogu huvides analüüsida
millisel tasemel on artiklite märksõnastamise automatiseerimine võimalik ning
kas ja millisel määral on mõistlikult võimalik asendada artiklite manuaalne
märksõnastamine automatiseeritud lahendusega.
Hetkel
on
kasutajatel
võimalik
artikleid
otsida
DEAst
teemade
ja
täistekstiotsingu
põhjal.
ISE
toetab
üldmärksõnade
ja
märksõnade
kombinatsioonide põhist otsingut. Rahvusraamatukogu poolt digiteeritud
väljaanded on töötajatele ja kasutajatele leitavad mainitud rakenduste
vahendusel, kuid õige artikli leidmiseks vajalikke märksõnu, mille abil
efektiivselt
väga
mahukates
täistekstide
ning
metaandmete
baasides
orienteeruda, väga palju ei ole, kuna tänasel päeval kõiki Eestis ilmuvaid
artikleid ei märksõnastata.
Rahvusraamatukogul
on
soov
teostada
digiteeritavate
artiklitekstide
märksõnastamine tulevikus automaatselt digiteerimise protsessi osana. Antud
projekti eesmärk on tõestada ja kirjeldada lahendus, mille abil on võimalik
digiteeritud väljaande märksõnastamise protsessis bibliografeerija töömaht
viia miinimumini. Selle asemel tuvastatakse sisse loetud tekst artiklina ja
artiklipõhised märksõnad lisatakse automaatselt tarkvaralist lahendust
kasutades. Andmeanalüüsi ja prototüüpimise töödega on võimalik tuvastada
milliseid märksõnu suudab tehniline lahendus automaatselt tuvastada ja lisada.
Saadud tulemit on soov ühendada käesoleva projektiga parallelselt teostatava
pildi sisutuvastuse (nt pildil oleva isiku nimi jmt) tulemiga, kus
tulevikuvisioonis talletuvad mõlema projekti tulemid metaandmetena artikli
kirje juurde.
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SKOOP
Käesolev dokument kirjeldab põhjaliku tekstilise kirjelduse ja kontseptuaalse
joonisena RaRa digiteerimise ja märksõnastamise tänaseid protsesse ja
kasutatavaid tehnoloogilisi rakendusi. Pealiskaudsemalt projekti töörühmas
olevate raamatukogude digiteerimise ja märksõnastamise protsesse ning nende
ülevaadet võrdlemist võimaldaval kujul.
Töö skoobis on lisaks produktsioonikõlbliku lahenduse detailanalüüs, mis
sisaldab automaatse märksõnastamise lahenduse soovitud tulevikuolukorra (TOBE) disaini, põhiprotsesside ja arhitektuurilise lahenduse kirjeldust,
kasutuslugusid, integratsioonideks vajalike andmekomplektide analüüsi ja
funktsionaalseid
ning
mittefunktsionaalseid
nõudeid.
Välja
on
toodud
tulevikuolukorra edukriteeriumid ja riskid.
Projekti käigus koostatud artiklite märksõnastamise detailanalüüsi dokumendis
on antud ülevaade artiklite märksõnastamise meetoditest, Krati prototüübist ja
sellega seotud tekstianalüüsist ning nõuetest.

MÕISTED JA TERMINOLOOGIA
Lühend/Mõiste

Selgitus

RaRa

Rahvusraamatukogu

EMS

Eesti märksõnastik (https://ems.elnet.ee/)

ISE

Eesti artiklite andmebaas ISE (ISE
= Index Scriptorum Estoniae). Andmebaas ISE on Eesti
suuremates raamatukogudes koostatav Eesti artiklite andmebaas
(https://artiklid.elnet.ee/)

ESTER

ELNET Konsortsiumi ühine e-kataloog (https://www.ester.ee/)

docWorks

CCS poolt pakutav digiteerimise ja konverteerimise
tarkvaralahendus (https://contentconversion.com/software/ccsdocworks/)

DEA

DIGAR Eesti artiklite täistekstide portaal
(https://dea.digar.ee/)

DIGAR

Raamatute täistekstide portaal (https://www.digar.ee/)

Fedora

Vabavaraline repositoorium (https://duraspace.org/fedora/)

Veridian

Tarkvara METS/ALTO failide (perioodika) kuvamiseks
(https://veridiansoftware.com/collections/)
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Operaator

RaRa's loodud moodul failide arhiveerimiseks

Rosetta

Digivara haldus- ja säilitamistarkvara
(https://exlibrisgroup.com/products/rosetta-digital-assetmanagement-and-preservation/)

Digitaalarhiiv
(arhiiv)

RaRa digivara pikaajalise säilitamise repositoorium. Projekti
alguses kasutusel tarkvara Fedora, tulevikus toimub üleminek
Rosettale.

TLÜAR

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Linnaraamatukogu

Tartu (Oskar Lutsu nimeline) Linnaraamatukogu

TÜ

Tartu Ülikool

TalTech

Tallinna Tehnikaülikool

Kirmus /
Kirjandusmuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum

EMÜ

Eesti Maaülikool

Kaitseväe
raamatukogu

Kaitseväe peastaabi raamatukogu

Digimine /
digiteerimine

Füüsiliselt kujul digitaalsele kujule viimine või juba
digitaalsel kujul sissetuleva materjali talletamine
andmebaasis või infosüsteemis.

Issuu

Kaitseväe raamatukogu poolt kasutatav digitaalsete failide
hoiustamise ja avaldamise lahendus (https://issuu.com/).

Kivike

Eesti Kirjandusmuuseumi infosüsteem KIVIKE (Kirjandusmuuseumi
arhiivid ja andmebaasid avanevad EKM
kodulehel https://kivike.kirmus.ee/).

UDK

Universaalne kümnendliigendus, milles kirjandus on rühmitatud
teadusalade kaupa numbriliste indeksite järgi. Võimaldab
otsida rahvusvahelise liigitussüsteemi järgi. Peamiselt
kasutusel Kirmuses, kus kasutatakse UDK vanemat versiooni, mis
lubab märksõnastada vanemat perioodikat (esimese Eesti
Vabariigi aegne ja varasem).

EKLA

Eesti Kultuurilooline Arhiiv

OCR

Optical Character Recognition ehk elektrooniline
tekstituvastus.

SäSi

Säilituseksemplari seadus

Kratt

Automaatse märksõnastamise lahendus.

Märksõnastaja

Automaatse märksõnastamise komponent.
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Valideerija

Automaatse märksõnastamise tulemit valideeriv töötaja.

Mudel

Konkreetne mudel ilma eel- ja järeltöötlusprotsessideta (nt
"RaKUn").

Meetod

Mudel koos võimalike eel- ja järeltöötlusprotsessidega (nt
lemmatiseeritud sisendiga RaKUn, mille väljund lingitakse
taksonoomiaga).

HETKEOLUKORRA (AS-IS) KIRJELDUS
Kirjeldatud on RaRa ja töörühmas osalenud raamatukogude digiteerimise ja/või
märksõnastamise tänaste tööprotsesside ning kasutatavate tehniliste lahenduste
ülevaade.

1.1 Protsessid ja töövahendid
Käesolevas peatükis on kirjeldatud RaRa ning töörühma raamatukogude artiklite
töövood, sh ülevaade digiteerimise ja märksõnastamise jaoks kasutusel olevatest
töövahenditest.
Rahvusraamatukogu tööprotsessid on jaotatud kaheks suuremaks eraldiseisvaks
alamprotsessiks: digiteerimise töövoog ja märksõnastamise töövoog. Oluliste
erinevuste tõttu on eraldiseisvalt esitatud projekti töörühma kuuluvate
raamatukogude tööprotsesside kirjeldused.

Lets turn this project
into a success-case

SÜSTEEMIANALÜÜS

ver 2.0
9 (120)

Joonis 1. Digiteerimise-märksõnastamise protsesside ja süsteemide hetkeolukord

1.1.1

Töövahendite ülevaade

Töövahendite ülevaade kirjeldab RaRa digiteerimise ja märksõnastamise
protsessides kasutatavaid põhilisi tehnilisi aspekte, komponente ja nende
vahelist andmete liikumist.
Artiklite digiteerimise, arhiveerimise ja märksõnastamisega
kasutusel olevad tehnilised lahendused on järgnevad:








FTP server
docWorks
Digitaalarhiiv (arhiiv)
DEA
ISE
EMS
RaRa skriptid

Raamatute digiteerimisel ja märksõnastamisel lisanduvad:




Operaator
Raamatute FTP server
ESTER
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Kirjastajaportaal ja FTP
Kirjastajaportaali üheks osaks on FTP, kuhu laekuvad SäSi (Säilituseksemplari
seaduse) raames laekunud väljaannete trükieelsed failid (peamiselt raamatud).
Kirjastajaportaalis määratakse igale väljaandele PubCode, autoriõigused ning
määratakse ära väljaande avaldamise ajad.
Eraldiseisva FTP kaudu laekuvad RaRasse perioodilised väljaanded,
segmenteeritakse docWorksi abil ja lähevad sealt edasi arhiveerimisele.

mis

Laekuvat ainest saavad kirjastajad ja väljaandjad lisada vaid neile oma
materjali üleslaadimiseks ettemääratud kausta, puudub võimalus FTP-s olevat
ainest kustutada või üle kirjutada.
docWorks
docWorks on RaRa kasutatav rakendus failide automaatseks eeltöötlemiseks.
Kasutajaliidese abil on võimalik eeltöödeldud faili täiendada ja parendada ning
võimaldab tulemi sobival kujul eksportimist selle avaldamiseks ja pikaajaliseks
säilitamiseks.
Tarkvara on võimeline töötama mitme erineva failiformaadiga nii impordi,
ekspordi kui metaandmestiku osas. Hetkel RaRa-s kehtivas protsessis on
tarkvarasse
imporditavad
failid
on
PDF-formaadis
ning
eksporditavad
väljundfailid on:





PDF pikaajaliseks säilitamiseks – üks kogu väljaande fail, kuhu on loodud
sisukord.
METS vormingus XML terve väljaande kohta, mis sisaldab väljaande
kirjeldust ja artiklite kirjeldusi ning struktuuri ja viiteid artiklitele
ALTO XML ning JPEG2000 failides.
ALTO CML failid, mis sisaldavad OCRitud sõnade paiknemist JPEG2000
pildifailis.
JPEG2000 formaadis väljaande lehekülgede pildifailid.

RaRa skriptid
RaRa on loonud digiteerimise ja arhiveerimise protsessi toetamiseks erinevaid
skripte, mis liigutavad faile erinevate süsteemide (failisüsteemi kaustade)
vahel ning tuvastavad või täiendavad metaandmestiku.
Digitaalarhiiv
Digitaalarhiivis on täna kasutusel Fedora tarkvara. RaRa plaan on minna
lähiajal üle Rosetta tarkvarale, sellega tuleb arvestada käesoleva projekti
skoobis oleva lahenduse väljatöötamisel. Rosettasse tekib lisaks Dublin Core
meta formaadis andmete säilitamisele ka MARC21 XML ning JP2 (JPEG2000)
formaadis metaandmete ja pildifailide talletamise võimekus.
Lets turn this project
into a success-case

SÜSTEEMIANALÜÜS

ver 2.0
11 (120)

Digitaalarhiivis on olemas võimekus hoida teosega seotud märksõnasid, kuid
senimaani on seda rakendatud vaid raamatute puhul. Sellised märksõnad on
talletatud koos raamatu metaandmestikuga Dublin Core formaadi ettenähtud
plokis, seal puudub võimalus eristata vormi-, koha- , jms. märksõnu.
Arhiivi jõudnud andmed talletatakse esialgsel kujul ning nende muutumisel neid
edaspidi ei uuendata. Näiteks ESTER raamatu kirje pealkirja muudatusel Arhiivis
olevaid andmeid ei uuendata. See võib tuua kaasa olukorra, kus kirjed on õigesti
lingitud, kuid ESTERis ja Arhiivis on teosel erinevad pealkirjad või muu erisus
metaandmestikus.
Arhiivis artiklitel märksõnu ei ole, sest artiklid on arhiveeritud ühe
väljaande eksemplari põhiselt PDF failina, kus PDF sisaldab kõiki eksemplaris
sisalduvaid artikleid, eraldi artiklikirjed arhiivis puuduvad. Artiklipõhiste
märksõnade lisamine eeldaks võimekust Arhiivis METS/ALTO faile avada, see
võimalus hetkel puudub.
Digitaalarhiivil on avaandmete liides – OAI-PMH protokoll – millega on võimalik
infot avaandmetena publitseerida.
DEA
DEA on Veridiani loodud tarkvara, kus hoitakse Eesti artiklite täistekste. DEAs
on failid PDF, METS/ALTO ning JP2 (JPEG2000) kujul.
DIGAR
DIGAR on RaRa-le eritellimusel loodud tarkvara,
täistekste koos metaandmete ja märksõnadega.

kus

hoitakse

raamatute

ESTER ja ISE
on väliskasutaja-poolsed keskkonnad, mille aluseks on Sierra rakendus. Sierra
rakendused ISE ja ESTERi all on erinevad.
ESTERi ja ISE all olevad Sierra eksemplarid on täielikult eraldiseisvad
digiteerimise töövoost ehk FTP, docWorksi, Arhiivi ja DEA, Digari süsteemidest.
ESTERis kui ISEs talletatakse märksõnad MARC21 vormingus.
EMS
EMSi märksõnade uuendamise korral tehakse uuendused ka ESTERis ja ISEs, kuid
Digaris ja DEAs märksõnade uuendamist ei toimu.
Operaator
Operaator on raamatute protsessis analoog docWorksile, kuid faile ei avata,
kuna ei ole vajalik artiklite tasandil töötlus (st. METS/ALTO failitüübiga).
Operaatori töötlusprotsessis täiendatakse raamatu faili metaandmetega. Selleks
Lets turn this project
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oskab operaator ESTERist ise märksõnad küsida ja failile lisada. Operaatoris
on võimalik ka käsitsi märksõnu lisada.

1.1.2

RaRa raamatute digiteerimise ja märksõnastamise protsess

Siin on välja toodud lühike ülevaade raamatute digiteerimise ja märksõnastamise
protsessist.
Raamatute digiteerimise ja märksõnastamise protsess:
1.
1.
2.
3.
4.

ESTERisse tekivad ISBN põhjal esialgsed metaandmed.
ESTERi kirjet täiendatakse märksõnadega.
Raamat läheb digiteerimisele Skännerisse
Skännerist liigub fail FTP-sse töötluse ootele.
FTP-st
liigub
fail
töötlusele
Operaatorisse,
mille
tulemusel
eksporditakse Dublin Cores formaadis fail.
5. Märksõnadega täiendatud Dublin Core fail paigutatakse Fedorasse.
6. Fedorast jagatakse fail avalikku liidesesse DIGARisse.
Arhiivist jõuab ESTERisse Digari link ning Digarisse raamatu kirjeldavad andmed
koos failiga ning link raamatu kirjele ESTERis.

1.1.3

RaRa perioodika arhiveerimisprotsess

Rahvusraamatukogu perioodika arhiveerimiseprotsess algab kirjastaja poolt PDFformaadis trükieelse faili edastamisest Kirjastajaportaali, sealt liigub fail
RaRa käivitatavate skriptide abil Kirjastajaportaali FTP serverist edasiseks
töötluseks docWorksi.
Perioodika arhiveerimise protsess koosneb järgnevatest sammudest:







Kirjastaja või väljaande töötaja laeb Kirjastajaportaali FTP serveris
ettenähtud kausta perioodika numbri, PDF-failide kujul.
RaRa skriptid liigutavad perioodika PDF failid docWorksi kettale.
Fail läbib pool-automaatse töötluse docWorksis, eraldatakse pildid,
pealkirjad, autorid, artiklid.
Käsitsi kontrollitakse üle pealkirjad, autorid ning tekkinud artiklid ja
vajadusel tsoneeritakse ümber, kui automaatprotsess on oma tegevuses
eksinud ning eksporditakse tulemid PDF + METS/ALTO formaatides.
Töötluse läbinud ja eksporditud failid liigutatakse skriptidega
paralleelselt RaRa digitaalarhiivi ja DEA keskkonda.

FTP serveri kataloogipuu järgi on võimalik saada laekunud perioodika väljaande
nimi ning ilmumise kuupäev. Kuna väljaande nimed on pikad ja vahel kattuvad
siis omistatakse igale väljaande nimetusele unikaalne kood (PubCode), mida
kasutatakse
edaspidi
automaatprotsessides,
failide
liigutamisel
ühest
serverite vahel ning hiljem avalikus liideses (DEA) väljaande püsilingi
moodustamisel.
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Digiteerimise protsess toimub pool-automaatselt kasutades tarkvara docWorks.
Protsess docWorksis
järgnevalt.

peale

failide

automaatset

importimist

on

kirjeldatud

docWorks teostab eeltöötluse käigus väljaande tsoneerimise (tuvastatakse lehe
elemendid ja nende paiknevus – märgistatakse pealkirjad, pildid, kehatekstid
jmt), struktuurianalüüsi (tuvastatakse väljaande komponendid – sisukord,
artiklid jmt) ja tekstituvastuse (OCR).
Peale eeltöötlust
korrigeeritakse tulemust manuaalselt spetsialisti poolt,
kes
parendab tarkvara poolt saavutatud tulemust ning teostab kontrolli
artiklite pealkirjade ja autorite nimede tekstituvastusele. Spetsialist saab
oma töö salvestada varjatud kujul või tulemuse sobivas formaadis eksportida.
docWorksi
töötluse
läbinud
failid
liigutatakse
RaRa
skriptide
abil
paralleelsete töövoogudena korraga RaRa digitaalarhiivi ja DEAsse, kus toimub
nende säilitamine ning tulem muutub ligipääsetavaks.
DEA rakenduses on võimalik tulemit näha koos sisukorraga, samuti on artiklid
koos täistekstidega ligipääsetavad, ning on võimalik viidata nii konkreetsele
väljaandele kui ka valitud artiklile. ISEs olev artikli link viib kasutaja DEAs
tervik-väljaande faili sees konkreetse artikli juurde.

1.1.4

RaRa perioodika märksõnastamise protsess

RaRa-s märksõnastatakse aktiivselt peamiselt raamatuid. Varasemalt toimus
artiklite märksõnastamine aktiivsemalt, kuid peale DEA ja digiväljaannete
kasutuselevõttu on artiklite märksõnastamise maht vähenenud. Tänasel päeval
toimub artiklite märksõnastamine ainult valitud teemadel.
Hetkel koostatakse RaRa-s õigusbibliograafia andmebaasi ja Vabariigi Presidendi
bibliograafiat. Esimese jaoks märksõnastatakse andmebaasi ISE keskkonnas
ajakirjades, kogumikes ja jätkväljaannetes ilmuvaid õigusteemalisi artikleid.
Õiguse valdkonnas ei märksõnastata ajalehti. Presidendi bibliograafia
koostamise raames märksõnastatakse artiklid, mille teemaks on presidendi
institutsioon, presidendivalimised, presidendi kohta kirjutatu ja ka presidendi
kõned, mis on ilmunud ajalehtedes, ajakirjades ja jätkväljaannetes.
Raamatute ja perioodika artiklite märksõnastamise protsessid on olemuselt
suuresti sarnased. Artiklite märksõnastamiseks koostatud juhendi aluseks on
olnud
raamatute
märksõnastamise
protsess.
Erinevalt
raamatute
märksõnastamisest, mis toimub täna enne raamatu digiteerimist ja arhiveerimist,
toimub artiklite märksõnastamine peale väljaannete digiteerimist ning
arhiveerimist.
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Alljärgnevalt on välja toodud seni kasutusel olev artiklite märksõnastamise
protsess.
1.1.4.1

Perioodika artiklite märksõnastamise protsess

1. Bibliograaf otsib DEA keskkonnast märksõnastatava artikli.
2. Bibliograaf tutvub lühidalt artikliga ja tuvastab esmased sobivad
märksõnad.
3. Artiklite märksõnastamiseks kasutatavas Sierra rakenduses alustatakse uue
kirje lisamist, kusjuures võimalik on sobiva malli valik.
4. Sisestatakse kogu artiklit puudutav vajalik metainfo (sh, väljaande nimi
ja perioodika nr; artikli pealkiri; autor(id) jmt).
5. Otsitakse välja tuvastatud märksõnad või bibliograafi esialgsetele
ideedele vastavad ametlikud EMSi märksõnad. Selleks kasutatakse:
a. Sierra rakenduses olevat märksõnade otsingut EMSi sõnastikust.
b. EMSi kodulehte, mis võib olla bibliograafi jaoks lihtsamini
kasutatav kui Sierra sisene otsing.
6. Leitud märksõnad lisatakse Sierras õige koodiga väljale, eristades vormi, teema- ja teisi märksõnade tüüpe.
a. Ühe koodiga on võimalik lisada mitu märksõna.
7. Bibliograaf otsib lingi(d) artiklikirjele.
a. Püsilink DEAs või võrguväljaande link (juhul kui tegemist on
väljaandega, mida DEAs ei leidu).
8. Bibliograaf salvestab uue loodud kirje Sierras.
a. Kui töö jääb pooleli, on võimalik salvestada varjatud kirjena, mida
kasutajad ei näe.
b. Kui töö on edukalt lõpetatud ja kirje avalikult salvestatud, siis
näevad kasutajad seda ISEs ning saavad artiklikirje märksõnade järgi
süsteemist üles leida.
Märksõnastamise aluseks on DEAs olev eestikeelne artikkel, mis märksõnastatakse
eestikeelsete märksõnadega. Metaandmed ja märksõnad lisatakse ISEsse. RaRa on
huvitatud nende lisamisest ISE asemel artiklite täistekstide juurde DEAsse.
Digitaalarhiivi läheb hetkel kaasa see andmestu, mis on olemas peale docWorksi
töötlusfaasi. Märksõnad, mis lisatakse artiklitele hiljem ISEsse, ei jõua
tagasi Arhiivi.

1.1.5

Ülevaade töörühma raamatukogude hetkeolukorrast

Projekti töörühma kuuluvate raamatukogude digiteerimise ja märksõnastamise
protsessid erinevad suuremal või vähemal määral. Antud projekti põhifookus on
artiklite digimine ja märksõnastamine, seetõttu on antud nimetatud protsesside
ülevaade.
Ülevaade raamatukogude võrdlusest on välja toodud järgnevate tabelites.
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Tabel 1. Töörühma kuuluvate raamatukogude digiteerimise ülevaade.
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Tabel 2. Töörühma kuuluvate raamatukogude mõrksõnastamise ülevaade.

1.1.5.1
Tartu Linnaraamatukogu
Tartu Linnaraamatukogus ei toimu perioodikaväljaannete digiteerimist.
Raamatukogus märksõnastatakse kaasaegsete Tartus ilmuvate eestikeelsete
perioodika väljaannete artiklid ning teistes Eesti väljaannetes ilmunud Tartu
kohta käivad artiklid. Märksõnad lisatakse eesti keeles Sierra kaudu ISEsse,
kasutades EMSi ning täiendades kirjeid vajadusel Tartu-spetsiifiliste
märksõnadega.
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Raamatukogul puudub autoriseeritud DEA töökoht, mistõttu puudub raamatukogul
ligipääs kõikidele DEA täistekstidele. Seetõttu toimub märksõnastamine
paberväljaannete põhjal.
1.1.5.2
Kaitseväe peastaabi raamatukogu
Kaitseväe raamatukogus ei toimu väliste väljaannete digiteerimist, kuid
Kaitseväe enda väljaanded on talletatud digitaalselt PDF kujul Issuu veebilehel
ning DIGARis.
Kaitseväe raamatukogus bibliografeeritakse ja märksõnastatakse kogu Eestis
ilmuv eestikeelne kaasaegne kaitseväe temaatikaga perioodika. Selle hulka
käivad Kaitseväe enda poolt välja antavad väljaanded ning Kaitseväge või
Kaitseliitu kajastavad artiklid teistes Eesti väljaannetes.
Raamatukogul puudub autoriseeritud DEA töökoht. Kaitseväe väljaanded on
märksõnastamiseks kättesaadavad digitaalselt PDF ning paberväljaande kujul,
teised Eesti väljaanded on paberkujul raamatukokku tellitud. Märksõnad
lisatakse eesti keeles Sierra kaudu ISEsse, kasutades EMSi ning täiendades
kirjeid vajadusel sõjandus-spetsiifiliste märksõnadega.
Lisaks ülalmainitud perioodikale märksõnastab raamatukogu ka valitud inglise
keelseid väljaandeid
kui neis on ilmunud artiklid, mis kajastavad Eesti
Kaitseväge ning millele on juurdepääs ostetud.
1.1.5.3
TalTech raamatukogu
TalTech raamatukogu bibliograafia osakond jooksvat perioodikat ei digiteeri.
Raamatukogus laiemalt on toimunud erinevaid digiteerimise töid ja toimub teatud
materjalide digikujul talletamine, näiteks ülikoolis ilmuvad väljaanded
(Studiosus, Mente et Manu, mõned teadusajakirjad ja -kogumikud) ilmuvad
digitaalsel kujul ning digikujul talletatakse doktoritöid.
Raamatukogus märksõnastatakse Eestis tänapäeval ilmuvaid tehnikavaldkonna
väljaandeid, mis reeglina on eestikeelsed. TalTech raamatukogus toimub
jooksvate artiklite märksõnastamine enamasti paberväljaande pealt. Juhul kui
tegu on elektroonilise väljaandega, siis märksõnastatakse selle pealt.
Märksõnastamiseks kasutatakse EMSi ning sõnad lisatakse ISEsse eesti keeles.
TalTech raamatukogus on autoriseeritud DEA töökoht olemas, kuid seda
kasutatakse
väga
vähesel
määral.
Töökoha
kasutamine
on
tavapärases
tööprotsessis ebamugav, aeglustades tööprotsessi, samuti ei ole kõik artiklid
ja väljaanded töökoha kaudu ligipääsetavad.
Lisaks eelnevale on TalTech-is
andmebaas ning digikogu.
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TalTech-i töötajate teaduspublikatsioonid on reeglina avaldatud inglise keeles,
seega on neile juba lisatud võtmesõnad, millele raamatukogu töötajad lisavad
digikogusse eesti keelsed EMSi märksõnad.
Digikogus on TalTech-is kaitsmisele minevad tööd avaldatud elektrooniliselt.
Digikogusse jõuavad teadustööde failid juba digitaalsel kujul.
Digikogust võib leida ka muid digiteeritud materjale, mida on digiteeritud
retroprojektidena TLÜAR poolt. Need on märksõnastatud digikogusse.
1.1.5.4
TLÜ Akadeemiline raamatukogu
Tallinna
Ülikooli
Akadeemilises
raamatukogus
talletatakse andmebaasis ETERA.

digiteeritud

materjale

TLÜAR kasutab digiteerimiseks docWorksi, et materjal sisse skanneerida ning
segmenteerida. Projektipõhiste massdigimiste protsess on samasugune nagu RaRa
protsess, st failitöötluses läbitakse identsed sammud.
Raamatukogus märksõnastatakse kõiki sissetulevaid väljaandeid, nendeks on
raamatud, võrguväljaanded, perioodika jne. Märksõnastatakse ka vanemaid
teavikuid (rekataloogimine), eelkõige Baltika osakonna materjale.
Märksõnastamine TLÜAR-is ei toimu artikli tasandil vaid väljaande tasandil.
Tänapäeval ilmuv väljaanne või rekataloogitav väljaanne märksõnastatakse ESTERisse. Märksõnastamine toimub paberväljaande või võrguväljaande pealt.
Märksõnastamiseks kasutatakse EMSi. Põhiosa märksõnastatavast materjalist on
eesti keeles, kuid oma osakaal on ka inglise ning venekeelsetel materjalidel.
Näiteks võrguväljaanded on peamiselt inglisekeelsed. Märksõnad materjalide
kohta lisatakse eesti keeles.
Võõrkeelse
teaviku
kataloogimisel
kasutatakse
võimalust
kirje
teiste
raamatukogude kataloogidest Sierrasse tõmmata. Tõmmatud kirjed korrastatakse,
kirjes olevad märksõnad (enamjaolt inglise keeles) jäetakse kirjesse alles,
lisatakse eestikeelsed märksõnad.
ISEsse sisestatakse artiklite märksõnu väga vähesel määral, sinna jõuavad
väliseesti
artiklite
andmebaasi
VEART
märksõnad.
Väliseesti
artiklid
märksõnastatakse artikli tasandil, kus töötaja valib väljaande numbrist
artiklid, mida märksõnastada ning sisestab märksõnad ISEsse. Märksõnad
materjalide kohta lisatakse eesti keeles.
1.1.5.5
TÜ raamatukogu
Tartu ülikooli raamatukogus digiteeritakse vanema perioodi raamatuid ja
materjale kuni aastani 1950. Digiteerimisele valitakse autorikaitse alt
väljunud raamatud ning haruldased või suurema huvi alased materjalid.
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Digiteeritud materjalid talletatakse DSpace-is. Digiteeritavad
võivad olla erinevates keeltes (eesti, inglise, vene).

materjalid

Raamatukogus toimub ainult TÜ raamatukogu poolt digiteeritud materjalide ning
üliõpilastööde märksõnastamine DSpace-i ja ESTER-isse. Vanema perioodi
materjali digiteerimise eelduseks on, et sellekohane kirje on juba ESTER-is
olemas. Seda kirjet täiendatakse hiljem EMS märksõnadega. Lisatavad märksõnad
võivad olla ESTER-is eesti keeles ning DSpace-s nii eesti kui inglise keeles.
Üliõpilastööde täistekstid on reeglina olemas digitaalsel (PDF) kujul, mis
lisatakse DSpace-i. Lõputööde kirjete lisamine ESTER-isse varieerub ning osadel
lõputöödel ei olegi ESTERis kirjet. Sellisel juhul TÜ raamatukogu kirjeid ise
neile juurde ei loo. Vanemad lõputööd, mis digitaalsel kujul DSpace-s ei
kajastu, digiteeritakse ja lisatakse samuti DSpace-i. Osadel lõputöödel ja
erinevate Euroopa Liidu projektide raames avaldatud artiklitel on märksõnad,
mis ei kajastu EMSis. Need on tavaliselt autori enda poolt lisatud ingliskeelsed
märksõnad.
1.1.5.6
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Kirjandusmuuseumis toimub digiteerimine oma majas või tellitud teenusena
väliselt
teenusepakkujalt.
Erinevates
keeltes
trükised
digiteeritakse
põhiliselt kuni aastani 1917 ning vahemikus 1918-1940. Digiteeritud materjalid
talletatakse infosüsteemis Kivike.
Teavikuid, mida kataloogitakse ja liigitatakse, märksõnastatakse EMSi alusel
Sierras.
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiiviraamatukogus leiduvad trükised (raamatud,
perioodika, maakaardid, pisitrükised) märksõnastatakse EMSi alusel Sierras.
Eesti
Kirjandusmuuseumi
poolt
välja
antud
kogumike
artikleid
bibliografeeritakse ISEs ning märksõnastatakse EMSi alusel.
Digiteeritud trükiste puhul võetakse bibliokirje numbri alusel ESTERi metainfo
ja märksõnad (eesti- ja muukeelsed) automaatselt Kivikesse. ESTERi kirjetele
(raamatud, perioodika, noodid, pisitrükised jms.) lisatakse Kivikese link.
Artikleid kirjeldatakse andmebaasis BIBIS. Artiklikirjetele BIBISes lisatakse
DEA link automaatselt (väljaanne, aasta, kuupäev, number, lehekülg). Artiklite
märksõnastamiseks (BIBIS ja varasemad kartoteegid) ei kasutata EMSi, vaid
kasutusel on UDK.
UDK koosneb üldisest liigitusest, kus igal ainevaldkonnal, aga ka tööstustel,
ettevõtetel jne, on oma number ning iga liigituse numbri all on teatud hulk
märksõnu. Märksõnad võivad olla väga detailsed. Märksõnastamine BIBISes on
programmeeritud nii, et bibliograaf sisestab süsteemi vaid ainevaldkonna
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liigituse numbri ja süsteem lisab kõik vastava numbri kohta käivad märksõnad
automaatselt.
Arhiiviaines Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi osas on
ainulaadne (käsikirjad, fotod, heli- ja videosalvestised, kunstikogu) ning see
kirjeldatakse ja märksõnastatakse Kirjandusmuuseumis Kivikesse. Mõlemal
arhiivil on iseseisev märksõnastik (EKLA märksõnad on Kivikeses eraldi loendina
olemas). Märksõnad lisatakse eesti keeles.
1.1.5.7
Eesti Maaülikooli raamatukogu
Eesti Maaülikooli raamatukogus digiteerimist üldiselt ei toimu. Digiteeritakse
vaid vähesel määral üksikuid artikleid kogumikest artikli autori (EMÜ töötaja)
soovil. Selle jaoks on võimalik kasutada skanneerimise ja tekstituvastusega
paljundusmasinat. Digiteeritud materjale ja digitaalsel kujul lõputöid hoitakse
DSpace-s.
Maaülikool usaldab suuresti RaRa ja ETERA digiteerimise ning märksõnastamise
tööprotsesse
ning
seega
Maaülikooli
raamatukogus
aktiivset
artiklite
märksõnastamist ei teostata. Märksõnastatakse autori poolt tellitud üksikuid
artikleid, lõputöid ning teadustööde jaoks koostatud andmekogusid DSpace-is.
Märksõnastamiseks kasutatakse EMSi.
Andmekogud on reeglina inglise keeles. Märksõnad lisatakse DSpace-i nii eesti
kui inglise keeles.
1.1.5.8
Raamatukogude tulevikuvisioon
RaRa näeb, et kuna digitud artiklid lisatakse DEAsse, siis oleks mõistlik
lisada DEAsse ka märksõnad. ISEsse lisandub RaRa poolt märksõnu väga vähesel
määral. Teisest küljest, mitmed töögrupi raamatukogud lisavad märksõnu
peamiselt ainult ISEsse ning DEA-d kasutatakse väga vähesel määral. Kaitseväe
peastaabi raamatukogu poolt pakuti välja idee, et kasu võiks tuua selline
liides, millega oleks võimalik (näiteks DEA keskkonnas) olemasolevad metaandmed
ja märksõnad ISEsse sisse tõmmata. Selle lahenduse kasu peitub selles, et
kasutaja vaatest on siis tegu ühe ainsa keskkonnaga milles on võimalik läbivalt
artikleid otsida selmet olla sunnitud mitme erineva rakenduse vahel
navigeerima.
Mitu töögrupi raamatukogu tõid tagasisidena välja, et ideaalse lahendusena
nähakse sellist olukorda, kus iga raamatukogu ei pea märksõnastamist eraldi
tegema, vaid RaRa digiteerib ja märksõnastab kõik Eesti perioodika väljaanded.
Selliseid valmis kujul metainfo ja märksõnakirjeid saavad raamatukogud
vajadusel üle kontrollida ning täiendada omamärksõnadega.
Tallinna Ülikooli Akadeemilisele Raamatukogule meeldiks kui märksõnastamise
lahendus oleks rakendatav Sierra sees, kus seda oleks võimalik kasutada
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automaatse eeltöö
kontrollitakse.

tegemiseks,

mis

valideerijate

poolt

manuaalselt

üle

Kõik tänapäeval ilmuvat perioodikat aktiivselt märksõnastavad raamatukogud
väljendasid oma negatiivset kogemust DEA keskkonna kui töövahendiga. DEA on
väga aeglane, kättesaadav vaid eraldi töökohal, mis teeb keeruliseks samal ajal
oma tööarvutis märksõnastamise ja artiklitega töötamise ning suur osa
väljaannetest on embargode tõttu lukus ja pole ligipääsetavad ka raamatukogude
autoriseeritud töökohtadel. Kohati ei ole DEAs võimalik artiklile ligipääsu
saada isegi siis kui väljaanne ise on lugejatele tasuta kättesaadav. Kuna
artiklid on tihtipeale aktuaalsed vaid lühikest aega peale ilmumist, siis on
raamatukogud sunnitud autoriseeritud töökoha ja DEA kasutamise asemel kasutama
märksõnastamise aluseks paber- või võrguväljaandeid (avalikud või eraldi
ostetud ligipääsuga). Juhul kui kirjeldatud olukorda DEA artiklitele ei ole
võimalik parendada, tuleb ka automaatse märksõnastaja kontrollimisel DEA asemel
kasutada paberväljaandeid.
Üliõpilastöid märksõnastav Eesti Maaülikool on huvitatud lahendusest, mille
abil on võimalik lõputööle selle eestikeelse abstrakti põhjal märksõnad
genereerida. Selline lahendus on abiks valideerijale, kes saab suurema kindluse
lõputööle lisatavate märksõnade õigsuse osas. TalTech raamatukogu näeb samuti
potentsiaalset kasu automaatsest märksõnastajast, kui seda on võimalik
rakendada doktoritööde märksõnastamisel (valdavalt inglise keeles).
Tartu Ülikooli raamatukogu on huvitatud vanema ajastu perioodika ning ka
võõrkeelsete materjalide märksõnastamisest. Kuigi perioodika mahud on väikesed,
on sellised olemasolevad väljaanded tavaliselt ühe PDF failina aastakäigu või
numbri kaupa DSpaces kättesaadavad.
Eesti Kirjandusmuuseumil ja Kaitseväe peastaabi raamatukogul on huvi
digiteerida ja märksõnastada esimese Eesti aegseid väljaandeid, mis põhinevad
vanemal kirjakeelel (enne nõukogude aega) ja vajavad märksõnastamiseks
tänapäevase
keelekasutuse
mudelist
(alates
nõukogude
ajast)
erinevat
keelemudelit. Kirjandusmuuseumis on vanema perioodika märksõnastamiseks
kasutusel ka ajalooline kohanimede register. Kirjandusmuuseumi ajalehtede sisu
analüütiline bibliograafia on paraku kättesaadav ja otsitav põhiliselt ainult
kartoteekide vahendusel (2,2 milj. ühikut/sedelit). Kartoteegid on vaja
digiteerida ning digiteeritud märksõnastatud ainestu siduda keskkonnaga Digar
Eesti artiklid (dea.digar.ee). Viimane vajab vastavat tarkvararakendust, mida
täna ei eksisteeri.
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1.2 Hetkeolukorra kokkuvõte
Teoste digimine, vähemalt digitaalsete materjalide talletamise näol, toimub
suuremas enamuses töögrupi asutustes, mille seast neljas (RaRa, Kaitseväe
raamatukogu, TalTech raamatukogu ja TLÜAR) digitakse tänapäeval jooksvalt
ilmuvat perioodikat. Kõikide asutuste digitaalsel kujul väljaanded talletatakse
erinevates keskkondades (DEA, Issuu, Digikogu, ETERA). Eesti Maaülikoolis
kasutatakse
harva
skänneerimise
ja
tekstituvastusega
paljundusmasinat
digiteerimaks üksikuid artikleid kogumikest, mis talletatakse ülikooli DSpaces.
Tartu Ülikooli raamatukogu ja Kirjandusmuuseum digiteerivad ja märksõnastavad
erinevaid vanema perioodi materjale (enne nõukogude aega) ning tänapäeval
jooksvalt ilmuvat perioodikat kummalgi juhul ei käsitleta.
Kõik töögrupi raamatukogud kasutavad märksõnastamisel Eesti märksõnastikku.
Eristuvalt on Eesti Kirjandusmuuseumis artiklite märksõnastamiseks kasutusel
UDK. Lisaks EMSi märksõnadele lisatakse erinevates raamatukogudes omamärksõnade
väljale regiooni või valdkonnaspetsiifilisi märksõnu, mis EMSis märksõnastamise
hetkel ei kajastu.
Neli töögrupi liiget (RaRa, Tartu Linnaraamatukogu, Kaitseväe raamatukogu,
TalTech) kasutavad märksõnade kajastamiseks ainult ISEt. Kirjandusmuuseum
kasutab ühes osas artiklite märksõnastamiseks ISEt, teises osas BIBISt. TLÜAR
kasutab ISEt vähesel määral ning peamiselt märksõnastab väljaande tasandil
ESTERisse. ESTER on kasutusel ka TÜ raamatukogul ning Kirjandusmuuseumil.
TÜ raamatukogu ja Maaülikool kajastavad märksõnu lisaks ka DSpace-s, mis on
nende peamine materjalide täistekstide talletamise koht. Kirjandusmuuseum
kajastab märksõnu ka oma andmebaasis Kivike, kus talletatakse digiteeritud
materjale.
Peamiselt sisestavad kõik töögrupi liikmed märksõnu eesti keeles, millele
lisanduvad inglise keelsed märksõnad TalTech-is, Maaülikoolis ning TÜ
raamatukogus. Kirjandusmuuseumis kasutatakse vastavalt trükisele erinevates
keeltes märksõnu.
Automaatse artiklite märksõnastamise Krati lahenduse loomise osas selgus
analüüsi tulemusena, et alles peale DocWorksi automaatse töö tulemuse
parendamist ning eksporti on fail valmis märksõnastamiseks tulevase automaatse
märksõnastaja lahenduse jaoks.
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MÄRKSÕNASTAMISE TULEVIKUOLUKORRA (TO-BE) VAADE
Tulevikulahendusena pakutakse välja automaatse märksõnastaja lahenduse loomine
ning selle integreerimine raamatukogu(de) tänaste protsessidega, võimaldamaks
artiklite (jm teoste) automaatset märksõnastamist tänaste protsesside osana.
Käesolevas peatükis on kirjeldatud automaatse märksõnastamise lahendus, selle
arhitektuur ja -komponendid. Esitatud on nägemus Kratti sisaldavast RaRa uuest
märksõnastamise protsessist ning lahenduse kasutamise võimalustest teiste
raamatukogude puhul.
Välja on toodud detailne ülevaade lahenduse ühe komponendi – märksõnastaja –
sisemisest protsessist ning prototüübi ja analüüsiprojekti raames välja
töötatud märksõnastaja meetoditest, mida saab loodava lahenduse märksõnastaja
komponendis rakendada.
Terviklahenduse osas on selle detailne käitumine on kirjeldatud kasutuslugude
peatükis,
täiendavalt
on
välja
toodud
lahenduse
funktsionaalsed
ja
mittefunktsionaalsed nõuded, projekti eeltingimused, kasutajate grupid.
Teostatud on loodava lahenduse tasuvusanalüüs ning riskianalüüs. Hinnatud on
projekti mõju ja jätkusuutlikkust.

1.3 Automaatse märksõnastamise TO-BE protsessid
Automaatse märksõnastamise analüüsi skoobis on kolm protsessi: RaRa
põhiprotsess ning kaks alternatiivset töövoogu, mida saavad rakendada RaRa või
teised raamatukogud.
RaRa põhiprotsess ehk peamine töövoog kirjeldab artiklite automaatset
märksõnastamist, mis rakendab kaustade haldust. RaRa põhiprotsess algab
docworksis töödeldud failide paigutamisega märksõnastamisele saatmiseks
ettenähtud
kausta
ja
lõpeb
märksõnastatud
andmestike
saatmisega
Digitaalarhiivi. Antud protsessi saab kasutada ka juba Digitaalarhiivis
olemasolevate andmestike märksõnastamiseks. Sellisel juhul algab protsess
Digitaalarhiivis olevate andmestike liigutamisega ettenähtud kausta ning
protsessi läbimisel saadetakse märksõnastatud andmestikud tagasi arhiivi.
Alternatiivseteks voogudeks on:
1. API liidese kasutamine – võimaldab raamatukogudel integreerida automaatse
märksõnastamise Kratt enda süsteemidega,
mille abil on võimalik üle
liidese andmestikke märksõnastamisele anda ja vastu võtta.
a. Lahenduse kasutamiseks on vajalik kasutuselevõtjapoolne API liidese
loomine oma süsteemi.
2. Manuaalne haldus – lisaks kaustade süsteemile ja APIle on olemas täiendav
võimalus ka manuaalselt konkreetseid artikleid märksõnastamisele saata
ja selle tulemusi valideerida. Antud töövoog algab valideerija
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manuaalselt antud sisendist ja lõpeb manuaalse allalaadimisega või edasi
saatmisega integreeritud süsteemi.
Automaatse märksõnastaja lahendust sisaldavad põhiprotsess ja alternatiivsed
protsessid on visualiseeritud alloleval ülevaatlikul skeemil. Detailsemalt on

iga protsess kirjeldatud BPMN diagrammina koos protsessi tekstilise
kirjeldusega järgnevates peatükkides ning protsessides sooritatavad tegevused
on detailsemalt kirjeldatud kasutuslugude peatükis.
Joonis 2. Krati

lahenduse skeem
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1.3.1 RaRa digiteerimise,
põhiprotsess

märksõnastamise

ja

arhiveerimise

Järgnevalt on BPMN joonisega kirjeldatud RaRa põhiprotsess. RaRa põhiprotsess
kirjeldab kuidas automaatse artiklite märksõnastamise Krati lahendus paigutub
RaRa olemasoleva digiteerimise ja arhiveerimise töövoo sisse ning millised

Joonis 3. RaRa põhiprotsess

protsessid toimuvad Krati lahenduse sees.
Loodav Krati lahendus paikneb tulevikuolukorras docWorksi digiteerimise ning
Digitaalarhiivi arhiveerimise etappide vahel. docWorksi tulem paigutatakse
Kratile ligipääsetavasse kausta, kust Kratt seadistatud ajavahemike tagant
andmestikke võtmas käib.
Peale andmestiku kontrolli ja eeltöötlust talletatakse sisendandmestik Krati
failihoidlas. Sellest hetkest alates algab kogu faili töötluse protsessi
jooksul kestev meta salvestamine ja tegevuste logimine Kratis. Järgmisena
teostatakse märksõnastamine, tulem vormistatakse seadistatud väljundformaati
ning liigutatakse Krati lahendusest välja kliendi kausta. Sealt kaustast käib
RaRa skript andmestikke võtmas, et nad arhiivi liigutada, kustutades peale
edukat toimingut kliendi kaustast andmestikud ära.
Seadistusi ehk parameetreid saab Krati haldusliideses konfigureerida rakenduse
administraator.
Krati
rakendus
on
horisontaalselt
skaleeritav.
Administraatoril on võimalik konfigureerida mitu töövoogu erinevatest
failisüsteemidest või failisüsteemi hierarhia asukohtadest failide sisse
tõmbamiseks, millised parameetrid igast sellisest asukohast lähtuvalt
märksõnastamisel rakendada tuleb ning kuhu Krati töötluse tulem ehk
väljundandmestik välja antakse.
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Kui RaRa-l on soov märksõnastada Arhiivis olemasolevaid väljaandeid, siis tuleb
üles seada skript, mis küsib Arhiivi APIst vastavad andmestikud ning lisab nad
olemasolevasse või uude failisüsteemi kausta. Kratis tuleb konfigureerida uus
töövoog, millele tuleb anda vastava failisüsteemi aadress ning muud vajalikud
parameetrid ning seejärel hakkab töövoog tööle sama moodi nagu RaRa jooksva
perioodika märksõnastamise põhiprotsessi voog.
Võimalik on tulevikus põhiprotsessi muutmine selliselt, et digiteeritud ja
digitaalsel kujul aines liigub docWorksist (ja raamatute puhul Scannerist)
Digitaalarhiivi ning seal talletatud aines liigutatakse märksõnastmisele
automaatse märksõnastamise lahendusse. Peale märksõnastamist liigutatakse
aines tagasi arhiivi. Sellisel juhul ei ole vahet milline on laekumise allikas
ning kuna RaRa soov on juba arhiivis olemasolev aines tagantjärele
märksõnastada, siis võib selline protsess osutuda optimaalsemaks. Arhiivist on
võimalik märksõnastamisele saata ainult tekst või MEST/ALTO puhul XML fail
(selmet .pdf või muud pildifailid edastada), mis vähendaks koormust
märksõnastamise serverile.
Valideerija (Krati rakenduse autenditud rolliga tavakasutaja) saab ka
manuaalselt märksõnastamiseks sisendit anda või juba märksõnastatud tulemeid
valideerida. Tulemite valideerimine ning paranduste talletamine võimaldab
hiljem nende pealt uusi mudelite versioone treenida. Manuaalse halduse ülevaade
on antud peatükis Manuaalne haldus.
Protsessijoonisel kujutatud alamprotsesside kohta on võimalik rohkem infot
saada:






Faili
automaatne
eeltöötlemine
–
peatükis
RaRa
perioodika
arhiveerimisprotsess
Valideerimine ja kontrollid – peatükis Kratti funktsionaalsed nõuded
Märksõnastamine – peatükis Märksõnastaja komponendid
Tulemi valideerimine – peatükis Haldusliidese kasutajalood - Valideerija.

Kirjeldatud RaRa põhiprotsess nõuab väheseid muudatusi RaRa olemasolevas
digiteerimise ja arhiveerimise protsessis. Vajalik on täiendada olemasolevat
docWorksi ja Digitaalarhiivi vahel andmestikke liigutavat skripti nii, et peale
lahenduse implementeerimist käib skript docWorksi kausta asemel faile võtmas
Krati poolt väljastatud andmestike kaustast ning liigutab nad edasi arhiivi.
1.3.1.1
METS/ALTO andmestik
docWorksist väljastatud METS/ALTO andmestik on tervikuna väga mahukas. Seetõttu
võib olla optimaalsem märksõnastamise Kratti liigutada vaid failikomplektis
olevaid XML faile. See tähendaks, et METS/ALTO komplekti kuuluvad pildifailid
tuleks liigutada otse väljundandmestike failisüsteemi kausta, kuhu peale
märksõnadega täiendamist liigutatakse ka sama komplekti XML failid.
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1.3.2

Alternatiivsed protsessid

Alljärgnevalt on kujutatud Krati lahenduse alternatiivsed protsessid. Üks
alternatiivne protsess hõlmab API liideseid ning teine protsess lubab Kratti
sisendit anda ja tulemi väljastamist hallata manuaalselt.
1.3.2.1
API liides
API liidese rakendamine ei ole RaRa protsessi osana vajalik. API liides on
alternatiiv
kaustade
haldusele
ja
selle
kasutajatena
nähakse
teisi

Joonis 4. API liides

raamatukogusid.
API liidese töövoos saadab klient Krati märksõnastamisele artikliteksti või
faili üle API. Sisendi vastuvõtmise protsessis läbitakse samad kontrolli ja
eeltöötluse sammud mis RaRa põhiprotsessis. Toimub teksti märksõnastamine,
väljundi formatiseerimine ja talletamine Kratis.
Tulem väljastatakse sissetulnud päringuga määratud asukohta või jäetakse Kratti
ootele kuni kliendi API tuleb Kratilt tulemit küsima. Tulemi küsimisel käib
sisendi andnud kliendi API Krati APIlt määratud regulaarsusega küsimas, kas
töötlus on lõpetatud. Positiivse vastuse puhul saadetakse failihoidlas paiknev
väljundandmestik APIle vastusega kaasa.
Faili või teksti edastamise asemel on võimalik API päringuga anda kaasa faili
asukoht, kuhu Kratile peab olema ligipääs lubatud ning kust rakendus faili
kätte saab. API liidest kasutades tuleb koos iga päringuga kaasa anda faili
töötlemiseks ning väljastamiseks vajalik parameetrite info.
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1.3.2.2
Manuaalne haldus
Manuaalne haldus on alternatiivne lahendus, mida ei nähta raamatukogude
põhiprotsessina, vaid täiendava võimalusena nii RaRa protsessi kui API liidese

Joonis 5. Manuaalne haldus

kasutamise juures.
Kratti auntenditud ja vastava rolliga kasutajal (valideerija) on võimalik
manuaalselt sisend anda teksti kopeerimise, faili üleslaadimise ning URLi
sisestamise kaudu. URLi sisestamisel tuleb tagada IP põhine juurdepääs
ajalehtedele vastava URLi kaudu. Krati rakenduses on administraatoril võimalik
konfigureerida lubatud URLide nimekirja. Peale sisendi andmist saab kasutaja
valida märksõnastamise parameetrid (taksonoomia, väljundi asukoht, valdkond
jmt).
Peale sisendi andmist ja parameetrite valimist toimub märksõnastamine.
Protsessi lõpetamisel võib Kratt kasutajat haldusliidese kaudu teavitada tema
sisestatud andmestiku protsessi seisust ning tulemi auskohast.
Kasutaja otsib tulemi haldusliidese kaudu Krati failihoidlast ning teostab
valideerimise. Peale valideerimist saab kasutaja tulemuse Kratti salvestada.
Tulemite valideerimine ning paranduste talletamine võimaldab hiljem nende pealt
uusi mudelite versioone treenida.
Kasutaja saab valida kas ta soovib valideeritud tulemuse kopeerida, oma
arvutisse failina alla laadida või edastada selle konfigureeritud süsteemidesse
(näiteks ISE).

1.4 Arhitektuuri visioon
Joonisel on kujutatud automaatse märksõnastamise Krati arhitektuuri skeemi (sh
Krati komponendid).
Lets turn this project
into a success-case

SÜSTEEMIANALÜÜS

ver 2.0
29 (120)

Joonis 5. Arhitektuuri ja põhiandmevoo skeem

1.4.1

Komponentide kirjeldus

Joonisel kujutatud arhitektuuri komponendid, mis seovad Kratti kliendi
süsteemidega, on kliendi hallatav failisüsteem ja API liides. Krati sisemised
komponendid on API liides, sisendit ja väljundit haldavad skriptid,
failihoidla, andmebaas, märksõnastaja ja graafiline kasutajaliides.
Failisüsteem
Failisüsteem iseloomustab kliendi hallatavat lahendust,
hierarhiliselt hoiustatud ning aadressi kaudu leitavad.

kus

failid

on

TARA
Krati lahendusse autentimise eesmärgil on Kratt liidestatud TARAga. TARA liides
on kasutusel Krati haldusliidesesse (graafiline kasutajaliides) autentimise
jaoks, kuna RaRa-l ei ole võimalik rakendada domeeni põhist autentimist.
Sisend/Väljund
Failide edastamisel üle API tuleb nii Krati siseselt kui kasutaja poolt
suhtlemiseks vajalikud API otsad üles seada.
Krati siseselt tuleb seadistada skriptid, mis käivad kliendi failisüsteemist
faile võtmas ning samuti märksõnastamise tulemit kliendi failisüsteemi tõstmas.
Krati siseselt on olemas failihoidla, kus sisend- ja väljundandmestikke
hoiustada ning andmebaas, kuhu viimastega seonduv metainfo salvestatakse.
Andmebaas
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Andmebaasina on võimalik kasutada näiteks PostgreSQL või Elasticsearch tooteid.
Toote valimisel tuleb arvestada toodete võimalusi ning hinda ja jõuda koos
kliendiga kokkuleppele, millist kasutusele võtta.
Märksõnastaja
Kratis on olemas märksõnastaja komponent, mis haldab failide sobivale kujule
viimist, erinevate mudelite põhjal märksõnade leidmist ning nende konkreetsete
märksõnastikega sidumist. Märksõnastaja võib olla projekti käigus loodav uus
lahendus või mõni olemasolev toode. Rohkem infot märksõnastaja kohta saab
lugeda siin dokumendis peatükis Märksõnastaja komponendid.
Kasutajaliides
Graafiline kasutajaliides ehk Krati haldusliides on Krati ja märksõnastamise
komponendi haldamiseks mõeldud komponent. Haldusliidest saab kasutada rakenduse
administraator,
Krati
sisemiste
funktsionaalsuste
kasutamise
õigusega
valideerijaid ning välised kasutajad. Funktsionaalsused, millele erineva
tasemega kasutajatel on ligipääs sõltuvad nende rollist Kratis. Krati siseseid
rolle saab kasutajatele määrata administraator. Rolli määramine toimib
isikukoodi alusel ning Kratti on võimalik autentida läbi TARA.

1.4.2

Märksõnastaja komponendid

Joonisel on kujutatud Krati Märksõnastaja komponendid.

Joonis 6. Krati märksõnastaja komponendid

Krati failisüsteemist ja andmebaasist liiguvad artiklitekst või fail koos
parameetrite ja metaandmetega märksõnastaja komponenti, mille esimene samm –
eeltöötlus – hõlmab endas teksti parsimist failist. Lihtteksti põhjal toimub
artikli keele tuvastus. Edasi liigub parsitud lihttekst lemmatiseerimisele.
Lemmatiseeritud teksti põhjal teostatakse NER ning erinevate (valitud) mudelite
põhjal teema- ja vormimärksõnade ning sündmuste ja pealkirjade tuvastus.
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Tuvastatud märksõnad grupeeritakse oma kategooria siseselt ning lingitakse
vastavate taksonoomiate või olemitega.
Järeltöötluse käigus kogutakse märksõnad koos taksonoomia koodide ja olemite
linkidega ning artikli keelega, info pannakse kokku JSON formaati ning fail
edastatakse Krati andmebaasi ja failisüsteemi. Järeltöötluse sammu on võimalik
lisada otspunkt, mis võimaldab JSONi konverteerimist MARC formaati.
RaRa on valmis märksõnastajas kasutatavaid treenitud mudeleid jagama teiste
raamatukogudega, kes soovivad Krati instantsi ise püsti panna. Lahenduse kood
ja mudelid on peale lahenduse loomist üleval Koodivaramus.

1.5 Kasutajalood
Kasutajalood annavad ülevaate artiklite märksõnastamise rakenduse põhilistest
funktsionaalsustest.

1.5.1

Kasutajalugude nimekiri

Rakenduse kliendiks ehk kasutajateks peetakse RaRa-d ja teisi raamatukogusid,
kes soovivad lahenduse kasutusele võtta.
RaRa põhiprotsessi kasutuslood
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KL.PV.1. Kratt loeb sisse töötlust vajava andmestiku
KL.PV.2. Kratt teostab sisendi valideerimise
KL.PV.3. Kratt eeltöötleb sisendandmestikku
KL.PV.4. Kratt teostab märksõnastamise
KL.PV.5. Kratt koondab märksõnastamise tulemi määratud väljundformaati
KL.PV.6. Kratt väljastab väljundandmestiku määratud asukohta
KL.PV.7. Krati failihoidlast failide kustutamine valideerimisperioodi
möödumisel

Automaatsed protsessid ja liidesed
1. KL.SL.1. Väljundandmestike kaustas olemasoleva andmestiku üle kirjutamine
uue versiooniga
2. KL.SL.2. Skript kustutab kliendi failisüsteemist väljundandmestiku selle
edukal liigutamisel arhiivi
3. KL.SL.TARA.1. Kratti kasutaja autendib ennast TARA kaudu
4. KL.SLAPI.1. Kratt võtab API liidese kaudu vastu sisendandmestiku
5. KL.SL.API.2. Kratt väljastab API kaudu märksõnastamise tulemi
Haldusliidese kasutuslood – Administraator
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KL.AD.1. Administraator haldab Krati kasutajaid
KL.AD.2. Administraator konfib uue töövoo
KL.AD.3. Administraator haldab taksonoomiaid
KL.AD.4. Administraator vaatab rakenduse logisid
KL.AD.5. Administraator vaatab komponentide ülevaadet
KL.AD.6. Administraator haldab kasutatavate mudelite
nimekirja
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7. KL.AD.7. Administraator haldab alusandmestikke
8. KL.AD.8.
Administraator
saab
vaadata
metadata
ajaperioodi jooksul

ajalugu

konfitud

Haldusliidese kasutuslood – Valideerija
1. KL.BBL.1. Valideerija annab märksõnastamiseks manuaalse sisendi (tekst,
fail, URL)
2. KL.BBL.2. Valideerija valib parameetrid, mida rakendada märksõnastamisel
3. KL.BBL.3. Valideerija saab märksõnastamise tulemit vaadata
4. KL.BBL.4. Valideerija saab parandada märksõnastamise tulemit määratud
valideerimisperioodi jooksul
5. KL.BBL.5. Valideerija uuendab blacklisti valdeeritud tulemi pealt
6. KL.BBL.6. Valideerija haldab blacklisti
7. KL.BBL.7. Valideerija treenib üle mudeli haldusliideses, mille tulemusel
tekib mudeli uus versioon
8. KL.BBL.8. Valideerija treenib uue alusandmestiku pealt uue mudeli
9. KL.BBL.9. Valideerija saadab (parandatud) märksõnad välja
10. KL.BBL.10. Valideerija kopeerib või laeb märksõnad alla

1.5.2

RaRa põhiprotsessi kasutajalood

1.5.2.1
Eeldused




KL.PV.1. Kratt loeb sisse töötlust vajava andmestiku

Vähemalt üks töövoog on Kratis nõuetekohaselt konfigureeritud (KL.AD.2).
Kliendi failisüsteemis on märksõnastamata andmestik.

Flow
1. Kratt käivitab määratud ajahetkel töövoo.
2. Krati skript võtab määratud asukohast andmestiku (sh failid, vajadusel
metaandmed).
3. Kratt teostab sisendi valideerimise (KL.PV.2).
4. Kratt kustutab kliendi failisüsteemi kaustast sisendandmestiku.
Tulemus



Andmestik on Kratti jõudnud.

Alternatiiv



Kratt ei leidnud ühtegi töötlemist vajavat andmestikku.
o Viga ei esine, Kratt proovib uuesti määratud
möödumisel andmestikku leida.

1.5.2.2
Eeldused



KL.PV.2. Kratt teostab sisendi valideerimise

Kratis on uus töötlust vajav sisendandmestik.

Flow
1. Kratt validerib sisendi ja teostab nõutud kontrollid.
Lets turn this project
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Tulemused






Teostatud on vajalikud viiruse- ja turvakontrollid.
Sisendandmed on korrektsed, nende põhjal on võimalik teostada
märksõnastamine.
Kratt talletab valideeritud sisendandmestiku (failid, parameetrid)
Kratis.
Tuvastatud
on
vajadus
sisendandmestikku
eeltöödelda
enne
märksõnastamisele saatmist.
o Vajaduse tuvastamisel jätkub protsess kasutuslooga KL.PV.3,
vajaduse puudumisel kasutuslooga KL.PV.4.

Alternatiiv



Tuvastatakse viga sisendandmestikus või viirus.
o Kratt teavitab, et sisendandmed ei läbinud kontrolli.
o Andmestikku ei talletata Kratis.

1.5.2.3
Eeldused



KL.PV.3. Kratt eeltöötleb sisendandmestikku

Kratis on olemas valideeritud töötlust ootav sisendandmestik.

Flow
1. Kratt parsib sisendandmestikust info (nt. artikli lihttekst, autor).
2. Kratt talletab märksõnastamiseks sobiva andmestiku (lihttekst) Kratis.
Tulemused



Uus andmestik on märksõnastamiseks valmis ja talletatud Kratis.

1.5.2.4
Eeldused



KL.PV.4. Kratt teostab märksõnastamise

Märksõnastamiseks vajalik lihttekst on Kratis talletatud.

Flow
1. Kratt märksõnastab lihtteksti märksõnastamise parameetrite põhjal.
2. Märksõnastaja talletab märksõnastamise tulemi Krati andmebaasis.
Tulemused



Märksõnad koos
talletatud.

taksonoomia

koodidega

ja

olemi

linkidega

on

Kratis

Alternatiiv



Märksõnastamine ebaõnnestus, märsõnastamist ei viidud lõpuni.
o Määratud
perioodi
tagant
proovitakse
faili
märksõnastada.
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1.5.2.5
KL.PV.5.
Kratt
väljundformaati

koondab

märksõnastamise

tulemi

määratud

Eeldus:



Kratt on talletanud märksõnastamise tulemi.

Flow:
1. Märksõnastamise tulem lisatakse olemasolevasse või uude faili.
a. Olemasolevasse METS/ALTO andmestiku METS faili.
b. Uude parameetrites määratud väljundformaati.
2. Andmestik talletatakse Krati failihoidlas.
Tulemus:




Väljundandmestik on edukalt koostatud.
Andmestik on valmis väljastamiseks.

1.5.2.6
Eeldused



KL.PV.6. Kratt väljastab väljundandmestiku määratud asukohta

Kratis on väljundandmestik, mida ei ole veel edukalt välja saadetud.

Flow
1. Kratt liigutab seadistatud ajavahemiku tagant väljundandmestiku Krati
failihoidlast kasutaja võrguketta kausta vastavalt parameetrites määratud
asukohale.
Tulemused




Väljundandmestik on edukalt väljastatud määratud kausta.
Andmestiku staatuseks on määratud 'Väljastatud'.

Alternatiiv



Faili väljastamine ebaõnnestub.
o Vastav info logitakse.
o Määratud perioodi tagant proovitakse väljundandmestik uuesti
välja saata.

1.5.2.7
KL.PV.7.
Krati
failihoidlast
valideerimisperioodi möödumisel
Eeldused



failide

kustutamine

Krati
failihoidlas
on
väljundandmestikud,
mille
'Väljastatud'
staatusesse määramise hetkest on möödunud valideerimiseks määratud aeg.

Flow
1. Kratt kustutab valideerimisaja ületanud väljundandmestiku ja sellega
seotud andmed (nt. sisendandmestik, artikli lihttekst, jmt.).
Lets turn this project
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Tulemused



1.5.3

Peale andmestike kustutamist ei ole enam võimalik neid haldusliideses
Krati kaustadest leida ega valideerimisele / muutmisele võtta.
Kustutatud infot ei ole võimalik kasutada uute mudeli versioonide
treenimisel (KL.BBL.7)

Automaatsed protsessid ja liidesed

1.5.3.1
KL.SL.1. Väljundandmestike
kirjutamine uue versiooniga
Eeldused



kaustas

olemasoleva

andmestiku

üle

Kasutaja on täiendanud märksõnastamise tulemit ja soovib uue tulemuse
arhiivi saata.

Flow
1. Uuendatud versioon edastatakse kliendi failisüsteemi väljundandmestike
kausta.
2. Edastamisel teostatakse kontroll sama nime või indikaatoriga andmestiku
olemasolule.
3. Väljundandmestike kaustas kirjutatakse varasem andmestik üle uuega.
Tulemused



Väljundandmestike kaustas
indikaatoriga andmestikku.

ei

ole

samaaegselt

mitut

sama

nime

/

1.5.3.2
KL.SL.2. Skript* kustutab kliendi failisüsteemist väljundandmestiku
selle edukal liigutamisel arhiivi
Eeldused



Väljundandmestike kaustas on andmestik, mida skript ei ole veel arhiivi
liigutanud.

Flow
1. Skript liigutab andmestiku arhiivi.
2. Skript kustutab väljundandmestike kaustast edukalt liigutatud andmestiku.
Tulemused



Väljundandmestike kaustas ei ole andmestikke, mis on edukalt arhiivi
toimetatud.

Alternatiiv



Skriptil ebaõnnestub faili edasi toimetamine
o andmestikku ära ei kustutata väljundandmestike kaustast
o teatud aja möödudes proovitakse andmestikku uuesti liigutada

Täpsustused:
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*Analoogne skript on hetkel RaRa-s juba kasutusel, seega on võimalik
olemasolevat skripti muuta, selmet uut luua.

1.5.3.3
Flow

KL.SL.TARA.1. Krati kasutaja autendib ennast TARA kaudu

1. Kasutaja autendib ennast TARA kaudu.
Tulemus



Kasutajal
on
Kratis
funktsionaalsustele.

ligipääs

talle

määratud

rolli-põhistele

Alternatiiv



Kasutajale ei ole rolli määratud
o Kasutajal on ligipääs vaid avalikele funktsionaalsustele Kratt
haldusliideses.

1.5.3.4
Eeldused




KL.SL.API.1. Kratt võtab API liidese kaudu vastu sisendandmestiku

Failiformaat on lubatud failiformaadi kujul.
Üle API esitatakse päringus koos andmestikuga ka parameetrite info, mis
täpsustab sisendandmed.

Flow
1.
2.
3.
4.

Väline süsteem saadab faili ja parameetrite info üle API Kratti.
Kratt kontrollib, kas parameetrid on korrektsed.
Kratt valideerib faili (KL.PV2).
Kratt tagastab välisele süsteemile:
a. Andmestiku unikaalse ID Kratis.
5. Kratt jätkab kasutuslooga KL.PV.3. Väline süsteem jätkab kasutuslooga
KL.SL.API.2.
Tulemused



Kratt on üle API vastu võtnud andmestiku ja vajalike parameetrite info
ning saab jätkata andmestiku sisselugemise või kohe andmestiku
valideerimisega.

Alternatiiv



Võib esineda viga. Faili lahendusse vastu ei võeta, logitakse veateade.

Täpsustused:



ID on vajalik selleks, et väline süsteem saaks tulemi küsida.

1.5.3.5
Eeldused




KL.SL.API.2. Kratt väljastab API kaudu märksõnastamise tulemi

API kaudu Kratti antud andmestik on vastu võetud ning sissetulevale
päringule on vastatud unikaalse ID-ga.
Väljundkaustas on andmestik, mille ID vastab API päringule.

Lets turn this project
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Flow
1. API-sse saabub päring kindla faili ID kohta
2. Lahendus annab API kaudu vastava ID-ga väljundandmestiku välja
a. Alternatiivselt, kui Kratti saadetud sisendi parameetritega oli
seadistatud väljund-andmestiku väljastamise asukoht, väljastatakse
selline andmestik API kaudu vastavasse sihtkohta.
Tulemused


1.5.4

Üle API Kratti antud andmestikule leitud märksõnad on API kaudu välja
antud.

Haldusliidese kasutajalood – Administraator

1.5.4.1
Eeldused



KL. AD.1. Administraator haldab Krati kasutajaid

Sisseloginud kasutajal on admin õigused.

Flow
1. Admin lisab uue kasutaja (isikukoodi alusel)
2. Admin saab muuta kasutaja rolli (admin/valideerija)
3. Admin
saab
kustutada
kasutaja
Krati
süsteemist
kasutamisõiguse)

(de-aktiveerib

Tulemused




Kasutaja, kelle admin süsteemi lisas, saab autentides ligipääsu rollipõhistele funktsionaalsustele.
Eemaldatud
kasutajal
ei
ole
ligipääsu
rolli-põhistele
funktsionaalsustele.

1.5.4.2
Eeldused



KL.AD.2. Administraator konfib uue töövoo*

Administraatoril on ligipääs haldusliidesele.

Flow
1. Administraator algatab uue töövoo loomise.
2. Määrab uue töövoo seadistused.
3. Salvestab seadistused.
Tulemused






Kratt on loonud vajalikud kaustad andmestike hoidmiseks Krati
failihoidlas.
Kratt teab mis perioodil, millise sagedusega, ja millisest asukohast
faile võtta.
Kratt teab milliste parameetritega sisendit märksõnastada.
Kratt teab kuidas märksõnastatud tulemiga toimida peale märksõnastamist.
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Täpsustused



*töövoog tähendab parameetrite seadistamist, mille alusel luuakse
skript/cron, mis oskab pöörduda õigesse kausta, leida sealt töötluseks
vajaliku andmestiku, teab millised parameetrid andmestikuga koos
märksõnastajasse edastada, millises formaadis väljundandmestik koostada
ning kuhu kausta see väljastada.

1.5.4.3
Eeldused




KL.AD.3. Administraator haldab taksonoomiaid

Kratis on Admin õigustega kasutaja autentinud.
Taksonoomia versiooni on võimalik Kratti üles laadida.

Flow
1. Admin laeb Kratis üles taksonoomia uue versiooni faili.
2. Admin määrab Krattis kasutatava taksonoomia versiooni.
Alternatiiv



EMSil on uuenduste edastamiseks liides, mille abil saab automatiseerida
uuenduste küsimist Krati poolt.

1.5.4.4
Eeldused




KL. AD.4. Administraator vaatab rakenduse logisid.

Kratis on Admin õigustega kasutaja autentinud.
Kratt on loginud andmestike töötlusega seotud infot.

Flow
1. Administraator näeb ja saab filtreerida rakenduste logisid.
1.5.4.5
Eeldused




KL. AD.5. Administraator vaatab komponentide ülevaadet.

Kratis on Admin õigustega kasutaja autentinud.
Haldusliides kuvab rakenduse hetkeseisu ülevaadet.

Flow
1. Administraator näeb haldusliideses rakenduse komponentide ülevaadet (nn
health check).
1.5.4.6
KL. AD.6. Administraator haldab kasutatavate mudelite ja versioonide
nimekirja
Eeldused



BBL on treeninud uue mudeli või mudeli versiooni

Flow
1. Admin täiendab konfi, millega ta lubab kasutusele uued mudelid ja mudelite
uued versioonid.
Lets turn this project
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Tulemus



Märksõnastamiseks saab kasutada konfitud mudelit / mudeli versiooni.

1.5.4.7
Eeldused



KL. AD.7. Administraator haldab alusandmestikke

Uue mudeli treenimiseks on olemas uus alusandmestik koos eraldiseisvate
indeksitega.

Flow
1. Admin laeb märksõnastaja andmebaasi üles alusandmestiku.
2. Admin täiendab haldusliideses konfi, millega ta lubab kasutusele uue
alusandmestiku.
Tulemus




Alusandmestiku andmed koos eraldiseisvate indeksitega on tõmmatud
märksõnastaja andmebaasi.
Valideerija saab kasutada uut alusandmestikku uue mudeli treenimiseks.

1.5.4.8
KL. AD.8. Admin saab vaadata metadata ajalugu konfitud ajaperioodi
jooksul
Eeldused




Kratis on Admin õigustega kasutaja autentinud.
Kratis on salvestatud metainfo ja haldusliideses kuvatakse seda välja.

Flow
1. Kasutaja vaatab haldusliideses metadata ajalugu.
2. Kasutaja saab metadata ajalugu filtreerida/sorteerida.
Täpsustus
 Metadata all on silmas peetud märksõnastamise andmeid.

1.5.5

Haldusliidese kasutajalood – Valideerija

1.5.5.1
KL.BBL.1. Valideerija
(tekst, fail, URL)
Eeldused







annab

märksõnastamiseks

manuaalse

sisendi

Viite link on lubatud asukohtade nimekirjas (nt Dea, Arhiiv vmt.
seadistatud URL)
Viite link on kehtiv (pole aegunud, ligipääsmatu)
Viite kaudu on võimalik backi kaudu tekst/fail pärida, vältides avaliku
(UI) URLi kasutamist
Viite kaudu on tekst/fail masinloetaval kujul sisseloetav
Kasutaja on end autentinud ning omab vastava funktsionaalsuse
kasutamisõigust.

Flow
Lets turn this project
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1. Kasutaja valib millisel viisil soovib sisendi anda
a. URL
b. Tekst
c. Fail või andmestik
2. Sisend edastatakse Kratti.
3. Kratt vastab edusõnumiga või veateatega.
Tulemus



Kasutaja on algatanud manuaalse sisendiga märksõnastamise protsessi.

1.5.5.2
KL.BBL.2.
Kasutaja
märksõnastamisel
Eeldused



valib

parameetrid,

mida

rakendada

Läbitud on KL.BBL.1.

Flow
1. Kasutaja saab valida märksõnastamiseks kasutatava:
a. mudeli(d)
b. valdkonna(d)
c. taksonoomia(d)
2. Kasutaja saadab sisendi märksõnastamisele.
Tulemus



Flow jätkub valideerimisega KL.PV.2.
o Juhul kui valideerimisel tuvastati viga ning andmestikku
märksõnastamisele
ei
võeta,
teavitatakse
klienti
haldusliideses veateatega.

1.5.5.3
Eeldused




KL.BBL.3. Kasutaja saab märksõnastamise tulemit vaadata

Kratis on toimunud vähemalt ühe andmestiku märksõnastamine (automaatse
või manuaalse sisendiga) ehk läbitud on KL.PV.4.
Haldusliidese kaudu on võimalik näha ülevaadet Kratis olemasolevatest
väljundandmestikest.

Flow
1. BBL avab haldusliideses tulemite listvaate.
2. BBL näeb tulemite listvaates tulemeid, saab neid filtreerida ja
järjestada.
3. BBL saab kasutada otsingufunktsionaalsust, et otsida väljundandmestike
seast (kausta/faili/perioodika nime järgi)
4. Kasutaja avab tulemi valideerimise vaates.
Tulemused



Kasutaja leiab endale huvipakkuva väljundandmestiku tulemite listvaatest
ning saab selle avada tulemi detailvaates valideerimiseks (KL.BBL.4)

Lets turn this project
into a success-case

SÜSTEEMIANALÜÜS

ver 2.0
41 (120)

1.5.5.4
KL.BBL.4. Valideerija saab parandada
määratud valideerimisperioodi jooksul
Eeldused



märksõnastamise

tulemit

Kratis on toimunud vähemalt ühe andmestiku märksõnastamine (automaatse
või manuaalse sisendiga) ehk läbitud on KL.PV.4.

Flow
1. Kasutaja on avanud soovitud märksõnastamise tulemuse haldusliideses
tulemi detailvaates.
2. Kasutaja
saab
teostada
valideerimist
(kirjeldatud
Haldusliidese
funktsionaalsetes nõuetes).
3. Kasutaja kinnitab tulemuse ja see talletatakse Kratis.
a. Kasutaja saab tegevuse katkestada. Sellisel juhul tulemust ei
kinnitata.
Tulemused




Kasutaja on kasutanud haldusliidese funktsionaalsuseid, et valideerida
märksõnastamise tulemusi ning vajadusel neid korrigeerinud.
Uus märksõnastamise tulem talletatakse Kratti (asendatakse varasem
andmestik).

1.5.5.5
Eeldused



KL.BBL.5. Valideerija uuendab blacklisti valideeritud tulemi pealt

Läbitud on KL.BBL.4.

Flow
1. Kasutaja lisab valideerimise käigus märgistatud märksõnad blacklisti.
Tulemus



Blacklist on uuendatud.

1.5.5.6
Eeldused



KL.BBL.6. Valideerija haldab blacklisti

Haldusliideses on võimekus kuvada blacklisti määratud märksõnu

Flow
1. BBL avab blacklisti nimekirja.
2. BBL otsib soovi korral blacklistist konkreetset märksõna.
3. BBL saab nimekirjast märksõnu eemaldada või sinna uusi märksõnu juurde
lisada.
1.5.5.7
KL.BBL.7. Valideerija treenib üle
tulemusel tekib mudeli uus versioon
Eeldused



mudeli

haldusliideses,

BBL on valideerinud piisava hulga andmestikke teatud mudeli peal

Lets turn this project
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Flow
1. BBL valib haldusliideses, millise mudeli jaoks soovib uue versiooni
treenida.
2. BBL valib treenimiseks valideeritud tulemid.
3. BBL algatab mudeli üle treenimise protsessi.
Tulemus



Olemasoleva alusandmestiku pealt on treenitud uus mudeli versioon.

1.5.5.8
Eeldused




KL.BBL.8. Valideerija treenib uue alusandmestiku pealt uue mudeli

uus alusandmestik
alusandmestiku
andmed
märksõnastaja andmebaasi

koos

eraldiseisvate

indeksitega

tõmmatud

Flow
1. Kasutaja valib haldusliideses uue andmestiku ja parameetrid, millega
mudel treenida.
2. Kasutaja algatab mudeli treenimise protsessi.
Tulemused




Uue alusandmestiku pealt on treenitud mudel, mida saab kasutada võrdselt
teiste olemasolevate mudelitega.
Administraator
saab
haldusliideses
sisse
lülitada
uue
mudeli
(kasutamiseks avalikuks märkimine) (KL.AD.6)

1.5.5.9
Eeldused




KL.BBL.9. Valideerija saadab (parandatud) märksõnad välja

Toimunud on andmestiku märksõnastamine.
Soovi korral on kasutaja tulemit valideerinud ja parendanud.

Flow
1. Kasutaja valib konfigureeritud väljundi asukoha ning sobiva failiformaadi
toetatud formaatide seast.
2. Kasutaja kinnitab väljundandmestiku väljastamise valitud parameetrite
alusel.
Tulemused



Kinnituse peale jätkub flow kasutuslugudega KL.PV.5 ja KL.PV.6.

1.5.5.10
Eeldused



KL.BBL.10. Valideerija kopeerib või laeb märksõnad alla

Teostatud on andmestiku märksõnastamine ja soovi korral valideerimine.

Flow
1. Kasutaja valib kas soovib tulemi kopeerida või alla laadida.
Lets turn this project
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2. Kasutaja valib sobiva (faili)formaadi (toetatud formaatide nimekirjast).
3. Käivitub KL.PV.5.
4. Väljundfail salvestatakse kasutaja arvutisse või clipboardile.
Tulemused



Kasutajal on märksõnadega väljundfail arvutis või valmis pasteerimiseks.

Lets turn this project
into a success-case

1.6 Funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded
Selles peatükis on kirjeldatud artiklite automaatse märksõnastamise Krati lahenduse funktsionaalsed
mittefunktsionaalsed nõuded lähtuvalt lahenduse tööprotsessist, ülesehitusest ning kasutajalugudest.

1.6.1
Nr

Krati funktsionaalsed nõuded
Nõue

Täpsustus

1.

Automaatselt märksõnastama artikli täisteksti.

2.

Omama avalikku veebipõhist liidest.

Autentimisega avalik kõigile, kuid vajadusel peab olema
seadistatav IP aadressi(de)ga stiilis 193.40.193.* või
193.40.*.* või konkreetse IP aadressiga.

3.

Omama graafilist kasutajaliidest.

Krati haldusliides on graafiline, võimaldab
administreerida ja manuaalselt märksõnastada ning
tulemit valideerida.

4.

Suutma tuvastada väljaande keele.

5.

Suutma automaatselt märksõnastada eestikeelseid
väljaandeid.

6.

Suutma automaatselt märksõnastada inglise-, veneja saksakeelseid artikleid.

Sisenddokumentide keelele võivad teatud piirangud
rakenduda seoses kasutatavate metoodikatega.
Loetletud toetatud keelte nimekiri on lõplik.

7.

Võimaldama uute keelte toe lisamist minimaalse
lisaarendusega.

ja
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8.

Võimaldama seadistada märksõnade keelt.

Nt võib sisendtekst olla ingliskeelne, aga väljastatavad
märksõnad peaksid olema eesti keeles (või vastupidi).
Märksõnade keele valimine eeldab teatud metoodikate
puhul, et taksonoomias on need seosed olemas.

9.

Kasutama märksõnastamiseks Eesti märksõnastikus
(EMS) olevaid märksõnu.

Kratt peab kindlasti toetama EMS-i, kuid kõik meetodid
ei põhine EMS-il, näiteks olemite tuvastamine NER-iga.
Oluline on märkida, et märksõnastik on pidevas
muutumises.

10.

Peab toetama ka teiste taksonoomiate (mitte ainult
EMSi) kasutamist.

Lahendus peab võimaldama uute taksonoomiate lisamist
ning kasutuselevõttu märksõnastamiseks, näiteks UDK.

11.

Peab võimaldama liidestumist väliste
taksonoomiatega taksonoomia uuendamiseks ja uute
märksõnade taksonoomiasse edastamiseks.

Analüüsi lõpetamisel ei ole EMSil liidest, mille kaudu
märksõnu vastu võtta, kuid see on arengukoht nii EMSile
kui teistele välistele taksonoomiatele kui neil sellist
vastuvõtvat liidest veel ei ole.
Sierral on olemas isikute taksonoomia API, millel
hetkeseisuga on ainult Read võimekus, kuid mis
loodetavasti tulevikus täieneb tervet CRUDi hõlmama.

12.

Tuvastama teema-, aja-, koha-, vormi- ja
žanrimärksõnu.

13.

Eristama teema-, aja-, koha-, vormi- ja
žanrimärksõnu.
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Lahendus peab automaatselt tuvastama
koha-, vormi- ja žanrimärksõnu.

teema-,

aja-,

Lahendus peab haldusliideses ning tulemi väljundis
eristama teema-, aja-, koha-, vormi- ja žanrimärksõnu.
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14.

Vormimärksõnade, sündmuste, pealkirjade ja ajutise
kollektiivi nimede tuvastamine.

15.

Artikli autori tuvastamine ja välistamine
märksõnade hulgast.

16.

Tuvastama ja teineteisest eristatama isikute ja
organisatsioonide nimesid ning kasutama neid
vajadusel märksõnadena.

17.

Märksõnastajas peab olema implementeeritud
vähemalt üks taksonoomial mitte tuginev
võtmesõnaeraldusmeetod, et tuvastada võimalike
võtmesõnadena ka uusi termineid.

18.

Kasutama sisendiks täisteksti .epub, .pdf, .html,
.xml või .txt, METS/ALTO formaadis või
lihttekstina.

19.

Vastu võtma sisendit, mis on üleslaetav kohalikust
arvutist veebilehitseja vahendusel.

20.

Vastu võtma sisendit, mis on kättesaadav läbi
URLi.

21.

Vastu võtma sisendit, mis on manuaalselt
sisestatud lihttekstina.
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Autori võib kaasa anda nö. stoppsõnana (kui ta on
eelnevalt teada).

Formaatide nimekirja peab olema võimalik laiendada.

Klient peab tagama, et Kratil oleks ligipääs vastavasse
asukohta ning sealt on võimalik masinloetav tekst või
andmestik kätte saada.
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Klient peab tagama, et Kratil oleks ligipääs vastavasse
asukohta ning sealt on võimalik masinloetav tekst või
andmestik kätte saada.

22.

Lugema ise sisse sisendit kliendi failisüsteemist.

23.

Väljastama asjakohased märksõnad, mis
iseloomustavad sisendiks olnud teksti.

24.

Võimaldama seadistada, kui mitu märksõna väljaande
kohta väljastatakse ning millise täpsusega
märksõna määratakse.

Vaikeparameeter on olemas, kasutajal on võimalik API
parameetrina muuta (vaikeparameetrit on võimalik muuta
haldusliidese kaudu).

25.

Võimalusel arvestama, milliseid märksõnu tuleb
tüüpjuhtudel vältida ja mida tuleb kindlasti
kasutada.

Ligipääs ainult rakenduse halduril (haldusliideses).

26.

Talletama märksõnastamise tulemi failina lahenduse
failihoidlas ning metaandmetena andmebaasis
valideerimisperioodi jooksul.

27.

Väljastama märksõnad nii inimloetavalt kui
masinloetavas vormingus.

Masinloetavalt MARC21

28.

Rakendus peab märksõnastamise tulemi
väljundformaatidena toetama: XML, JSON, MARC-XML,
METS/ALTO, CSV.

METS/ALTO failide puhul tuleb täiendada METS
sisendfaili.

29.

Rakendus kasutab TARA autentimist.

Lets turn this project
into a success-case

formaadis.
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30.

Sisendi Kratti andmisel manuaalselt või üle API on
võimalus kaasa anda märksõnastamise ja failide
edasitoimetamise parameetrid.

Analoogsed parameetrid konfigureeritavatele
parameetritele.

31.

Rakenduse tööks ja märksõnastamiseks vajalik info
talletatakse rakenduse andmebaasis.

32.

Failid talletatakse rakenduse failihoidlas.

Failide talletamise periood (valideerimisperiood) on
seadistatav vastavalt Haldusliidese funktsionaalsed
nõuded all kirjeldatule.

33.

Sisendile teostatakse validatsioon ja kontrollid.

Sisendandmestiku vastuvõtmisel kontrollitakse, et tegu
ei ole ründega (nt. viirusekontroll).
Samuti kontrollitakse märksõnastamiseks vajalike andmete
olemasolu ja kättesaadavust (failikomplekti terviklikkus
nt. METS/ALTO puhul, teksti kättesaadavus failist või
allikast, jmt).
Teksti kättesaadavusel valideeritakse, et faili vorming
vastab lubatud formaadile ning ka toetatud
failiformaatide puhul kontrollitakse, et failist on
võimalik tekst korrektselt välja lugeda. Juhul kui
failivorming ei vasta lubatule või tekst pole
kättesaadav, ei võeta faili lahendusse vastu.

34.

Lahendusel on API liides.

35.

API kaudu peab saama Kratti saata sisendandmestiku
koos parameetritega.
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36.

API kaudu peab saama Kratti saata sisendandmestiku
asukoha (kaust või URL) koos parameetritega.

37.

Kratt peab API päringule vastama vastuvõetud
sisendandmestikule määratud unikaalse ID-ga.

38.

Krati lahendus peab oskama sisendandmestikke
kaustast või URList sisse lugeda.

39.

Kratt peab suutma väljundandmestikke saata
sisendparameetrites määratud asukohta (nt API
endpoint, kaust).

40.

Kratt peab suutma väljundandmestikke üle API
väljastada päringu vastusena.

41.

API kaudu peab saama määrata töötluse
parameetreid.

Klient peab tagama, et Kratil oleks ligipääs vastavasse
asukohta ning sealt on võimalik masinloetav tekst või
andmestik kätte saada.

1. Sisendi asukoht
2. Väljundi asukoht
3. Automaatne väljastamine või ootele jätmine
4. Märksõnastav asutus
5. Sisendi tüüp (artikkel, väljaanne, raamat,
üliõpilastöö, vmt)
6. Väljundi formaat
7. Valideerimisperiood
8. Taksonoomia
9. Mudel (RaKun, jt)
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10. EMSi valdkond (nt Õigus)
11. Autor (isikunimi)

42.

Lahendus peab valideerima üle API saabunud
päringus faili töötlemiseks ning väljastamiseks
vajalike sisendandmete olemasolu.

43.

Üle API sisendi andmisel esinenud vea korral faili
lahendusse vastu ei võeta. Klienti teavitatakse
päringu vastuses veast ning faili
tagasilükkamisest.

44.

Üle API peab saama Kratilt pärida andmestike
töötlemise staatust.

45.

Lahenduse loomisel tuleb arvestada API-first
lähenemist.

46.

Kõiki vaateid ja tegevusi lahenduses peab olema
võimalik rollipõhiselt piirata.

47.

Märksõnastajat tuleb hoida ajakohasena läbi
mudelite treenimise automaatse käivitamise.

Mudelite treenimine käivitatakse automaatselt juhul kui
valideeritud tulemitesse on konkreetset märksõna
lisandunud seadistatud lävendi ületav arv kordi.
Lävend on administraatori poolt haldusliideses
seadistatav väärtus.
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1.6.2
Nr

1.

Krati haldusliidese funktsionaalsed nõuded
Nõue

Täpsustus

Lahendus peab võimaldama autenditud valideerija
õigustega kasutajal manuaalselt sisendit
märksõnastamiseks lahendusse esitada.

Manuaalset sisendit saab anda järgnevalt:
1. Faili üleslaadimine;
2. Teksti kleepimine (sisestamine ekraanivormil);
3. URL-i sisestamine.

2.

Peab võimaldama manuaalselt mitu sisendit korraga
esitada.

Kasutajal on võimalik URLiga ette anda mitut faili
sisaldava kausta asukoht või manuaalselt lahendusse üles
laadida mitu faili korraga.

3.

Võimaldama automaatselt ennustatud märksõnade
valideerimist (sh. märksõnade lisamist ja
eemaldadamist).

Kasutajal on võimalik valida pakutud märksõnade seast
sobivad ning saata rakendusele sellekohane tagasiside.

4.

Artiklile lisatud märksõnad, mis ei ole lingitud
taksonoomia või olemiga, tuleb valideerijale
lingitud märksõnadest eristuvalt esile tuua.

5.

Võimaldama kontrollitud märksõnade uuele väljale
salvestamist.
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Antud tagasisidet saab rakendada mudelite ületreenimiseks
ning parandatud märksõnad on võimalik arhiivi liigutada.

Kui automaatse märksõnastaja (kontrollimata) tulemused
lähevad MARC-is näiteks väljale "670" (suvaline number),
siis valideeritud märksõnad peaksid salvestuma mingile
muule (eelnevalt fikseeritud) väljale (a la "671"), et
raamatukogu enda süsteemis oleks võimalik eristada
kontrollitud ja kontrollimata märksõnu. See tähendab, et
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see väli on olemas (või alternatiivina täidetud) ainult
valideeritud märksõnadega teavikutel.

6.

Võimaldama valideerijal valideeritud tulem
manuaalselt väljastada.

Väljastamiseks saab klient valida viisi:
1. saata valitud sihtsüsteemi (nt Arhiiv);
2. Kopeerida tekst;
3. Alla laadida valitud formaadis andmestik.

7.

Administraator peab saama teha statistilisi
väljavõtteid märksõnastaja andmebaasist.

Statistikat peab olema võimalik saada vähemalt:
1. Linkimata märksõnade kohta;
2. Enimkasutatud märksõnade kohta.

8.

Lahenduse ajakohasena hoidmiseks peab olema
võimalik Kratis automaatse treenimise lävendit
seadistada.

9.

Võimaldama taksonoomia / andmebaasi kirjete
täiendamist ja uuendamist .

10. Võimaldama märksõnastatud ja valideeritud info
põhjal mudelite ületreenimist.
11. Võimaldama uue alusandmestiku pealt uue mudeli
treenimist.

Lets turn this project
into a success-case

Kui manuaalselt lisatud ja valideeritud uue märksõna
kasutusjuhtude arv on suurem automaatse treenimise
lävendi väärtusest, siis treenib Kratt määratud
intervalli möödudes mudeli uue märksõnaga, võimaldades
edaspidi automaatselt uut märksõna artiklitele lisada.
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12. Võimaldama andmetabelite muutmist, uuendamist ja
lisamist.
13. Võimaldama taksonoomiate uuendamist ja lisamist
(EMS, UDK, isikud, organisatsioonid jmt).
14. Võimaldama taksonoomiate uuendamise
automatiseerimist (EMS, isikud, organisatsioonid
jmt).
15. Võimaldama valideeritava artikli valimist:


Juhuslikult kõikidest automaatselt
märksõnastatud artiklitest;



Kuupäevaga piiritletud artiklitest;



Väljaandega piiritletud artiklitest;



Konkreetne artikkel;



Näha ainult enda organisatsiooni puudutavaid
artikleid.

16. Võimaldama stoppsõnade lisamist ja muutmist.

Stoppsõnad võivad olla failides, kus märksõnade muutmine
ja uute sõnade lisamine käib vastavaid faile muutes.

17. Logid peavad olema kuvatud Haldusliideses.

Administraatoril on võimalik vaadata logisid ning nendes
sisalduvaid veateateid jm olulist infot inimloetaval
kujul ning logide kuva haldamist filtreerimise /
sorteerimise näol. MFN 62, 62, 66, 67.
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18. Teavituste edastamise seadistamine.

Administraatoril on võimalik Haldusliidese kaudu
seadistada töötluse õnnestumise ning ebaõnnestumisega
seotud info edastamist kliendile (näiteks e-posti
aadressile).

19. Manuaalse sisendi andjat informeeritakse
haldusliidese kaudu tema esitatud andmestiku
töötluse edukast lõppemisest ning tulemi asukohast
või andmestiku tagasilükkamisest koos veateatega.
20. Failide märksõnastamise statistika /progressi
kuvamine.

Kasutajale kuvatakse automaatseks märksõnastamiseks
kulunud aeg. Lahendus peab võimaldama töötluse statistika
piiritlemist kuupäeva, väljaande, keele, valideerija ning
valideeritud märksõnade hulga kirjes alusel.

21. Rakenduse komponentide hetkeseisu ülevaate
kuvamine
22. Administraator saab seadistada märksõnastamiseks
kasutatavaid mudeleid.

Administraator saab seadistada, millised mudelid on
märksõnastamiseks kasutatavad. Võimaldab administraatoril
lisada uusi mudeleid ning kasutuselt eemaldada vananenud
mudeleid.

23. Kasutajal on võimalus valida erinevate
rakendatavate mudelite vahel (vaikimisi on valitud
kõik mudelid).

Lahenduses kasutamiseks treenitud mudelid peavad olema
kuvatud manuaalse sisendi andmise vaates, kus klient saab
valida või eemaldada sisestatud sisendi märksõnastamiseks
kasutatavaid mudeleid.
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24. Kasutajal on võimalik kasutada soovitusmudelit
sarnaste märksõnade leidmiseks.

Peale teksti märksõnastamist on kasutajal võimalik valida
üks märksõna ning paluda süsteemil pakkuda sõnaga seotud
teisi märksõnu.

25. Isikunimede kohta lisainfo kuvamine, nt. eluaastad
ja kirjeldus.

Kuvatakse infot, mis nimenormide baasis olemas on.

26. Võimaldab administraatoril uue töövoo lisamisel
seadistada töövoo vaikeparameetreid.

Võimalik parameetrite loetelu (ei ole lõplik):


sisendi asukoht kliendi failisüsteemis



väljundi asukoht kliendi failisüsteemis



töövoo kehtivusperiood



töövoo regulaarsuse intervall



väljundi formaat



valideerimisperiood



taksonoomia



sisendi tüüp (artikkel, väljaanne, raamat,
üliõpilastöö, vmt)



mudel (RaKun, jt)



EMSi valdkond (nt Õigus)



autor (isikunimi)



märksõnastav asutus

Sisendi andmisel on võimalik parameetreid täpsustada.
27. Võimaldab administraatoril märksõnastatud
andmestike valideerimisperioodi seadistada.
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Valideerimisperiood on iga töövoo jaoks eraldi
konfigureeritav.
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Selle kestel säilitatakse nii sisend- kui
väljundandmestikud ning töötlusega seotud info Krattis.
Peale valideerimisperioodi möödumist pole faile
rakenduses talletada vaja ja seega failid (sisend-,
väljundfailid ja muu konkreetse sisendfaili töötlusega
seotud info) kustutatakse failihoidlast.
Soovitatav oleks valideerimisperiood jätta pigem pikem
kui lühem, arvestades, et peale kustutamist ei ole
võimalik valideeritud andmestike kasutada mudelite
treenimiseks.

28. Rakenduses võivad autoriseeritud valideerija
rolliga kasutajad näha vaid enda asutuse artiklite
tekste.

Määratud ajaperioodi jooksul saab kasutaja haldusliideses
vaadata antud faili teksti ja lisatud märksõnu ning neid
valideerida. Tulemit saab kasutada mudelite treenimiseks.

29. Võimaldama administraatori rolliga kasutajal
lahenduse kasutajate haldust.

Kasutajate haldus hõlmab uute kasutajate (valideerijate,
administraatorite) lisamist, kasutaja rolli muutmist,
kasutajate kustutamist Krati süsteemist (kasutusõiguse
de-aktiveerimine).

30. Võimaldama administraatoril konfigureerida
valideerimiseks kasutatavaid mudeleid ja mudelite
versioone.

Administraator saab nn sisse ja välja lülitada lahenduses
olevaid mudeleid, mudelite versioone ning alusandmestikke
mudelite treenimiseks.

31. Võimaldama administraatoril märksõnastaja
andmebaasi üles laadida uusi alusandmestikke.

Uute mudelite treenimiseks on vajalik treenimiseks
kasutatava alusandmestiku üleslaadimine märksõnastaja
andmebaasi.

Lets turn this project
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32. Võimaldama administraatoril konfigureerida URLina
sisendiks lubatud domeene ning väljundandmestike
väljastamise sihtsüsteeme (DEA, Sierra, Arhiiv).

1.6.3

Mittefunktsionaalsed nõuded

Järgnevalt on esitatud 97 mittefunktsionaalset nõuet millele produktsioonikõlbulik lahendus peab vastama. RIA MFN
põhinevad nõuded on varustatud vastava viitega. Nõuete loetelu ei pruugi olla lõplik ning tuleb enne lahenduse
koostamist RaRa-ga täpsustada.
Nr

Nõude
kategooria

Nõude
allika
viide

1.

Nõude sõnastus

Nõude selgitus

Üldine

Infosüsteemis kasutatavad platvormid
(rakendusserver, andmebaas, kolmanda
osapoole komponendid) ja topoloogia peab
olema enne reaalse arenduse algust RaRaga kooskõlastatud.

Üldine

Loodav lahendus peab olema lihtsalt
skaleeruv ega tohi nõuda arhitektuuri
muutmist.

Lahendus peab olema skaleeritav
horisontaalselt ja vertikaalselt.

Üldine

Lahenduse loomisel tuleb tagada samade
või samaväärsete meetodite kasutamine,
mis on funktsionaalse prototüübi
loomisel testitud ja hinnatud sobivaks.

Krati projekti käigus loodi
funktsionaalne prototüüp, mille käigus
on välja töötatud ja hinnatud

2.

3.
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Märksõnastaja meetodid peatükis
kirjeldatud meetodeid.

4.
jõudlus

Kasutajaliidese kaudu märksõnastamisele
saadetud artikli või teose
märksõnastamine peab toimuma
maksimaalselt 30 sekundi jooksul.

jõudlus

Ühe kuni 2000 tm artikli märksõnastamine
peab olema teostatud maksimaalselt 30
sekundi jooksul.

5.

6.

Digiteerijad töötavad tööpäevadel kell
8-20, mille jooksul toimub mitu korda
päevas digitaliseeritud artiklite
liigutamine märksõnastamise
lahendusse.

jõudlus

Automaatliidese kaudu märksõnastamisele
saadetud sisend peab saama töödeldud ja
jõudma väljastamisele valmis olekusse
maksimaalselt 2 tunni jooksul.

Senise info põhjal tekib artikleid iga
päeva kohta ligikaudu 2790, ühes
tunnis seega 233 artiklit.
Kui märksõnastaja märksõnastaks kõiki
artikleid 30 sekundiga siis kuluks 233
artikli märksõnastamiseks 116 minutit.
Võttes eelduseks, et üks artikkel
töödeldakse 30 sekundiga, siis jõuaks
sekventsiaalselt (korraga üks
protsess) töötav rakendus ühes

Lets turn this project
into a success-case
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tööpäevas märksõnastamise ajavahemikus
(14h) läbi töötada kuni 1680 artiklit.
Arvutusele tuginedes ei ole 1 protsess
piisav, et hetkel jooksvalt ilmuv
perioodika, mille igapäevane maht on
2790 artiklit, maksimaalselt 14h
jooksul töödelda ning väljastamisele
valmis olekusse lisada.

7.

vorming

2.1

Andmebaasides ja rakendustes kasutada
UTF-8 kodeeringut.

2.2

Ühe faili piires kasutada alati sama
reavahetuse kodeeringut - kas Windowsi
(CR+LF; 0x0D0A; U+000D U+000A) või
Linux/Unix standardile vastavat (LF;
0x0A; U+000A).

8.
vorming

9.

vorming

2.3

Lets turn this project
into a success-case

Aja esitamisel tekstikujul lähtuda
standardist ISO 8601.

Kuupäevad kirjutatakse kujul AAAA-KKPP. Näide: 2. juuni 2012 kirjutada
kujul 2012-06-02.
Kellaajad kirjutatakse kujul
hh:mm:ss, kus hh järgib 24-tunnist
kellaajaformaati.
Millisekundi täpsusega kellaaja
teksti kujul esitamisel kasutatakse
formaati hh:mm:ss,nnnn, kus nnnn on
millisekundite arv.
Kuupäev ja kellaaeg samas andmeväljas
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esitatakse kujul, kus kuupäevavormingu
ja kellaajavorming vahele lisatakse
täht T.
Ajaintervallide kirjeldamiseks
kasutatakse kahte sama täpsusega
(kuupäev, kellaaeg või kuupäev ja
kellaaeg) ajavormingut (algus ja
lõpp), mis eraldatakse sümboliga /.
Vt ka RFC 3339 Date and Time on the
Internet: Timestamps, kus
määratletakse internetiprotokollidele
sobiv ISO 8601 profiil. Märkus. Mõned
standardid nõuavad aja esitamist Unix
epoch vormingus, nt: 1) nt OpenID
Connect ja 2) W3C veebiliidesed.
Märkus. Aja esitamisel inimkasutajale
kasutajaliidestes lähtuda vastavas
kultuuris omaksvõetud vormingutest.

10.

litsents

3.1

Lets turn this project
into a success-case

Tarkvara markeerida litsentsiga.

Teose autoriõigused tuleb selgelt
välja tuua. Standardseks vahendiks
selleks on litsents. Litsents
esitatakse ühel või mõlemal
alljärgnevatest viisidest: 1) LICENCEfail repos; 2) litsentsi tekst iga
faili päises. RIA põhimõte on arendada
tarkvara avatult ja avaldada tarkvara
vaba litsentsiga. Erandid turva- jm
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õigusega pandud piirangute korral.
Soovitatav on kasutada MIT litsentsi nii tagatakse paremini tarkvarade
litsentsiline ühtesobivus. Alternatiiv
on EUPL

11.

Lahendust peab olema võimalik
kasutusele võtta teistes
raamatukogudes lisakulutusi tegemata.
litsents

Loodav lahendus peab olema vabavaraline
(MIT litsents).

litsents

Märksõnastamiseks vajalike (sh loodavate
ja/või kasutatavate) meetodite
litsentsid ei tohi kaasa tuua
lisakulutusi, peavad olema vabavaralised
ja võimaldama avalikult jagamist.

Loodavad meetodid tuleb avalikustada
sellisel kujul, et teistel
raamatukogudel on võimalik endale
tehniline lahendus koos meetodiga
paigaldada ning kasutusele võtta ilma
litsentside lisakuluta.

Tarkvara arendamisel lähtutakse avatuse
ja vaba lähtekoodi põhimõttest.

Välja arvatud õigusest tulenevad
piirangud (turvameetmed, andmekaitse,
ärisaladuses).

12.

13.
litsents

3.2

14.
moodulstruktuur

Lets turn this project
into a success-case

Lahenduse loomisel kasutatakse parimaid
kaasaegseid tehnoloogiaid ja modulaarse
baasarhitektuuri lahendusi, mis

Arendused on loodud viisil, mis ei
sunni tellijat hankima täiendavat
tarkvara või selle kasutusõigust, on
platvormisõltumatud ning kasutatavad
vabavaralisena (MIT-litsents);
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võimaldavad tagada loodava infosüsteemi
vastavuse kehtestatud nõuetele.

15.

moodulstruktuur

4.1

Rakenduse välissõltuvused peavad olema
ilmutatult, selgelt välja toodud.

moodulstruktuur

4.2

Rakendus peab olema väliste süsteemide
tõrgete suhtes vastupanuvõimeline
(resilient).

Välise süsteemi tõrge tohib mõjutada
ainult sellest otseselt sõltuvate
kasutuslugude toimimist.

4.3

Rakendus peab olema tehniliselt
tükeldatud vastavalt loogilisele
jaotusele. Saadud osised peavad olema
eraldi versioneeritavad ja
paigaldatavad. Muuhulgas peab andmebaas
olema rakendusest eraldi paigaldatav.

Näiteks, kui rakendusel on eraldi
turvakontekstidega liidesed ametnikule
ja kodanikule, peab rakendus olema
jaotatud kaheks eraldi
liidesekomponendiks ning nende mõlema
poolt kasutatavaks andmebaasiks.

4.4

Rakenduse funktsionaalsuses tuleb
selgelt eraldada avaliku teenuse liides
muudest mitteavalikest, sisemistest,
konfigureerimis jms. liidestest.

4.5

Kõik liidesed rakenduse eri osade vahel
peavad olema vajadusel kaitstavad
kahepoolset tuvastamist ja krüpteerimist
võimaldava protokolliga.

16.

17.
moodulstruktuur

18.
moodulstruktuur

19.
moodulstruktuur

Lets turn this project
into a success-case
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20.
moodulstruktuur

4.6

Rakenduse pakutav(ad) HTTP REST
masinliidesed (API-d) kirjeldatakse
masinloetavas OpenAPI vormingus.

keel

5.1

Lähtekoodi dokumentatsioon, lähtekood
ise ning logiteated peavad olema
inglisekeelsed.

keel

5.2

Rakendustes kasutatud eestikeelsetele
tekstidele kehtivad infotehnoloogia
reeglid Eesti keele ja kultuuri
keskkonnas EVS 8:2008.

testimine

6.1

Lähtekood peab olema varustatud
ühiktestidega.

testimine

6.2

Tarkvara peab olema enne toodangusse
paigaldamist läbinud turvatestimise.

6.4

Automaattestid peavad raporteerima
tulemusi inim- ja masinloetaval kujul
(näiteks JUnit XML ja HTML).

21.

22.

23.

24.

25.
testimine

26.

Rakenduse kõik üleantavad versioonid
peavad enne tellijale üleandmist olema
testitud.

testimine

27.

koodi kvaliteet

Masinloetav kirjeldus ei välista
täiendavat, paremini inimloetavat
vabavormilist kirjeldust.

7.1

Lets turn this project
into a success-case

Lõplik kood peab olema läbinud
staatilise koodianalüüsi.

Kasutada otstarbekat tööriista: Java
puhul Checkstyle, PMD, SonarQube vms;
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Javascripti puhul ESLint. Samuti
kasutada arendusredaktoritesse
sisseehitatud kontrollijaid.

28.
kasutajaliides

8.1

Stiiliteave asetada CSS-failidesse.

Stiile ei tohiks sisse kirjutada HTMLteksti, ei style-taagide vahelise
tekstina ega style-atribuutidena.

kasutajaliides

8.2

Mahukate laadilehtede puhul kaaluda
Sass-i kasutamist.

Sass võib suurendada laadilehtede
loetavust ja hallatavust.

30. kasutajaliides

8.3

Järgida ajakohaseid veebistandardeid.

HTML5, CSS3 jms.

8.4

Rakendus peab töötama veebisirvijates,
mis toetavad eID baastarkvara kaht
viimast versiooni.

Vt sirvikute loetelu ID-tarkvara
abikeskuse lehel ID-tarkvara
paigaldamine.

Veebisirvija toe puudumisel andku
rakendus veateade.

Kui kasutajaliides, mille poole
kasutaja pöördub, ei ole ühilduv
kasutatava veebisirvijaga, peab
rakendus arusaadaval ja juhendaval
viisil sellest kasutajat teavitama.

kasutajaliides

Loetelu kuvamisel tuleb kasutada
paginatsiooni, kus ühel lehel kuvatakse
korraga kokkulepitud arv kirjeid.

Kirjete arv lehel peab olema
konfigureeritav.

kasutajaliides

Kasutajaliidese kõik disainiotsused
peavad olema kooskõlastatud tellijaga.

Soovitus on enne arenduste teostamist
luua klikatav prototüüp.

29.

31.
kasutajaliides

32.
kasutajaliides

8.5

33.

34.

Lets turn this project
into a success-case
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Lahenduse kasutajaliidese disainimisel
on soovituslik lähtuda RaRa CVI-st.

35.
kasutatavus

Serverit koormavate päringute puhul peab
rakendus piirama sama tegevuse asjatut
kordamist.

Kui päringu ajaks on lubatud >10sek
(koormustestide plaanis) siis tuleb
piirata näiteks nupu uuesti vajutamist
kuni lehe uuesti laadimiseni.

kasutatavus

9.1

Veebirakenduse kasutajaliides peab olema
juurdepääsetav. Tuleb täita WCAG 2.1
taseme AA nõuded.

Vt: Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) 2.1. (Eestikeelne
tõlge on v2.0 kohta: Veebi sisu
juurdepääsetavussuunised (WCAG) 2.0)

URL-id

10.1

Kasutada selge, ühtse mustriga,
inimloetavaid veebiaadresse (URL-e).

URL-id

10.2

Igal lehel peab olema unikaalne
veebiaadress.

36.

37.

38.

39.

URL-id

10.3

Lets turn this project
into a success-case

URL ei tohi sisaldada isikuandmeid.

Võimalikud on erandid, kui
isikuandmete kaitseks on rakendatud
asjakohaseid tehnilisi ja
organisatsioonilisi meetmeid.
Meetmetega peab tagama kaitse vähemalt
järgmiste riskide vastu: isikuandmete
lekkimine sirviku ajaloost, HTTP
seansi pealtkuulamine, isikuandmete
lekkimine vahendusserveri (proxy)
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logist, isikuandmete lekkimine serveri
logist.

40. URL-id

10.4

URL ei tohi sisaldada sessioonivõtit.

41.
teated

11.1

Vea- jm teated peavad oleva arusaadavad.

teated

11.2

Veasituatsioonid tuleb varustada
veakoodidega. Kasutajale tuleb esitada
koos veateatega ka veakood.

43. teated

11.3

Veateated tuleb logida.

42.

44.

teated

Lahendus teavitab klienti ebaõnnestunud
päringutest ning veaolukordadest.

koodisüsteemid

12.2

Rakendus ei tohi luua uut
identiteedisüsteemi. Tuleb tugineda
olemasolevatele riiklikele (ID-kaart)
või põhiliste op-süsteemide süsteemidele
(Kerberos jms).

12.4

Rakendada klassifikaatorite süsteemi
nõudeid.

45.

46.
koodisüsteemid

Lets turn this project
into a success-case

Muuhulgas peab rakendus asendama
vaikimisi veateate (404 vms)
lehekülje, kuid säilitama algse HTTP
vastuskoodi.

Klienti teavitatakse kasutajaliidese
või API vastuse (response) kaudu.

Eesti tegevusalade andmete
sisestamisel, kuvamisel ja hoidmisel
lähtuda Vabariigi Valitsuse 10.
jaanuari 2008. a määrusest nr 11
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„Klassifikaatorite süsteem“ ja
kasutada EMTAK infosüsteemis kehtivat
klassifikaatorit.

47.
autentimine

13.1

Väliste kasutajate, so. Eesti Vabariigi
residentide ja EL teiste liikmesriikide
residentide autentimislahenduse loomisel
lähtuda dokumendist
Autentimislahendustele kehtivad nõuded.

autentimine

13.2

ID-kaardiga autentimisel ei kasutata
serdi edastamise päises side- (-) ega
alakriipse (_).

48.

49.

väljumine

15.1

50.

Rakenduse tööks ja märksõnastamiseks
vajalik info talletatakse rakenduse
andmebaasis.

andmebaas

51. andmebaas

Süsteemist väljumine peab toimuma
sõnaselgelt, kasutajale arusaadaval ja
turvalisel viisil.

Kasutaja saab süsteemist väljuda kahel
viisil: tema sessioon on pikem, kui
sessiooni pikkuse seadistatav
piirväärtus (eraldi määratletavad
piirangud kogu sessioonile ning
tegevuseta perioodile sessioonis) või
kasutaja lõpetab sessiooni enda
algatusel.

16.1

Lets turn this project
into a success-case

Andmebaasi kasutaval rakendusel on
vähemalt kaks andmebaasikasutajat:

Nõue tuleneb eelkõige sellest, et
vahel kasutame andmebaaside
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<rakendus> nimeline andmebaasi skeem
kuulub andmebaasi kasutajale <rakendus>
(roll db owner, skeemid ja seal
paiknevad objektid kuuluvad sellele
kasutajale).
<rakendus> nimelises andmebaasi skeemis
on defineeritud <rakendus>_app nimeline
kasutaja, kes omab ligipääsu (SELECT,
INSERT, UPDATE, DELETE) ainult rakenduse
käitamiseks vajalikele tabelitele,
protseduuridele või funktsioonidele.

52.
16.2

Ühest andmetabelist teise viitamisel
tuleb kasutada välisvõtmeid (foreign
key). Kõik välisvõtmed peavad olema
indekseeritud mitteunikaalse indeksiga
ja välisvõtmetena kirjeldatud.

andmebaas

16.3

Kõigis andmebaasi tabelites peab olema
defineeritud integer-tüüpi primaarvõti,
mis on surrogaatvõti. Primaarvõtmena ei
tohi kasutada reaalse eluga seotud
andmevälju.

andmebaas

16.4

Kõik primaarvõtmed (primary key) peavad
olema indekseeritud unikaalse indeksiga.

andmebaas

53.

54.

Lets turn this project
into a success-case

““koosmajutamist” s.t erinevate
süsteemide või ka ühe süsteemi
erinevate komponentide (mikroteenuste)
andmebaase hoiame ühes PostgreSQL
instantsis. Sellisel juhul on vaja
tagada eristatus: iga andmebaas peab
olema eraldi skeemis; rakendus ei tohi
teise rakenduse skeemile ligi pääseda
(suheldakse API-de kaudu); rakendus ei
tohi ise skeeme moodustada s.t skeemi
tohib moodustada ainult
paigaldusprotsess. Ka siis, kui
koosmajutust hetkel ei kasutata, on
eristamine hea praktika.
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55.
andmebaas

16.5

Kui andmebaasis olevate andmete ISKE
tervikluse klass on 2 või kõrgem, siis
tuleb kõik klass 2 infot sisaldavad
andmebaasi kirjed versioneerida.

16.6

Andmebaasi väljade pikkused tuleb
andmekirjelduskeeles (DDL-is) kirjeldada
sümbolites, mitte baitides.

16.7

Päringulaused ei tohi sisaldada
konstantidena sisse kirjutatud
päringutingimuse võrdlusväärtusi.

16.8

Andmebaasi objektide nimetused peavad
olema inglisekeelsed. Nimetused tohivad
sisaldada ainult Latin1 (ISO8859-1)
kodeeringu tähti a-z; A-Z, numbreid 0-9,
ning alakriipsu _. Objektide nimetused
ei tohi alata numbritega.
Andmebaasiobjektide nimed peavad olema
semantilised st. objekti tähendust
avavad.

16.9

Rakendus peab olema tabelite
partitsioneerimise suhtes agnostiline
st. tabelite
partitsioneerimisstruktuuride muutmine
ei tohi mõjutada rakenduse tööd.

56.
andmebaas

57.
andmebaas

58.

andmebaas

59.
andmebaas

Lets turn this project
into a success-case

Kasutada päringumuutujaid (variable
binding).
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60.

Kasutada rakendusserveri (Tomcat)
võimalusi andmebaasiühenduste (JDBC)
puulimiseks.

Rakendus ei puuli ise, vaid küsib JNDI
abil rakendusserveri puuli aadressi.
Nõude eesmärk on jõudluse parem
hallatavus.

andmebaas

Rakenduse andmebaasi ei salvestata faili
kujul objekte.

Failid salvestatakse failihoidlasse
väljaspool andmebaasi.

failisüsteem

Failid tuleb katalogiseerida
kokkulepitud tunnuste alusel.

Kokku leppida failide
katalogiseerimise ülesehituses.

Kõik tegevused tuleb logida.

Logitakse nii rakenduse tööga seotud
tegevused kui märksõnastamisega seotud
info.

logimine

Lahendus logib kõik ebaõnnestunud
toimingud.

Veaolukorrad logitakse, sealhulgas
ebaõnnestunud päringud.

logimine

Rakenduse logimine peab olema
organiseeritud kasutades selleks
ettenähtud standardseid vahendeid
viisil, mis võimaldab rakenduse
administraatoril määratleda ja muuta
logide väljundit (vähemalt fail,
andmebaas, syslogd), logimise taset ja
logimise formaati.

andmebaas

61.

62.

16.10

63.
logimine

64.

65.

17.1

Lets turn this project
into a success-case
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66.

67.

logimine

17.2

Java rakenduste korral logitakse SLF4J
raamistiku abil.

logimine

17.3

Logid kirjutatakse inglise keeles (välja
arvatud kasutajale näidatud teated).

17.4

Turvalisuse seisukohalt kriitilised
sündmused (sisenemine, väljumine, rolli
muut(u)mine) ning tegevused, mis toovad
kaasa rahalisi või juriidilisi
tagajärgi, logitakse eraldi
konfigureeritavasse turvalogisse.

68.
logimine

69.

Ühtlustatud selleks, et rakendusi
saaks seadistada ühtemoodi.

monitoorimine

Lahendus peab omama monitoorimise
endpointi kliendi poolt kasutatava
keskse monitooringu süsteemiga
liidestamiseks.

ehitamine

18.1

Rakenduse (RIA poolt hallatavasse
serverisse) pakendamine, paigaldamine,
uuendamine, muudatuse taastamine ja
testide käivitamine peavad olema
automatiseeritud standardse
üldkasutatava vahendi abil.

Kasutusel on Maven ja Jenkins.

18.2

Ehitatud paki nimi peab sisaldama
projekti nime ja paki versiooni ning
tohib sisaldada ainult tähemärke [a-z;0-

Pakk peab olema keskkonnaagnostiline
s.t arendus-, toodangu- jm keskkondade
jaoks normaalselt ei tehta eraldi
pakke. Tarkvara muutub konkreetse

70.

71.
ehitamine

Lets turn this project
into a success-case
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9] ja - (miinus) ja _ (alakriips) (nt
projektinimi-1_0_23).

72.
ehitamine

73.

18.3

Kood tarnitakse RaRa määratud
repositooriumisse.

ehitamine

Lähtekoodi kompileerimine peab olema
teostatav ka välisvõrguühenduse
puudumise korral.

75. ehitamine
76.

77.

Rakendused ehitatakse ja paigaldatakse
ainult lähtekoodihoidlast, selle üheselt
viidatud harust.

ehitamine

74.

18.6

Fat jar-id ei sobi (Java rakendustes).

ehitamine

18.7

Java rakenduse tööks vajalikud teegid
peavad olema rakenduse osa.

ehitamine

18.8

Fondid, laadilehed ja Javascripti failid
serveerida rakendusest endast.

78.
ehitamine

18.9

Lets turn this project
into a success-case

keskkonna osaks pärast keskkonda
paigaldamist ja keskkonnas
seadistamist.

Toodangusse evitatavas tarkvaras peavad
sõltuvuste versioonid olema fikseeritud.

Nt PostgreSQL JDBC ohjur.

Eesmärgiks on ehitamise korratavus
(repeatable build). Näiteks: Node.js
platvormil toodangusse evitatavate
moodulite package.json failis,
jaotises dependencies ei tohi olla
versioonimärkeid ^, ~, *, x.
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79.

19.2

Rakendus peab olema loodud sõltumatuna
rakendusserveri tarkvarast.

paigaldamine

19.3

Kõik rakenduse versiooniuuendused
(sealhulgas muudatused andmebaasi
struktuuris ja koodis) peavad kuni
järgmise versiooniuuenduseni olema
täielikult tagasi pööratavad st. koos
versiooni uuendusega peavad olema loodud
vahendid ja kirjeldatud protseduurid
versiooniuuenduse tagasi võtmiseks.

paigaldamine

19.4

Rakendus ei tohi eeldada
paigalduskeskkonna turvalisust.

paigaldamine

19.5

Rakendusservereid peab olema võimalik
lisada teenust pakkuvasse klastrisse ja
sealt eemaldada vastavalt vajadusele.

19.6

Rakendus ei tohi kasutada
konfigureerimata viiteid failidele või
välistele süsteemidele st. kõik viited
peavad olema programmikoodi välised.

paigaldamine

80.

81.

82.

83.
paigaldamine

Lets turn this project
into a success-case

Rakendust peab olema võimalik
konfiguratsioonimuudatuste abil
paigaldada teisele samatüübilisele
rakendusserverile. Kui see ei ole
võimalik tuleb rakendusele luua
sobituspaketid põhiliselt kasutatavate
rakendusserverite jaoks.
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84.
19.7

Kõik andmebaasiühendused tuleb
kirjeldada täispika URI abil. Java
rakendustes kasutatakse JNDI ühendusi.

paigaldamine

19.8

Andmebaasi JNDI objekti Datasource-i
nimetamisel tuleb kasutada prefiksit
jdbc ning ühesõnaliste lühendite korral
väiketähti. Nt: jdbc/system1,
jdbc/system2 jne.

paigaldamine

19.9

Rakenduse andmebaasi või andmeskeemi
paigaldamine ei tohi nõuda punktis
erilisi kasutajaõigusi.

infoturve

20.1

Kui ei ole määratud teisiti, peab
rakendus olema kasutatav ISKE klassile
K1T1S1 vastavate süsteemide loomisel.

20.2

Süsteem ei tohi võimaldada kasutajale
ligipääsu süsteemi toimimise
informatsioonile, nagu failide
täisnimed, kutsepinud (stack trace) jms.

20.3

Kaitsmata avalik võrguliiklus ei ole
lubatud. Igasugune avalik võrguliiklus
on krüpteeritud. TLS keskkonna
parameetrid on administraatori, mitte
arendaja kontrolli all. Erandjuhul, kui
edastatav informatsioon ei sisalda

paigaldamine

85.

86.

87.

88.
infoturve

89.
infoturve

Lets turn this project
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Turvameetmetega tutvu ISKE portaalis.
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konfidentsiaalseid andmeid ega
isikuandmeid, on lubatud andmete
edastamine krüpteerimata kujul, kuid
viisil, mis võimaldab andmete vastu
võtjal veenduda saadetise tervikluses
st. allkirjastatult või ajatembeldatult
(X-tee turvaserveri seadistuse
edastamise näide).

90.

91.

92.

93.

94.

infoturve

20.4

Vastavalt rakenduse olemusele ja
riskianalüüsile rakendada meetmed OWASP
ohuedetabelites (Top 10) jm tekstides
antud soovituste järgimiseks.

infoturve

20.5

Kaitsta seansiküpsiseid (secure ja http
only parameetrid).

infoturve

20.6

Rakendada päringuvõltsimise (CSRF)
vastast kaitset.

infoturve

20.7

Sisendite kontroll nii front- kui ka
backend-is.

Olulised sisendid tuleb kontrollida
(puhastada) (ka) serveri poolel.

infoturve

20.8

Veebirakendustes määratleda ja rakendada
sisuturbepoliitika.

Vt Content Security Policy (CSP).

infoturve

20.9

Eraldipaigaldatavate komponentide
vahelistel liidestel peab olema TLS
võimekus (vastastikune autentimine

95.
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sertide abil). Vastavad
konfigureerimisjuhised peavad sisalduma
rakenduse paigaldusjuhendis.

96.

97.

krüpto

21.1

Krüptograafiliste algoritmide ja
meetodite valimisel lähtuda kehtivast
RIA tellitud krüptograafiliste
algoritmide elutsükli uuringust.

krüpto

21.2

Krüptoalgoritme peab olema võimalik
väikeste muudatustega vahetada

98.

krüpto

21.3

Lets turn this project
into a success-case

Võtmete kaitsele tähelepanu!

Juhtida tähelepanu ja rakendada
meetmeid vältimaks võtmete lubamatut
avalikukstulekut. Näiteid
ohupraktikatest (mitteammendav
loetelu): 1) võtme hoidmine
versioonihalduse (git) all olevas
koodirepos -> oht: push-takse
avalikusse reposse -> kaitsemeede:
.gitignore või võtmete hoidmine üldse
eraldi; 2) võtmete seisundi ja
omaduste ebaselgus -> võtmete
segiminek, sellest tulenev
kompromiteerumine või kaitse langus ->
kaitsemeede: läbimõeldud võtmehalduse
protseduur; 3) näite-seadistusfailides
ei markeerita näitevõtmeid -> oht:
näitevõtmed jõuavad toodangusse.
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Võtmeid tuleb reeglina kaitsta juba
test- ja arenduskeskkondades. Ligipääs
võtmetele korraldada teadmisvajaduse
(need to know) põhimõttel. Võtmed,
mida enam ei vajata, koheselt
hävitada. Kirjandus: NIST SP-800-57
Key Management Guidelines; European
Payments Council (2017) Guidelines on
cryptographic algorithms usage and key
management.

99.

andmekaitse

22.1

Rakendustes tuleb tagada isikuandmete
kaitse nõuded.

Eriti isiku õigus olla unustatud ja
meie kohustus seejärel kustutada kõik
isikuandmed, mida me ei vaja tööks või
mida me ei pea seaduse alusel
töötlema. Vt isikuandmete kaitse
üldmäärus. Samuti peame alati olema
valmis vastama isiku nõudmisele välja
anda IKS § 24 sätestatud teave.

andmekaitse

22.2

Rakendus ei tohi kasutada RaRa taristu
väliseid kasutaja tegevust analüüsivaid
teenuseid (nt Google Analytics).

Andmekaitse ja turvalisuse
kaalutlustel.

Rakendus peab sirvikusse laaduma
kiiresti.

Sirvikuühendusi tuleb efektiivselt
kasutada. Vajadusel kasutada
laadimisaja optimeerimistehnikaid
(pakkimine, minimeerimine,
profileerimine jm).

100.

101.
käideldavus

23.1

Lets turn this project
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Millist probleemi see lahendab?
Rakenduse laadimine sirvikusse võib
olla liiga aeglane

102.
käideldavus

23.2

Kõrgkäideldavuse võimekus. Kui ei lepita
kokku eraldi, peab iga eraldipaigaldatav
tarkvarakomponent olema paigaldatav
mitmes eksemplaris.

23.3

Kõrgkäideldavate rakenduste puhul tuleb
seansihalduse lahendus kokku leppida
arendusprojekti algul. Seansi hoidmine
jagatud failisüsteemis (nt. NFS) ei ole
lubatud.

103.
käideldavus

104.

käideldavus

Infosüsteem peab olema projekteeritud
arvestades rakenduse käideldavuse taset.

Käideldavuse tase tuleb RaRa-ga kokku
leppida enne arendustööde alustamist.

1.7 Märksõnastaja meetodid
Krati projekti käigus loodi funktsionaalne prototüüp, mille käigus on välja töötatud ja katsetatud kirjeldatud
meetodeid. Lahenduse loomisel tuleb tagada samade või samaväärsete meetodite kasutamine. Lähemalt saab meetodite
ja nende rakendamise tulemuse kohta lugeda TEXTA dokumendist „Automaatse artiklite märksõnastamise“ andmete ja
metoodikate detailanalüüs peatükkidest 5. Märksõnastamise metoodikate väljatöötamine ja valideerimine ning 7.
Mõõdikute süsteemi valideerimine.
Ühtlasi on ülevaade antud taksonoomia ja isikunimede formaatide ülesehitusest.
Lets turn this project
into a success-case
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Meetod

Tehnilised nõuded

Eeldused (olemasolev mudel)

Eeldused (uue mudeli
treenimiseks)

Juhendatud õpe (Texta Tagger
Group)

TTK, Elastic

Märksõnad baseeruvad EMS-il;
märskõnade hulk on piiratud
kõige sagedasematele

Märgendatud andmed, kus
igale märksõnale peaks
vastama vähemalt 20
(soovitavalt 50) näidet

RaKUn

TTK

-

-

RaKUn + taksonoomiaga
linkimine

TTK, Elastic

Märksõnad baseeruvad EMS-il

Taksonoomia peab olema
lisatud (kindlas vormingus)
Elasticsearchi; taksonoomia
peab olema piisavas ulatuses
ekstrahiivne

Mustripõhine eraldamine
(Texta Regex Tagger Group)

TTK

Märksõnad baseeruvad EMS-il
ja esinevad ka artikli
tekstis (tekstis peab
esinema aktiivne märksõna
või sellele viitav
äraviitetermin)

Taksonoomia peab olema
lisatud (kindlas vormingus)
Elasticsearchi; taksonoomia
peab olema piisavas ulatuses
ekstrahiivne. Taksonoomia
baasil luuakse mustripõhised
Regex Tagger mudelid

Valdkonna ennustamine +
Mustripõhine eraldamine

TTK, Elastic

Märksõnad baseeruvad EMS-il
ja esinevad ka artikli
tekstis (tekstis peab
esinema aktiivne märksõna

Taksonoomia peab olema
lisatud (kindlas vormingus)
Elasticsearchi; taksonoomia
peab olema piisavas ulatuses
ekstrahiivne; taksonoomia
peab olema hierarhiline ning

Lets turn this project
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või sellele viitav
äraviitetermin)

grupeeritud valdkondadeks;
valdkondade jaoks peab
esinema piisavalt näiteid
juhendatud mudeli
treenimiseks; Taksonoomia
baasil luuakse Regex Tagger
mudelid, mis võimalusel
grupeeritakse valdkondadena
(Regex Tagger Group)

Prototüübis kasutatud taksonoomia formaadi ülesehitus Elasticsearchis on kirjeldatud alljärgnevas tabelis.

Näide 1

Märksõna

Alternatiivsed
märksõnad

Valdkonnad

Laiemad märksõnad

huvigrupid

huvigrupid,
huvirühmad,
sidusrühmad,
survegrupid

SOTSIOLOOGIA.
SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA,

grupid

RIIGIÕPETUS. POLIITIKA,
SOTSIAALPOLIITIKA

Näide 2

vili (bot.)

vili, fructus, viljad

BOTAANIKA

taimeosad

Näide 3

tahvelarvutid

tahvelarvutid,
pliiatsarvutid,
tahvlid (arvutid)

INFORMAATIKA.
INFOTEHNOLOOGIA.
AUTOMAATIKA

arvutid, nutiseadmed

Prototüübis kasutati isikunimede formaate järgnevalt.
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Näide 1

Nimi (Kasutatakse
märksõnana)

Alternatiivsed nimevormid (Kasutatakse
linkimiseks)

Stendhal

Stendhal,
Стендаль,
Marie Henri Beyle

Näide 2

Lev Tolstoi

Lev Tolstoi,
Leo Tolstoi,
Léon Tolstoi,
Лев Николаевич Толстой,
Лев Толстой

Näide 3

Freddie Mercury

Freddie Mercury,
Farrokh Bomi Bulsara
Frederick Bulsara,
Farrokh Bulsara

1.8 Tasuvusanalüüs
Krati tasuvusanalüüsis võrreldakse artiklite manuaalse märksõnastamise ja Krati poolt automaatse märksõnastamise
kulu aastas, sh tuuakse välja hinnangulised automaatse märksõnastaja loomise ja ülesseadmise kulud, märksõnastamise
tööjõukulud Krati kasutamisel ning märksõnastaja hoolduskulud.
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Tasuvusanalüüsi tulemina antakse hinnang millist võrreldud lahendust on majanduslikult mõistlikum kasutusele võtta
artiklite märksõnastamiseks. Summad on esitatud käibemaksuta ning tööjõukulude puhul on arvestatud ainult palgafondi
kogukulu.

1.8.1

Ühes kalendrikuus töödeldavate väljaannete ja artiklite arv

Analüüsis kogutud andmete põhjal töödeldakse aasta jooksul docWorksi rakendusega ligikaudu 380 000 lk perioodikat,
see teeb igakuiseks digiteerimise ja arhiveerimise mahuks ca 31 666 lk. Tuginedes DEA-s olevate artiklite ja
artiklite lehekülgede arvu suhtele on võimalik leida igakuine digiteerimise ja arhiveerimise protsessi läbiv
artiklite maht – DEA-s oleva 8 237 012 artikli ja 4 451 808 artiklite lehekülgede arvu põhjal töötleb RaRa
igakuiselt 58 590,40 artiklit.
Aasta jooksul ilmunud ca 380 ajakirjanimetusest moodustab venekeelne ligikaudu 20 ja inglisekeelne u 30.
Mitmekeelseid väljaandeid, ehk kus ühe väljaandeeksemplari sees on artiklid mitmes keeles (näiteks KOV
linnaosalehed), käsitletakse docWorksi töötluses eraldiseisvate väljaannetena (segmenteeritakse keelepõhiselt
eraldi).
Tabel 3. Artiklite mahu arvutus

Kuus
lehekülgi

DEA
lehekülgi

DEA
artikleid

DEA,
artikleid
leheküljel

Artikleid
kuus

31666

4451808

8237012

1,850262186

58590,40237

1.8.1.1
Kulud manuaalsel märksõnastamisel
Valideerijate tööjõukulude arvutamiseks kasutatakse bibliograafide palgataseme aritmeetilist keskmist, kus töötaja
brutotöötasu jääb vahemikku 655 € kuni 1232 € kalendrikuus. Ühe artikli manuaalse märksõnastamise ajakulu on
keskmiselt 5-7 minutit sõltuvalt artikli pikkusest, arvutustes kasutatakse aritmeetilist keskmist - 6 minutit.
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Tabel 4. Manuaalse märksõnastamise kuluarvutus

Märksõnastaj
a keskmine
brutotöötasu

Märksõnastaj
a palgafondi
kogukulu

Märksõnastaj
a minutikulu
165 töötunni
korral
kalendrikuus

Artikli
märksõnastamis
e keskmine
ajakulu, min

Artikleid
kalendrikuus
, tk

Manuaalsele
märksõnastamisel
e kuluv aeg
kalendrikuus,
min

Manuaalse
märksõnastamis
e kulu
kalendrikuus

Manuaalse
märksõnastamise
kulu
kalendriaastas

800,00 €

1 070,40 €

0,1081 €

6

58590,40

351542,41

38 009,19 €

456 110,30 €

1 000,00 €

1 338,00 €

0,1352 €

6

58590,40

351542,41

47 511,49 €

570 137,88 €

1 200,00 €

1 605,60 €

0,1622 €

6

58590,40

351542,41

57 013,79 €

684 165,45 €

Teostatud arvutused näitavad, et igakuise artiklite manuaalse märksõnastamise toestamiseks on vaja vähemalt 35
töötajat 1 FTE alusel.
1000 € brutotöötasu korral on igakuise märksõnastamise palgafondi kogukulu 47 511,49 €, summa ei sisalda töökeskkonna
pakkumisega seotud kulutusi.
Manuaalse märksõnastamise arvutustes ei ole arvestatud soovi märksõnastada lisaks jooksvalt ilmuvale perioodikale
ka kogu seni digiteeritud-arhiveeritud artiklite maht, mis hanke väljakuulutamise ajal sisaldas 7 miljonit
digitaalset artiklit ja mis täieneb iga-aastaselt ~700 000 artikli (~400 000 lk) võrra. RaRa sisendi põhjal võib
arvestada detailanalüüsi alguse aegse baasi märksõnastamise ajakuluks 700 000 töötundi, arvestamata projekti ajal
ning Krati kasutusele võtmise hetkeni lisanduvaid artikleid. Juba ilmunud perioodika märksõnastamiseks 1 aasta
jooksul on vaja 365 FTE palkamine, mille juures märksõnastamise otsene palgakulu on ~7 560 000€. Sellele lisanduvad
kaudsete kuludena inimeste palkamise ja töökeskkonna pakkumisega seonduvad kulud.
1.8.1.2
Kulud automaatsel märksõnastamisel
Tasuvusanalüüsi teostamisel on Krati automaatse märksõnastamise lahenduse loomise ja ülalhoiukuludena on võetud
arvesse järgnevad kulud.
Lets turn this project
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1. Krati loomise kulud – kulutused Krati esmase lahenduse loomiseks, sh lahenduse arenduskulud, andmete töötlemise
kulud, meetodite loomise kulud jms. Lisaks kulutused lahenduse ülesseadmisele on-prem või pilvelahenduse
korral.
2. Tööjõukulud - Tööjõukulud rakenduse ülalhoidmiseks ja märksõnastamise meetodite pidevale ajakohastamisele.
3. lahenduse ülesseadmise kulud on-prem või pilvelahendusena
4. lahenduse jooksutamise ja hoolduskulud.
Lisaks võivad lahenduse kasutamisel tekkida kulutused Krati täiendavale arendusvajadusele, need on analüüsis välja
toodud peatükis Täiendava arenduse kulud. Tegu on indikatiivsete kuludega ning on välja toodud abistamaks arvutada
lahenduse kasutusele võtmise maksumust teistes raamatukogudes, seetõttu ei ole neid arvestatud tasuvusanalüüsi
teostamisel Krati kulude hulka.
1.8.1.2.1 Krati loomise kulud
Lahenduse loomise kulude puhul on arvestatud lahenduse arenduskulu mis põhineb käesoleva analüüsi põhjal antud
arendusmahtude hinnangul, ning lahenduse esmast ülesseadmise kulu mis põhineb analoogsete lahenduste riistvaralistel
nõuetel.
Krati arenduskulus esitatud märksõnastaja komponendi ja esmaste meetodite loomise hinnang (12 kuud / 1 FTE) on
antud järgnevate eelduste alusel:




Märksõnastamise lahenduse loomisel kasutatakse prototüüpis tõestatud või samaväärseid meetodeid. Uute
metoodikate testimise ja lisamisega kaasneb täiendav ajakulu, mis sõltub metoodika keerukusest ja senisest
toest (nullist implementeerimine vs. näiteks eksisteeriv Pythoni pakk).
Väljastatavad teema-, aja- ja kohamärksõnad baseeruvad EMSil. Iga uue taksonoomia lisamine võib sõltuvalt
kasutatavast metoodikast nõuda järgnevaid lisatöid:





taksonoomia parsimine, puhastamine, lisavormindus;
Krati komponenti taksonoomia automaatse uuendamise toe lisamine (EMSi puhul nt perioodiline Krati
andmebaasi uuendamine värskeima versiooniga);
uue taksonoomia märksõnadega märgendatud treeningandmete põhjal uute mudelite treenimine;
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Tugi on lisatud funktsionaalsetes nõuetes välja toodud keeltele, mille puhul on eelduseks võetud, et iga
keele kohta eksisteerib suures mahus kvaliteetselt märksõnastatud andmeid, mis tuginevad mõnel EMS-iga
hõlpsasti seostataval taksonoomial.




Lahenduse loomisel võib ilmneda, et praktikas kõigi keelte jaoks vajalikus mahus kvaliteetsed alusandmed
puuduvad või ei ole eeldatud mahus kättesaadavad, mille tõttu võib märksõnastamise kvaliteedi tase
erinevates keeltes olla erinev või mudelite treenimise aeg pikeneda (vaata riskide tabelis risk nr 17)

Väljastatavad märksõnad on eesti või inglise keeles (EMSi toetatud keeled). Väljastamaks märksõnu teistes
keeltes, on vaja ühtlasi vastavusbaasi juba toetatud keele ja lisanduva keele taksonoomiate vahel, või
varasemalt toetatud keelega artikleid mis on märgendatud lisatava keele märksõnadega.



Näiteks kui tahetakse eestikeelsetele artiklitele lisada ingliskeelseid märksõnu on vaja kas:
o eestikeelsete märksõnade ingliskeelseid vasteid seostatud andmebaasis;
o ingliskeelsete märksõnadega märgendatud eestikeelseid tekste;

Tabel 5. Lahenduse loomise kulu

Komponent

Arenduse
ajakulu
1 FTE,
kuud

Arenduse
töötunni
kulu,
€/h

Arenduse maksumus

Krati front-end
(GUI)

10

70

115 500,00 €

Krati back-end

12

70

138 600,00 €

Eeltöötlus,
järeltöötlus

2

70

23 100,00 €

TARA autentimine

0,5

70

5 775,00 €
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Failisüsteemi
liidestus

2

70

23 100,00 €

API liides

2

70

23 100,00 €

Märksõnastaja,
mudelite loomine

12

70

138 600,00 €

Treenija täiendav
tugi I aastal

3

70

34 650,00 €

Arenduse kogukulu

43,5

70

502 425,00 €

Hinnangulised riistvaralised miinimumnõuded automaatse märksõnastamise Krati kasutamiseks on:
1.
2.
3.
4.

16 CPU
32 GB RAM
500 GB HDD
100 MB/S või kiirem internetiühendus.

Analüüsi käigus ei leitud, et lahenduse esmane ülesseadmise kulu erineks lokaalse ja pilvelahenduse puhul – selleks
on hinnatud umbes 40 töötundi tunnihinnale vastavalt (arvutustes 70€/h), mis hõlmab Krati lahenduse ülesseadmist
(sh märksõnastaja komponent koos meetodi(te)ga) ning vajalike integratsioonide seadistamist.
Lokaalse lahenduse puhul lisandub kohalikku serverisse virtuaalmasinate loomine (ca 8h) ja serveri soetamine
(keskmiselt 2000 €).
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Tabel 6. Lahenduse ülesseadmise kulu

Majutus

Ülesseadmi
se
ajakulu, h

Pilvelahen
dus

40

On-prem

40

Serverisse
virtuaalmasin
ate loomine,
h

Arendus
e
töötunn
i kulu,
€/h

Serveri
soetamine,
€,
minimaalne

70

8

70

2000

Üleasseadm
ise
maksumus

Loomise
kogukulu

2 800,00 €

505 225,00
€

5 360,00 €

507 785,00
€

Arendus-ja ülesseadmiskulude koguhinnaks kujuneb olenevalt majutuslahenduse valikust ligikaudu 505 000 – 507 800
€.
1.8.1.2.2 Tööjõukulud
Tööjõukulude all on välja toodud rollid ja nende hinnanguline kulu Krati lahenduse kasutamisel. Automaatse
märksõnastamise lahendus vajab kindlasti mõningal määral erinevate rollide töömahtu. Tööjõu mahuhinnangute puhul
on arvestatud ressursivajadust analoogsete lahenduste haldamisel.
Märksõnade valideerija töömaht peaks iga aastaga vähenema tulenevalt valideeritud andmete hulga kasvust, mis
võimaldab aja jooksul mudeleid täpsemaks treenida ning seeläbi võib ennustada valideerija töömahu vähenemist
sõltuvalt andmekvaliteedi arengule pärast teist aastat 0,1 FTE peale. Tasuvusanalüüsis valideerija töömahu
vähenemisega ei arvestada, säilitamaks puhvrit uute teemade või -märksõnade treenimise vajaduste katteks.
Ennustatavad maksimaalsed töömahud rakenduse kasutamisel on järgnevad:



Süsteemiadministraator – 0,1 FTE
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Rakenduse administraator – 0,1 FTE
Mudelite treenija – 100h/aastas, sõltuvalt kliendi spetsiifilisematest nõudmistest
Märksõnastamise valideerija – 0,25 FTE

Tabel 7. Tööjõukulud

Roll

Keskmine
töötasu, 1
FTE

Töötaja
palgafondi
kulu, kuus

Töökoormus
kuus

Palgafond
töökoormuse
juures, kuu

Tööjõu
kulu 1.
aastal

Tööjõukulu
kokku 5a

Süsteemiadministraator

2 500,00 €

3 345,00 €

0,1

334,50 €

4 014,00 €

20 070,00 €

Rakenduse
administraator

2 500,00 €

3 345,00 €

0,1

334,50 €

4 014,00 €

20 070,00 €

Mudelite treenija

1 200,00 €

1 605,60 €

0,05

80,28 €

963,36 €

4 816,80 €

Märksõnastamise
valideerija

1 200,00 €

1 605,60 €

0,25

401,40 €

4 816,80 €

24 084,00 €

Kokku

1 150,68 €

13 808,16
€

69 040,80 €

Igakuine tööjõukulu on arvesse võetud jooksvate haldus- ja hoolduskulude arvutamisel.
1.8.1.2.3 Täiendava arenduse kulu
Arendused, mis võivad olla vajalikud rakenduse eluea jooksul, kuid mida ei ole analüüsi etapis konkreetse vajaduse
puudumisel arvutustesse lisatud, on funktsionaalsuste lisamine või täiendamine vastavalt kliendi soovidele. Tööjõu
mahud ja üldised kulud võivad muutuda juhul kui kliendil tekib vajadus lisafunktsionaalsuste järele ning toimuvad
jätkuarendused.
Lets turn this project
into a success-case

SÜSTEEMIANALÜÜS

/ ver 2.0
89 (120)

Tööjõu maht võib olla suurem ka raamatukogudel, kellele on omane teatav spetsiifika, mida RaRa jaoks treenitud
mudelid ei pruugi piisavalt rahuldavalt katta. Sellest võib tuleneda vajadus vastava spetsiifika jaoks raamatukogu
siseselt uued mudelid treenida.
Alljärgnevalt on välja toodud võimalike lisaarenduste tabel koos aja- ja maksumushinnangutega, mida iga raamatukogu
saab lahenduse kasutuselevõttu kaaludes arvesse võtta.
Tabel 8. Lisaarenduste ülevaade

Nr

Lisaarendused

Ajakulu

Maksumus

1.

Uue sisendandmete keele
lisamine

0.15 FTE / aasta - u. 2 kuud 1.0 koormusega (ühe inimese kohta) sisaldab uute mudelite treenimist ja/või uue taksonoomia lisamist ja/või
eksisteeriva taksonoomia seostamist uue lähtekeele taksonoomiaga.

23100€

2.

Uue väljastatavate märksõnade
keele lisamine

0.2 FTE / aasta - u. 1 - 3 kuud 1.0 koormusega (ühe inimese kohta). Kõige
lihtsamal (vähima ajakuluga juhul) on juba olemas mõne toetatud keele
ning uue keele märksõnade mapping ning see on vaja üksnes Krati
komponendiga intergreerida. Halvimal juhul tuleb see aga nullist luua.

34650€

3.

Uue (juba toetatud keeles)
taksonoomia lisamine

0.15 FTE / aasta - u. 2 kuud 1.0 koormusega (ühe inimese kohta) sisaldab andmete parsimist, vormindamist (vajadusel nende tegevuste
automatiseerimist), perioodilise uuendamise toe lisamist, Krati
komponendiga liidestamist.

23100€

4.

Uue metoodika lisamine

0.25 FTE / aasta - u. 3 kuud 1.0 koormusega (ühe inimese kohta) sisaldab andmeteadusega seotud töid ja märksõnastamiskomponendi
lisaarendusi vastava metoodika toetamiseks.

34650€
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5.

Olemasolevate meetodite
sooritusvõime parandamine
(nt. NER-i tulemuste
parandamine)

0.1 FTE / aasta - u. 1 kuu 1.0 koormusega (ühe inimese kohta) - sisaldab
andmete annoteerimist ja nende baasil uue mudeli treenimist vms.

11550€

1.8.1.2.4 Hooldus- ja majutuskulud
Iga-aastased hoolduskulud hõlmavad koodibaasi kaasajastamist (Pythoni versiooni uuendamine, pakkide kaasajastamine,
andmebaasi uuendamist jmt), mille eeldatav maht on kuni 60h aastas (arvutustes arvestatud tunnihinda 70 €). Tegelik
maht sõltub kasutatud vabavaraliste pakkide arendustsüklist.
Arhiivile ja liidestatud süsteemidele ei kaasne andmemahu suurenemisest tingitud lisakulusid, kuna märksõnad võtavad
proportsionaalselt niivõrd väikese osa failide kogumahust.
On-prem
Lisaks ülalkirjeldatud hoolduskuludele, mängib lahenduse lokaalselt jooksutamisel rolli elekter vastavalt valitud
elektripaketile ning riistvara amortisatsioon, mida ei ole tasuvusanalüüsi kuluarvutustes kajastatud.
Pilvelahendus
Pilvelahenduste puhul võrreldakse riigipilve ja analoogsete rakendusete puhul varasemalt kasutatud Hetzner
pilvelahendust. Analüüsis on arvutusteks kasutatud teenusepakkuja hinnakirja ning serverikonfiguratsiooni kahele
keskkonnale (toodang ja testkeskkond).
Hetzneri pakutava nõuetele vastava lahenduse maksumus on 166 € kuus (kaks keskkonda), millele lisandub eeldatav
hooldustööde kulu 60h aastas 70 € tunnihinnaga.
Riigipilve kalkulaatori abil teostatud arvutused annavad lahenduse kuluks 6000 € aastas (kaks keskkonda), millele
lisandub eeldatav hooldustööde kulu 60h aastas 80 € tunnihinnaga.
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Tabel 9. Halduskulud

Lahendus

Igaaastane
hoolduskulu

Igakuine
tööjõukulu

Aastane kulu

5 aasta kulu

Hetzner

6 192,00 €

1 150,68 €

20 000,16 €

100 000,80 €

Riigipilv

10 800,00 €

1 150,68 €

24 608,16 €

123 040,80 €

on-prem

4 200,00 €

1 150,68 €

18 008,16 €

90 040,80 €

Halduskulude tabel annab ülevaate automaatse
tööjõukulust ühes aastas ning 5 aasta kogukulu.

1.8.2

märksõnastamise

Krati

lahenduse

hinnangulisest

hooldamise

ja

Tasuvusanalüüside võrdlus ja kokkuvõte

Alljärgnevas tabelis on toodud kuluanalüüside võrdlus manuaalse ja automaatse märksõnastamise puhul.
Tabel 10. Kuluvõrdlus: manuaalne vs automaatne märksõnastamine

Automaa
tne
lahendu
s

Automaatse
lahenduse
esimese
aasta kulu
(loomiskulu
+ 1. aasta
hoolduskulu
)

Automaatse
lahenduse
igaastane
hoolduskul
u

Manuaals
e
märksõna
stamise
brutotas
u

Manuaalse
märksõnasta
mise
aastakulu

Automaatse
märksõnasta
mise
lahenduse
tasuvus 1.
aasta
lõpuks

Automaatse
märksõnasta
mise
lahenduse
tasuvus 2.
aasta
lõpuks

Automaatse
märksõnastami
se lahenduse
tasuvus 3.
aasta lõpuks

Automaatse
märksõnastam
ise
lahenduse
tasuvus 4.
aasta lõpuks

Automaatse
märksõnastam
ise
lahenduse
tasuvus 5.
aasta lõpuks

Hetzner

525 225,16
€

20 000,16
€

800,00 €

456 110,30
€

-69 114,86
€

366 995,29
€

803 105,43 €

1 239
215,57 €

1 675
325,72 €
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Hetzner

525 225,16
€

20 000,16
€

1 000,00
€

570 137,88
€

44 912,72
€

595 050,44
€

1 145 188,16
€

1 695
325,88 €

2 245
463,60 €

Hetzner

525 225,16
€

20 000,16
€

1 200,00
€

684 165,45
€

158 940,29
€

823 105,59
€

1 487 270,88
€

2 151
436,18 €

2 815
601,47 €

Riigipi
lv

529 833,16
€

24 608,16
€

800,00 €

456 110,30
€

-73 722,86
€

357 779,29
€

789 281,43 €

1 220
783,57 €

1 652
285,72 €

Riigipi
lv

529 833,16
€

24 608,16
€

1 000,00
€

570 137,88
€

40 304,72
€

585 834,44
€

1 131 364,16
€

1 676
893,88 €

2 222
423,60 €

Riigipi
lv

529 833,16
€

24 608,16
€

1 200,00
€

684 165,45
€

154 332,29
€

813 889,59
€

1 473 446,88
€

2 133
004,18 €

2 792
561,47 €

on-prem

525 793,16
€

18 008,16
€

800,00 €

456 110,30
€

- 69
682,86 €

368 419,29
€

806 521,43
€

1 244
623,57 €

1 682
725,72 €

on-prem

525 793,16
€

18 008,16
€

1 000,00
€

570 137,88
€

44 344,72
€

596 474,44
€

1 148 604,16
€

1 700
733,88 €

2 252
863,60 €

on-prem

525 793,16
€

18 008,16
€

1 200,00
€

684 165,45
€

158 372,29
€

824 529,59
€

1 490 686,88
€

2 156
844,18 €

2 823
001,47 €

Krati lahenduse väljaehitamiseks kulub ligikaudu 508 000 € ning iga-aastane hoolduskulu on vahemikus 18 000 – 24
600 €. Kulude kogumaht viie aasta jooksul on seega kuni 631 000 eurot.
Manuaalse märksõnastamise aastane kulu on vahemikus 456 000 – 685 000 €, ning seega jääb viie aasta kogukulu
vahemikku 2 280 000 – 3 425 000 €.
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Tasuvusanalüüs näitab, et manuaalne märksõnastamine on võrreldes automaatse märksõnastamise lahenduse kasutamisega
esimese aasta lõpuks tasuvam,
kuna esimesel aastal tehakse investeeringud automaatse märksõnastamise
tootearendusse. Iga järgneva aastaga on automaatse märksõnastamise lahenduse kasutamine tasuvam kui manuaalse
märksõnastamisega jätkamine. Automaatse märksõnastaja kasutamisel on kokkuhoid viie aasta peale vahemikus 1 652
000 – 2 823 000 eurot.

1.9 Riskid
Riskianalüüsis on välja tood automaatse märksõnastaja lahenduse loomise ja kasutamisega seotud riskid. Kokku
tuvastati 33 lahendusega seotud riski, mis on jagatud riskiteguri liigi põhjal kuude kategooriasse:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teenuse disain
Arendus ja koostöö
Keskkond
Mudel
Kasutajad
Üldine

Iga riski puhul on antud hinnang selle realiseerumise mõju ning realiseerumise tõenäosuse kohta kolme palli skaalal
(madal, keskmine, kõrge). Hinnangute tähendused realiseerumise mõju ja tõenäosuse skaalal:

Hinnang

Mõju skaala selgitus

Madal

Riski realiseerumine ei mõjuta oluliselt automaatse Riski
realiseerumine
märksõnastamise
Krati
rakendamise
mugavust
või vähetõenäoline
võimalikkust

Keskmine

Riski realiseerumisel on Krati rakendamine ebamugav
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Kõrge

1.9.1

Riski realiseerumisel on Krati rakendamine väga raske Riski realiseerumine on tõenäoline
või võimatu

Riskide tabel

Nr

Riskiteg
uri liik

Risk

Riski kirjeldus

Riski
realisee
ru-mise
mõju

Riski
realisee
ru-mise
tõenäosu
s

Riski maandamise võtted

1.

Teenuse
disain

Märksõnastamise Krati
skoop on RaRa ja
artiklite keskne.

Loodava lahenduse põhirõhk
saab olema sobitumisel RaRa
artiklite digiteerimise
protsessi. Loodav lahendus
ei pruugi katta kõiki
artiklite või teist liiki
teoste (nt raamatud)
märksõnastamisega seotud
vajadusi.

Keskmine

Madal

Teist tüüpi teoste (nt
raamatud) märksõnastamise
lahenduste loomine on võimalik
teostada erinevate projektide
raames. Hiljem on võimalik
erinevat tüüpi teoste
märksõnastamise lahendused
omavahel ühendada või näiteks
ühtse kasutajaliidese taha
liita.
Teiste raamatukogude ja
asutuste vajadustest lähtuvalt
on võimalik artiklite
märksõnastamiseks treenida
asutuse suunitlusele vastavad
mudelid.
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2.

Teenuse
disain

Märksõnastamise
lahenduse ülesseadmine
ja juurutamine on
keeruline.

Lahenduse ülesseadmine ja
juurutamine vajab vastava IT
kompetentsi olemasolu, mida
raamatukogul ei pruugi olla.

Keskmine

Madal

Võimalik on vajalik IT
kompetents lahenduse
ülesseadmiseks sisse osta.
Võimalik on ka koopereeruda
teiste asutustega, kellel on
IT kompetents olemas või
kellega jagada kompetentsi
sisseostu kulusid.

3.

Teenuse
disain

Haldusliidese
kasutajamugavus.

Haldusliidese ülesehitus ei
ole piisavalt loogiline ja
kasutajasõbralik;
kasutajatel on probleeme
lahenduse funktsionaalsuste
kasutamisega nii nagu seda
on taodeldud või on
sagedaste toimingute
teostamine ebamugav.

Keskmine

Madal

Lahenduse väljatöötamise
käigus on loodud märksõnastaja
prototüüp, mis on läbinud
kasutajatestimise ning annab
hea lähtepunkti, millest
kasutajaliidese loomisel
lähtuda. Enne arendust on
haldusliidese loomisel
soovitatav luua
produktsioonikõlbuliku
lahenduse prototüüp ning
sellega läbida
kasutajatestimine.

4.

Teenuse
disain

Krati jõudlus ei ole
piisav ning rakendus
ummistub.

Lahendus võib ummistuda kui
tekib probleem
märksõnastamise ja tulemite
väljastamise protsessis ning
rakendusse tuleb pidevalt
peale uut mahtu.

Kõrge

Keskmine

Rakendus peab vältima
andmebaasi ja failihoidla mahu
kasvamist üle ettenähtud
piiride, lahendust tuleb
monitoorida. Lahendus peab
olema skaleeritav.
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5.

Teenuse
disain

Veaolukordade logi ei
ole piisavalt
informatiivne.

Veaolukordade tekkimisel
pole võimalik tuvastada
olulist informatsiooni vea
kohta (nt vea tekkimise
koht, vea tekkimise põhjus).

Madal

Keskmine

Veahaldus peab olema
läbimõeldult lahendatud ning
selle loomisel järgida
parimaid praktikaid.

6.

Teenuse
disain

Märksõnastamise Krati
vastavus teiste
raamatukogude
vajadustele.

Erisused loodava lahenduse
ning teiste raamatukogude
tegelike vajaduste ja
võimaluste vahel ei võimalda
neil lahendust kasutusele
võtta. Teiste raamatukogude
vajadused võivad olulisel
määral erineda RaRa
protsessidest ning
lahendustest, mistõttu on
Kratis vaja teostada
suuremaid muudatusi.

Kõrge

Keskmine

Lahenduse väljatöötamisel on
lähtutud töörühma
raamatukogude sisendist.
Lahendus on disainitud nii, et
seda on võimalik erisugustesse
protsessidesse sobitada
(tagatud on eeldus liidestuda
kataloogimissüsteemiga,
lahendusel on kolm erinevat
sisend-väljund varianti, mille
seast klient saab valida enda
protsessi sobivaima).

7.

Arendus
ja
koostöö

Osapoolte võimekus on
ebaühtlane ja/või
ebapiisav Krati
kasutamiseks.

Krati ülalhoiukulu on teiste
asutuste jaoks liiga suur,
väiksematel raamatukogudel
pole võimalik lahendust
ainult enda tarbeks
kasutusele võtta - puudub
finatsiline võimekus ja/või
IT tehnilised oskused.

Kõrge

Keskmine

Võimalik lahendus on lahenduse
ühiskasutus, kus mitu
raamatukogu kopereeruvad ning
kasutavad lahendust grupi
üleselt jagades sh
finantsilisi kulusid ja
tagades lahenduse
ülesseadmiseks ja haldamiseks
vajalike kompetentside
olemasolu.
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8.

Arendus
ja
koostöö

Krati arendamiseks ja
haldamiseks vajalikud
ressursid puuduvad.

Krati loomine või
ülalpidamine on oodatust
kallim, puuduvad
finantsilised ressursid
lahenduse loomiseks või
hilisemaks haldamiseks
(maksumus läheb eeldatavast
suuremaks, vajab
igapäevaselt suuremat
arendus- või
tööjõuressurssi, vajab
rohkem IT tehnilist
ressurssi).

Kõrge

Madal

Lahenduse arendustööde
tellimisel tuleb arvestada
puhver ootamatute kulutuste
katteks.

9.

Arendus
ja
koostöö

Organisatsiooni
struktuur ja protsessid
ei kohane Krati
lahendusele vastavalt.

Organisatsiooni struktuur ja
äriprotsessid ei kohane
Krati kasutamiseks vajaliku
uue protsessiga ning
seetõttu ei ole võimalik
saavutata soovitud
efektiivsust ja tulemust.

Kõrge

Madal

Lahenduse arendamisel tuleb
pakkujal tagada
juurutamisplaani olemasolu,
millest lähtuvalt toimub
koostöös kliendiga lahenduse
juurutamine, protsesside
muutmine ja töötajate
väljaõpe.

RaRa digiteerimise ja
arhiveerimise protsess
aeglustub olulisel
määral.

Krati lahenduse
kasutuselevõtt pikendab
tänast digiteerimisearhiveerimise protsessi ning
täiendava tegevuse lisamine
protsessi aeglustab seda.

Madal

Keskmine

Lahenduse väljatöötamisel on
kokku lepitud ajavahemik,
mille jooksul tuleb
digiteeritud artikkel
lahenduses märksõnastada ja
väljastada. Lahenduse

10. Arendus
ja
koostöö
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Kui märksõnastamine ei tööta
või ei tööta oodatud
kiirusel, siis ei jõua
artiklid arhiivi või
järgmistesse
infosüsteemidesse ettenähtud
ajaks.

arendamisel tuleb lähtuda
mittefunktsionaalsete nõuete
all kirjeldatud antud punkti
puudutavatest nõuetest.

11. Arendus
ja
koostöö

Protsesside seiskumine
Krati või liidestatud
süsteemide tõrke
korral.

RaRa digiteerimise ja
arhiveerimise toimimise
tarbeks on vajalik mitme
rakenduse koostoime
(docWorks, Kratt, skriptid,
Digitaalarhiiv, DEA).
Protsessi seiskumiseks
piisab kui ühes rakenduses
tekib tõrge või üks ühendus
rakenduste vahel katkeb. Nt
Krati seiskumisel peatub
andmete jõudmine
Digitaalarhiivi ja DEA-sse.

Kõrge

Keskmine

Veahaldus peab olema välja
töötatud nii, et kliendini
jõuab info tõrgetest või
protsesside seiskumisest
kiirelt ning ülevaatlikult.

12. Arendus
ja
koostöö

Puuduvad vahendid või
oskused juba
kasutatavate IT
lahenduste
liidestamiseks Kratiga.

Tuvastatud on täiendavad
liidestusvajadused mille
realiseerimine aitab kaasa
lahenduse laialdlasemale
kasutuselevõtmisele. Nt API
liidese abil: EMSi
uuendamine; märksõnade

Kõrge

Madal

Liidestuste ülesseadmiseks on
võimalik vajalik IT kompetents
sisse osta või koopereeruda
teiste asutustega, kellel on
sarnased huvid.

Lets turn this project
into a success-case
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saatmine rakendustesse ISE,
ESTER. Nende realiseerimine
muudab lahenduse oluliselt
atraktiivsemaks teistele
töörühma raamatukogudele.
Kui puuduvad vahendid
eelnimetatud liideste
realiseerimiseks, siis võib
rakenduse kasutamise
motivatsioon langeda
niivõrd, et rakendust ei
võeta kasutusele.

13. Arendus
ja
koostöö

Seadusloome ja
väljaandjate poolt
seatud piirangud ei
võimalda Kratti
soovitud kujul kasutada
või seab täiendavaid
nõudeid Krati
kasutamisele.

Artiklitekstide kuvamine
rakenduse kasutajatele peab
olema limiteeritud teisiti
kui see on rakenduse
loomisel realiseeritud,
mille tulemusel tekivad
probleemid lepingu
tingimuste järgimisel
(perioodika väljaannetele
rakendatavad embargod).

Kõrge

Keskmine

Lahenduse arendamisel tuleb
lähtuda seisukohast, et
lahenduse kaudu ei tohi
tekkida embargo taga olevatele
tekstidele ligipääsu isikutel,
kellel ei ole õigust artiklite
täistekstidele ligipääsu omada
(sh asutuste koopereerumisel
ja ühisel kasutamisel).

14. Arendus
ja
koostöö

Krati võõrkeelse toe
juurutamine on
keeruline ja jääb
venima.

Võõrkeelsete tekstide
valideerijaid ei ole
piisavalt; võõrkeelsete
mudelite treenimiseks
alusandmestike koondamine

Keskmine

Madal

Võõrkeelsete alusandmestike
puudumisel on võimalik
kasutada juhendamata
võtmesõnaeraldus-meetodit (nt.
RaKUn), mis ei vaja

Lets turn this project
into a success-case
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ning mudelite treenimine
võib osutuda keerulisemaks
ja aeganõudvamaks kui
oodatud.

15. Keskkond

Internetiühenduse
puudumine ja/või
kvaliteet takistab
Krati kasutamist.

Rakenduse tööks on vaja
internetiühenduse olemasolu;
infosüsteemide liidestused
vajavad stabiilse
internetiühenduse olemasolu.

treeningandmeid ning mis
võimaldab meetodi kasutamist
ka puuduvate/väheste andmete
korral. Kui sedalaadi
meetodiga eraldatud märksõnu
on kogunenud piisavalt, on aja
jooksul võimalik ka üleminek
juhendatud meetoditele
treenides järk-järgult mudelid
iga piisavalt sagedase
märksõna jaoks.
Kõrge

Madal

Internetiühenduse puudumisel
katkeb rakenduse tegevus,
logitakse veateade. Peale
internetiühenduse taastumist
peab rakendus jätkama
poolelijäänud koha pealt.

Keskmine

Keskmine

Juhendamata võtmesõnaeraldusmeetodid (nt. RaKUn) ei vaja
treeningandmeid, mis võimaldab
meetodi kasutamist ka
puuduvate/ väheste andmete
korral. Kui sedalaadi
meetodiga eraldatud märksõnu

Internetiühenduse puudumise
tõttu ei saa rakendust
kasutada autoriseeritud
töökohal.
16. Mudel

Mudelite loomiseks
vajalikud andmed on
ebapiisavad.

Kvaliteetsete
märksõnastamise mudelite
loomiseks vajalikud
alusandmestikud ei ole
piisavad või kättesaadavad.
Probleem võib ilmneda keelte
lisamisel, kui puuduvad

Lets turn this project
into a success-case
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piisavas mahus kvaliteetselt
märksõnastatud alusandmed.

17. Mudel

Kratt leiab valed
märksõnad.

Krati märksõnastamise mudel
on treenitud valesti või
ebapiisavalt; EMSi
uuendusega lisandunud või
asendunud märksõnad ei leia
korrektset kasutust.

on kogunenud piisavalt, on aja
jooksul võimalik ka üleminek
juhendatud meetoditele
treenides järk-järgult mudelid
iga piisavalt sagedase
märksõna jaoks.
Keskmine

Keskmine

Valede märksõnade esinemise
kõige tõenäolisemad juhud on:
1. Juhendatud mudel ennustab
üle- või alasobitamise
tõttu vale märksõna.
Maandamine: Juhendatud
mudeli näidete arvu
lävend tõstetakse
piisavalt kõrgeks, et
võimalike valepositiivide
arvu vähendada.
2. Taksonoomiaga linkimisel
tagastatakse vale
märksõna (nt. “laupäev” > “laupäevakud”).
Maandamine: Täpsuse
tõstmiseks on võimalik
taksonoomiaga linkimise
strateegiat muuta:
näiteks häguse ja/või
prefiks sobitamise asemel

Lets turn this project
into a success-case

SÜSTEEMIANALÜÜS

/ ver 2.0
102 (120)
kasutada täpset
sobitamist.
3. NER tuvastab vale olemi.
Maandamine: Täpsema NERi
tulemi saavutamiseks on
võimalik täiendada NERi
korpust uute märgendatud
andmetega, mida saab
omakorda uue ja täpsema
mudeli treenimiseks
kasutada. Lisaks on
võimalik märksõnadena
väljastada üksnes
nimenormide baasiga
lingitud märksõnad.
Kui mudel on juba liidestatud,
on võimalik sagedasteks
valepositiivideks osutuvad
märksõnad lisada blacklist’i.

18. Mudel

Kratt ei suuda leida
relevantseid märksõnu,
mille peale mudel pole
treenitud.

Lets turn this project
into a success-case

Teatud märksõnad võivad
leida liiga vähest kasutust
alusandmetes/tekstides nii,
et nende peale ei ole
võimalik adekvaatset mudelit
treenida, mis annaks
vastavaid märksõnu tekstile.

Madal

Kõrge

Juhendamata
võtmesõnaeraldusmeetodid (nt.
RaKUN) ei vaja
treeningandmeid, mis võimaldab
tekstist eraldada ka uusi või
treeningandmetes harva
esinevaid märksõnu.
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19. Mudel

Krati mudel vajab
valideerija poolt
pidevat ületreenimist.

Mudelite treenimine ei
õnnestu ootustele vastaval
tasemel või mudeli
ületreenimisel muutub tulem
ebasoovitavalt.

Keskmine

Madal

Ootustele mitte vastava mudeli
korral on selle kasutamine
võimalik rakenduse halduril
välja lülitada ning kasutada
mõnda alternatiivset (teist
või varasemat) mudelit. Kui
head alternatiivi ei
eksisteeri, on võimalik mudel
kõrge lävendi juures siiski
tööle jätta. Kuigi kõrge
lävend tähendab, et paljud
relevantsed märksõnad võivad
artiklile lisamata jääda, on
selle ületanud märksõnad aga
suure tõenäosusega
asjakohased. Kuna rakendusse
on planeeritud ka mudelite
automaatne treenimine pärast
piisava arvu näidete kogumist,
kasvab aja jooksul ka näidete
hulk, mis võimaldab paremate
mudelite treenimist ilma
valideerija pideva sekkumiseta

20. Mudel

Krati mudel vajab
välise
partneri/konsultandi
poolt täiendavat või
pidevat ületreenimist.

Mudelite treenimine
raamatukogu valideerija
poolt ei anna oodatud
tulemust ning on vaja

Keskmine

Keskmine

Mudelite
treenimise/ületreenimise/halda
mise jaoks koostatakse selged
juhised.

Lets turn this project
into a success-case
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põhjalikemate teadmistega
välise eksperdi kaasamine.

21. Mudel

Raamatukogu erinõuetele
vastavate mudelite
treenimine on keeruline
või kallis.

RaRa jaoks treenitud mudel
ei pruugi olla sobilik
kõigile raamatukogudele ning
nende vajadustele vastavate
uute mudelite treenimine
võib osutuda kallimaks või
keerulisemaks kui kliendi
jaoks mõistlik või võimalik
(esialgsed mudelid treenib
RARA, kuid teistel
raamatukogudel nt teine
taksonoomia vmt, sh eelarve
piirangud).

Kõrge

Keskmine

Rakendusse kaasatakse vähemalt
üks taksonoomiast ning
alusandmetest sõltumatu
baasmudel. Rakendusse
kaasatakse ka uue märgendatud
andmestiku ning taksonoomia
lisamise tugi.

22. Mudel

Mudeli treenimise
käigus mudel rikkuda
(valesti treenida).

Vale alusandmestiku või
valideeritud tulemi
kasutamine mudeli
(versiooni) treenimisel, kui
puudub piisav alusandmestik
või teadmised mudeli
treenimiseks.

Madal

Madal

Mudelid on versioneeritud ning
vale mudel on võimalik
asendada mõne varasema töötava
mudeliga. Mudelite
treenimiseks koostatakse
selged juhised.

23. Mudel

Olemasolevaid mudeleid
ei hallata iganenud
märksõnade osas.

Märksõnad, mis on kasutuselt
eemaldatud või asendatud
uute märksõnadega
taksonoomias ei eemaldata

Madal

Keskmine

Kratiga suhtlevat taksonoomiat
uuendatakse perioodiliselt
ning lahendusse planeeritakse
ka mudelite vastav uuendamine.

Lets turn this project
into a success-case
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mudelitest ja mudelid
annavad neid märksõnu
tulemuseks edaspidi välja
või uuenenud märksõnade
kasutuselevõtt viibib kuni
tekib piisavalt
valideeritavat materjali.

24. Mudel

Krati tuvastatud
märksõnade adekvaatsus
ja/või kvaliteet ei
vasta raamatukogu
soovidele.

Märksõnade kvaliteet ei anna
võrdväärset tulemust
manuaalse märksõnastamise
tulemusele; märksõnastamisel
tekib üleliigset
ebavajalikku märksõnade
mahtu, mis sisulist väärtust
juurde ei anna.

Kõrge

Keskmine

Märksõnade asjakohasuse
tõenäosuse suurendamiseks on
võimalik kasutada kõrgemaid
lävendeid. Krati ennustatud
märksõnad salvestatakse ka
eraldiseisvale väljale, mis
väljendab kasutajale, et tegu
on automaatselt ennustatud
märksõnadega ja aitab seega
ootusi manageerida. Lisaks on
rakendus konstrueeritud
iteratiivselt järjest paremaid
tulemusi saavutama, mis
tähendab, et Krati tulemused
paranevad ajas.

25. Kasutaja
d

Usalduse puudumine
rakenduse edukuse osas.

Lahendust ei kasutata, kuna
eelistatakse ja usaldatakse
rohkem inimest.

Keskmine

Madal

Lahenduse arendamise
lõpufaasis tuleb lahendus
kliendi juures juurutada
tagades tugi valideerijatele.

Lahenduse kasutamisel on
manuaalse valideerimise

Lets turn this project
into a success-case
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töömaht vajalikust suurem,
kuna puudub usaldus
rakenduse edukuse osas.

Tuleb arvestada, et
märksõnastamise tulemuste
hindamine on subjektiivne ning
tulem ei pruugi vastata üksühele valideerija
eelistustele, mis ei pruugi
tähendada lahenduse tulemi
ebaõnnestumist.
Mudelite
treenimise/ületreenimise/
haldamise jaoks koostatakse
selged juhised, mis lubavad
lahenduse kasutajatel aja
jooksul lahenduse töö tulemust
parendada.

26. Kasutaja
d

Manuaalse valideerimise
ressursi maht.

Vajalik manuaalse
valideerimise töömaht kasvab
eeldatavast suuremaks.

Keskmine

Keskmine

Juhul kui manuaalse
valideerimise ressursi maht
kasvab on soovituslik aja
jooksul mudeleid üle treenida
tagamaks märksõnastamise
tulemi parenemine ning
manuaalse valideerimise
vajaduse vähenemine.

27. Kasutaja
d

Motivatsioon Kratti
kasutada.

Kui ülesseadmine tundub
keerukas; lahendust ei ole
võimalik (lihtsalt)
liidestada väliste

Kõrge

Madal

Motivatsiooni languseni võib
viia mitu põhjust, millest
igat üht tuleks adresseerida
eraldiseisvalt läbi kliendi ja

Lets turn this project
into a success-case
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süsteemidega, et protsessi
automatiseerida;
sisendtekste pole võimalik
lugeda selleks, et neid
valideerida, võib
motivatsioon rakendust
kasutada väheneda. Rakendust
ei võeta kasutusele või
selle kasutuselevõtt venib.

pakkuja koostöö ja projekti
juurutamise.

Ootused rakendusele on
kõrgendatud ja lahendus ei
vasta täielikult ootustele,
mis viib märksõnastajate
rakenduse kasutamise
motivatsiooni languseni.
28. Kasutaja
d

Tavakasutajad ei oska
taksonoomia märksõnu
otsingutes kasutada.

Tavakasutajad (erialane
taust puudub) ei ole EMS-ga
(või muu taksonoomiaga)
kursis ning ei oska seda
otsingute teostamisel
efektiivselt kasutada. Sel
juhul on tulemi kasusaajate
arv piiratud ainult
raamatukogude töötajatega.
Märksõnastamise tulemist
saavad kasu ainult erialase
teadmisega raamatukogude
töötajad, kelle olemasolu on

Lets turn this project
into a success-case

Madal

Keskmine

Juba praegu õpetavad ja
tutvustavad infospetsialistid
infootsingu koolitustel EMSi,
et näidata tavakasutajatele
mis abi on märksõnadest ja
info süstematiseerimisest ja
kuidas märksõnades
orienteeruda. Sellise tegevuse
jätkamine maandab antud riski.
Võimaliku variandina saavad
raamatukogu klienditeenindajad
regulaarselt kasutajatelt
tagasisidet küsida ning
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vajalik ka tavakasutajate
soovide rahuldamiseks.

29.

Kasutaja
d

Tavakasutajad
eelistavad
märksõnaotsingule teist
tüüpi otsinguid.

Märksõnad on piiratud ja
tavakasutajad (erialane
taust puudub) võivad
eelistada alternatiivsete ja
laiapõhjalisemate lahenduste
(nt täistekstiotsing)
kasutamist.

registreerida otsingusõnad
mille kasutamisel otsing on
ebaõnnestunud, kuid mida
kasutatakse arvestatava
sagedusega. Sagedamini
esinevad otsingusõnad on
võimalik seejärel kas
normeeritud kujul või
äraviidetena EMS-i lülitada.
Madal

Madal

Täistekstiotsing võib olla
lõppkasutajale lihtsamini
mõistetav ja tema vaates
anda parema tulemuse kui
märksõnade põhine otsing.

30. Kasutaja
d

Rünnak Krati vastu.

Lets turn this project
into a success-case

Ründaja saab süsteemi või
rakenduse kasutajaliidese
kaudu ligi Krati varjatud

Vastava otsikeskkonna (kus
märksõnastamist kasutatakse)
visuaali ja ülesehituse
parendamine aitab riski
maandada seeläbi, et
visuaalselt rohkem
märksõnadele ja
märksõnapõhisele otsingule
tähelepanu juhtida.
Kasutajate teavitamine ja
koolitamine nagu mainitud
eelmises punktis aitab ka
antud riski maandamisele
kaasa.

Kõrge

Keskmine

Rünnakute õnnestumise
tõenäosuse vähendamiseks tuleb
tagada lahenduse piisav
turvatase, mis on täpsustatud
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infole või liidestatud
süsteemidele.

mittefunktsionaalsetes
nõuetes.

31. Kasutaja
d

Kratti kasutatakse
tekstide
märksõnastamisel
milleks see ei ole
disainitud.

Kui Kratti kasutatakse
selliste tekstide
märksõnastamiseks milleks
seda pole treenitud, nt
üliõpilastööd, raamatud jmt,
ei pruugi rakendus osata
oodatud märksõnu tuvastada.

Madal

Madal

Lahenduse loomisel ja
juurutamisel tuleb luua
kliendis ja kasutajates selge
ja korrektne eeldus lahenduse
tulemuste osas.

32. Kasutaja
d

Krati poolt tuvastatud
märksõnu ei ole
võimalik
lõppkasutajatel
sihipäraselt ära
kasutada.

Lõppkasutajate poolt
kasutatavas DEA-s ei ole
võimalik täna märksõnade
põhjal artikleid otsida,
ning kui DEA-sse ei lisata
märksõnade põhjal otsingu
funktsionaalsust siis pole
võimalik lõppkasutajatel
artiklitele lisatud märksõnu
kasutada.

Kõrge

Keskmine

Lahenduse loomisel on vastav
piirang teada ning riski
realiseerumise vältimiseks
vajalike muudatuste tegemine
DEA keskkonnas tuleb teostada
eraldiseisva projekti raames.

33. Üldine

Krati projekti ei
teostata.

Kui Krati projekti ei
teostata, siis pole võimalik
artikleid automaatselt
märksõnastada.

Kõrge

Madal

Alternatiivid automaatsele
märksõnastamisele on:
1. manuaalne
märksõnastamine;
2. märksõnadele alternatiivi
leidmine (nt täisteksti
põhine otsing);

Lets turn this project
into a success-case
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3. artiklite märksõnastamata
jätmine (tänane
protsess).

Lets turn this project
into a success-case

1.10
äiendav info projekti elluviimiseks

T

Peatükk annab ülevaate olulisest infost, millega tuleb projekti elluviimisel
ja lahenduse kasutamisel arvestada.
Projekti eeltingimused
Automaatse märksõnastamise Krati projekti elluviimine vajab teatud eelduste
täitmist.
Projekti elluviimiseks on vajalik artiklite täistekstide
masinloetaval kujul. Täistekstidele peab olema teostatud OCR.

kättesaadavus

RIHAS tuleb projekti elluviimisel registreerida loodav rakendus, kuid arendusi
teistes süsteemides ette ei nähta. Loodav rakendus peab olema võimeline
suhtlema andmekogudega nagu ESTER, ISE ja arhiivisüsteemidega, näiteks DSpace.
RaRa-l puudub LDAP, mis võimaldab domeeni alusel sisselogimist. Selle asemel
tuleb haldusliidesesse autentimiseks kasutusele võtta TARA kaudu autentimise
lahendus.
Projekti elluviimisel ei arvestata ISKE turvanõuetega, kuna ISKE lõpetab
lähiaastatel Eestis kehtivuse. Projekti turvanõuete osas arvestada E-ITSi.
Koosvõimeraamistik
Analüüsi käigus hinnati koosvõimeraamistiku aluspõhimõtete aktuaalsust
käesolevas projektis. Alljärgnevalt on välja toodud aluspõhimõtted ning hinnang
neile lähtuvalt sellest, millised põhimõtted rakenduvad Kratile ja millega
tuleb selle loomisel arvestada.
Koosvõimeraamistiku aluspõhimõtted ja hinnang:
Nr

Aluspõhimõte

Hinnang

1. Subsidiaarsus ja
proportsionaalsus

Lahendus disainitakse sobituma esmajärgus RaRa
protsessi, kuid lahenduse loomisel tuleb
arvestada, et seda saaks võimalikult vähese
vaevaga kasutusele võtta ka teistes
raamatukogudes.

2. Kasutajakesksus

Lahenduse sees hoitavat ja töödeldavat teavet ei
avalikustata. Lahendusest väljastatud tulemi –
märksõnad – teeb RaRa kõikidele avalikuks pärast
lahenduse kasutamist.

3. Kaasatus ja
kättesaadavus

Lahendus on mõeldud kasutamiseks kitsale
kasutajaskonnale, kes lahenduse haldusliideses
tegutseb ja seega ei ole antud punkt kriitilise
tähtsusega, kui just lahenduse tellimisel ei
otsustata vastupidist.
Seda põhimõtet tuleb peamiselt arvestada nendes
sihtsüsteemides, kus märksõnad avalikustatakse,
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et teenuseid saaks kasutada ka erivajadusega
inimesed.

4. Turvalisus ja
privaatsus

Delikaatseid isikuandmeid lahenduses ei
töödelda. Tuleb tagada, et märksõnastamisele
antud täistekstid ei lekiks kolmandatele
osapooltele, kellel ei tohi olla ligipääsu
piiranguga artiklitele.

5. Mitmekeelsus

Lahenduse loomisel on mõistlik arvestada
mitmekeelsuse nõuetega.
Märksõnastaja peab töötlema erinevates keeltes
sisendtekste ning väljastama märksõnu mitmes
keeles, (vt keeled on loetletud
funktsionaalsetes nõuetes).
Loodava lahenduse arhitektuur, andmestruktuurid
ja tarkvara peaksid olema keeleliselt
erapooletud.

6. Haldusprotsesside
lihtsustamine

Lahenduses ei koguta ega töödelda isikuandmeid,
küll aga rakendub avaliku teabe seadus
märksõnade vaatest.
Lahendus edastab märksõnad teistesse
sihtsüsteemidesse, milles märksõnad
avalikustatakse.
Märksõnad võib lugeda avalikuks teabeks, mille
osas rakendub haldusprotsesside lihtsustamine
põhimõte, mille kohaselt avaliku teabe seadus
keelab hoida dubleerivaid andmeid erinevates
süsteemides. Seega tuleb antud põhimõtet
arvestada DEA, ISE/ESTERi jt rakendustes.

7. Läbipaistvus

Süsteemides, kus märksõnad kasutusele võetakse
on soovitatav teenuse kvaliteedi osas
tagasisidet koguda.

8. Teabe säilitamine

Lahenduse poolt töödeldud info säilitatakse RaRa
või teiste klientide arhiivis (märksõnad koos
perioodikaga).

9. Avatus

Projekti tulemusena loodav tarkvara tuleb luua
avatud lähtekoodiga ja see peab olema avalikult
kättesaadav.

10. Taaskasutamine

Lahenduse loomisel tuleb arvestada, et lahendust
oleks võimalik taaskasutada ka teistes asutustes
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ning lahenduse litsents võimaldaks kasutusele
võtmist teistes asutustes ilma täiendavaid
kulutusi litsentsile tegemata.
Kättesaadav peaks olema nii lahenduse kood kui
RaRa jaoks treenitud mudelid.

11. Tehnoloogianeutraalsus IT-liidesed tuleb luua tehnoloogianeutraalselt.
Rõhku tuleb panna järgmistele punktidele:
Tarkvara hankimisel PEAB arvestama vaba tarkvara
alternatiive.
Infosüsteemide liidesed TULEB luua
tehnoloogianeutraalsel viisil, kasutades
koosvõimeraamistikus ette nähtud avatud
standardeid (XML, WSDL, SOAP jms).

12. Tulemuslikkus ja
tõhusus

Infosüsteemi arendustööde hankimisel ja
teostamisel peab peale kogumaksumuse arvestama
maksimaalselt ka teisi tulemuslikkuse ja
tõhususe tegureid.

Rahulolu mõõtmine
Rahulolu mõõtmist on võimalik teha kahte moodi – valideerijate rahulolu
tööprotsessiga ning märksõnade kasutamine lõppkasutajate poolt sihtsüsteemis.
Varasemalt ei ole RaRa siseselt ega sihtsüsteemide kasutajate seas rahulolu
mõõdetud.
Hetkel manuaalse märksõnastamisega tegelevate bibliograafide tööprotsessiga
rahulolu ei ole mõõdetud kuna märksõnastamist teostatakse minimaalsel määral.
Kogu jooksva perioodika märksõnastamine oleks väga ressursimahukas töö ning
hetkel ei ole RaRa-l vastavat ressurssi. Hetkel toimub märksõnastamine vaid
valitud teemade kohta, mille raames koostatakse RaRa-s õigusbibliograafia
andmebaasi ja Vabariigi Presidendi bibliograafiat.
Automaatse märksõnastamise lahenduse kasutusele võtmisel on võimalik mõõta
kasutajate rahulolu protsessi toimimisega ning märksõnade kvaliteeti. Tulemusi
võrrelda on seejuures võimalik vaid edaspidi järgmiste tulevikuolukorra
rahuloluhinnangu mõõtmistega, mitte manuaalse märksõnastamise rahulolu
hinnangutega.
Lõppkasutajate rahulolu ei ole uuritud, kuna RaRa kasutatavas metainfosüsteemis
DEA ei ole märksõnade põhist otsingut veel olemas, seega ei ole sihtsüsteemis
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märksõnade põhise otsingu rahulolu lõppkasutajate poolt hetkel võimalik uurida.
Automaatmärksõnastaja kasutuselevõtuga seoses on RaRa valmis DEA-sse märksõnade
põhise otsingu lisama. Peale DEA otsingu täiendamist on võimalik uurida
kasutajate rahulolu märksõnade otsingu ning märksõnade kvaliteedi osas.
Juhul
kui
DEA
täiendamine
teostatakse
enne
automaatmärksõnastaja
kasutuselevõttu on võimalik võrrelda kasutajate rahulolu hinnangu muutumist
enne ja peale automaatmärksõnastaja rakendamist, küll aga mängib hinnangute
võrdlemisel rolli teemade kitsus. RaRa märksõnastab täna vaid kitsas teemade
valikus artikleid ja seega saaks rahulolu hindamiseks kasutada vaid neid
teemasid, kui enne automaatmärksõnastaja rakendamist ei märksõnastata laiemat
teemaderingi manuaalselt ära.
Avaandmete hetkeseis ja plaanid
Automaatse märksõnastamise lahendusega liidestatud IT süsteemid talletavad
Krati poolt töödeldud infot, mida otse Krati kaudu ei avaldata. Liidestatud IT
süsteemid on juba avaandmetena kättesaadavaks tehtud, seega ei ole avaandmete
osas muudatusi planeeritud.
Riigipilv
Loodavat lahendust on võimalik riigipilves majutada ning kui otsustatakse
riigipilve kasutada, tuleb hankija poolt PKL loomise käigus pilvetaristule
paigaldamise plaan koostada.
Analüüsis on arvestatud Riigipilve kui ühte võimalikku lahenduse majutajat,
vastavad võrdlused erinevate majutajate ja riistvara soetamise ja on-prem
halduse vahel on välja toodud tasuvusanalüüsis.
Andmekaitsealane mõjuhinnang
Kratt rakendab autentimiseks ja kasutajate haldamiseks TARA liidest. Kuigi
Krati sisene rollide määramine toimub isikukoodi põhiselt, ei ole vajadust
isikukoode rakenduses endas talletada ning delikaatseid isikuandmeid lahenduses
ei töödelda.
Automaatmärksõnastaja
töötleb
artiklitekste,
mis
võivad
sisaldada
isikuandmeid. Antud juhul ei ole tegu Krati lahenduse enda poolse isikuandmete
haldamisega.
Kõike ülalmainitut arvesse võttes
rakendamist vajalikuks ei peeta.

mõjuhinnangu

loomist

ega

andmejälgija

Õigusliku regulatsiooni muudatuste hetkeseis ja plaanid
Analüüsitava projekti loomisega seoses ei peeta vajalikuks õiguslike
regulatsioonide muutmist. Automaatmärksõnastaja töötleb artikleid, millele
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võib kehtida embargo piirang, kuid Krati siseselt ei võimaldata artiklite
lugemist kõrvalistele isikutele, kes ei tööta asutuses, mis sisendteksti
märksõnastamisele andnud on.
Taaskasutatavuse hetkeseis ja plaanid
Loodav lahendust on planeeritud jagada teiste raamatukogudega, esmajärgus
silmas pidades teisi töörühma raamatukogusid, läbi Koodivaramu. Lisaks
automaatmärksõnastaja lahendusele on RaRa valmis jagama ka nende vajadustele
vastavaid projekti raames väljatöötatud märksõnastamise mudeleid.
Kasutajate grupid, kolmandad osapooled
Loodava lahenduse klientide ja kasutajatena nähakse töörühma raamatukogusid,
teisi raamatukogusid ning raamatukogude infosüsteemide nagu ETERA, DSpace,
Kivike kasutajaid. Lisaks raamatukogudele nähakse lahenduse võimalike
rakendajatena muuseume ja arhiive, kes saaksid lahenduse sobivuse korral või
vajalike lisaarenduste järel kasutusele võtta, kuid kellega ei ole analüüsi
teostamisel läbirääkimisi peetud.
Lahenduse
kaudsed
kasusaajad
on
raamatukogude
metainfosüsteemide
ja
artiklitekstide süsteemide kasutajad (raamatukogude, asutuste kliendid ning
töötajad), kelle kasutajakogemus eeldatavasti pareneks tänu märksõnaotsingu
lisamisele ning märksõnastatud artiklite hulga kasvule. Hetkeolukorra
süsteemide peamised kasutajad on asutuste töötajad, kes vastavad asutuse
klientide
päringutele.
Eeldatavasti
see
näitaja
ei
muutu
peale
automaatmärksõnastaja kasutuselevõttu ning märksõnade otsingut kasutaks
endiselt suuremal määral asutuste töötajad ning vähemal määral kliendid.
Peamised olemasolevad ressursid
Vajalikud ressursid lahenduse kasutuselevõtuks koos võimalike vajaminevate
lisaarenduste hinnangutega on välja toodud peatükis Tasuvusanalüüs. Lahenduse
kasutuselevõtt
vajab
välja
toodud
tööjõuressursi
palkamist
märgitud
töökoormusega, lahenduse majutamist või ülesseadmiseks vajaliku ressursi
sisseostu ja olemasoleva protsessi muutmist uue süsteemi paigaldamise näol
olemasoleva protsessi sisse. Lahenduse rakendamisel tuleb organisatsiooni
siseselt määrata vastutav tooteomanik. Valmisoleks vastavate muudatuste
sisseviimiseks on olemas RaRa-l. Tööjõukulude osas ei pruugi otsesed kulutused
suureneda kui asutuse siseselt on võimalik praegused rollid ümber jagada.
Juhul kui teistel raamatukogudel või asutustel ei ole piisavalt ressurssi
lahenduse kasutuselevõtuks ja ülesseadmiseks, lisaarendusteks ning haldamiseks
iseseisvalt, nähakse võimaliku variandina asutuste koopereerumist, mille kaudu
sarnase vajadusega raamatukogud saavad kollektiivina jagada kaasnevaid kulusid
ning tööjõuressurssi vastavalt võimalustele.
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Projekti elluviimiseks vajalik meeskond hõlmab projektijuhti, teenuse omanikku,
ärianalüütikut, rakenduse administraatorit ning mudelite treenijat ja
valideerijat, arendajaid, testijaid.
Projekti mõju ja jätkusuutlikkus
Alljärgnevalt on kirjeldatud projekti teostamisel saavutatav mõju projekti
abikõlblikkuse perioodi ehk kuni viie aasta jooksul alates projekti
lõppemisest.
Eesti avalikus sektoris
suureneb ühe võrra.

kasutuselevõetud

tehisintellekti

rakenduste

arv

Projekti finantsilise mõju hinnang on välja toodud peatükis Tasuvusanalüüs.
Analüüsist
selgub,
et
kuigi
automaatlahenduse
kasutamine
on
esmase
investeeringu suuruse tõttu võrreldes manuaalse märksõnastamisega kahjumlik,
siis igal järgneval aastal on automaatlahenduse kasutamine siiski kasumlik.
Arhiivile ja liidestatud süsteemidele ei kaasne lisakulusid automaatse
märksõnastamise puhul kui andmemaht suureneb, kuna märksõnad võtavad
proportsionaalselt niivõrd väikese osa failide kogumahust.
Mõju organisatsiooni töötajatele seisneb selles, et manuaalse märksõnastamise
vajadus kaob või viiakse miinimumini suurendades samal ajal märksõnastatud
artiklite hulka märkimisväärselt. Märksõnastamisega tegelevate bibliograafide
töö sisu muutub manuaalsest märksõnastamisest automaatlahenduse tulemi
valideerimiseks.
Mõju
organisatsiooni
töötajatele
ja
klientidele
väljendub
paranenud
märksõnaotsingu võimekuses. Asutuse süsteemide kasutajatel – raamatukogu, jt
asutuste töötajatel, tavakodanikel – on võimalik lihtsamalt leida (rohkem)
artikleid märksõnade abil.
Jooksvalt
ilmuva
perioodika
märksõnastamisel
on
automaatmärksõnastaja
kasutuselevõtu mõju olemas esimesest päevast alates, kuna automaatmärksõnastaja
suudab märksõnastada suurema hulga ja laiema teemadevaldkonna artiklid kui
praegu RaRa-s manuaalselt märksõnastatakse.
Mõju aeg juba varasemalt ilmunud ja kataloogitud artiklite märksõnastamisel
ilmneb üle umbes kolme aastase perioodi. Projekti käigus loodud prototüübi
põhjal kulub ühe artikli automaatseks märksõnastamiseks sõltuvalt sisendteksti
pikkusest ja mudeli valikust 5-30 sekundit koos eel- ja järeltöötlusega.
Analüüsi valmimise hetkel arhiveeritud umbes 7 miljoni DIGARi artikli keskmine
pikkus on umbes 350 sõna. Kui mitte arvestada fastTextil põhinevat RaKUni
mudelit, siis peaks olema võimalik üks sellise pikkusega artikkel märksõnastada
maksimaalselt 15 sekundiga (see hõlmab ka väikest varu).
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Eelneva
põhjal
teostatud
arvutuskäik
näitab,
et
keskmise
artikli
märksõnastamisel 15 sekundiga, kui lahendus töötaks 24h ööpäevas, keskmiselt
30 päeva kuus on võimalik kõik seni arhiveeritud artiklid märksõnastada umbes
3 aasta ja 4 kuuga. Perioodi jooksul, mil märksõnastatakse juba arhiveeritud
artikleid, on soovitus lahendus horisontaalselt skaleerida, et tagada varem
arhiveeritud ja jooksvalt ilmuva perioodika märksõnastamise paralleelne
toimimine.
Lahendus on täiesti iseseisvalt rakendatav ning samuti osa laiemast automaatse
kataloogimise projektist, mille raames on teostatud analüüs raamatute
automaatse märksõnastamise lahendusele ning analüüsitakse pildituvastuse
lahenduse loomise võimalusi.
RaRa protsessis lahenduse kasutuselevõtmisel ei ole ette näha otseseid
edasiarendusvajadusi,
kuid
näiteks
automaatse
kataloogimise
teiste
lahendustega sidumisel järgmise arenguhüppe saavutamiseks on vaja uut arendust.
Kaasnevad kulutused tuleb arvestada järgmiste projektide sisse.

1.11
rojekti jätkamise hinnang ja soovitused

P

Integreerides Kratt raamatukogu protsessi, aitab see kiirendada arhiveeritud
ja jooksvalt ilmuva perioodika märksõnastamist. Sotsiaalmajanduslik kasu
lahenduse rakendamisel ilmneb jooksva perioodika märksõnastamisel juba esimesel
päeval. Kasusaajateks on märksõnastav asutus, mille sees märksõnastamisega
tegelevate bibliograafide töö muutub manuaalsest märksõnastamisest tulemuse
valideerimiseks ning sihtsüsteemide, nagu DEA, ETERA, ISE, kasutajad – nii
asutuste töötajad kui kliendid – kelle jaoks lisandub või täieneb
märksõnadepõhine otsing.
Tasuvusanalüüsist selgub, et pikema perioodi peale on automaatmärksõnastamise
projekt võrreldes manuaalse märksõnastamisega tasuv, olles kasumlik juba
teisest aastast. Automaatmärksõnastamise projekti elluviimisel on kahjumlik
esimene aasta, mil toimub rakenduse arendamine, ülesseadmine ja juurutamine.
Juhul kui RaRa lahenduse valmis arendab, siis peab sarnaste nõuetega
raamatukogudel olema võimalik hõlpsasti sama lahendus kasutusele võtta ka enda
asutuses. Teatud spetsiifilise suunitlusega raamatukogu, muuseum või muu asutus
on võimeline kasutama loodud lahendust, mida oma vajadustele vastavate
lisaarendustega täiendada.
Soovitused lahenduse hankimisel
Prototüübi loomisel tõdeti, et märksõnade hindamine on subjektiivne. Hindamisel
ei saa võrrelda märksõnu, mida manuaalse märksõnastamise käigus on lisatud üks
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ühele märksõnadega, mille on valinud automaatne märksõnastamise lahendus, sest
mõlemad märksõnad võivad olla sobivad. Näiteks kui kummagi poolt lisatud
märksõnad iseloomustavad alusteksti, kuid tegu on erineva hierarhia taseme
märksõnadega.
Eelnevat arvestades on produktsioonikõlbuliku lahenduse hankimisel oluline, et
pakkujad kirjeldaksid tegevusi ja mudeleid, mida planeeritakse märksõnastamisel
kasutada ning milliste tegevuste teostamist nähakse ette mudelite loomisel või
treenimisel, et lahendusega oleks võimalik saada võimalikult kvaliteetne
märksõnade tulem. Samuti kirjeldada nägemus mil viisil on võimalik tulemi
kvaliteeti valideerida ja võimalikult objektiivselt hinnata.
Soovitus
on
paluda
pakkujatel
kirjeldada
andmete
talletamise
kõige
optimaalsemat lahendust, sh kuidas tagatakse Krati andmebaasi ja/või
failihoidla mahtude haldamine vältimaks rakenduse ummistumist mahtude täitumise
tõttu.
Juhul kui andmebaasi mahtude ja andmete haldamine toob kaasa
lisakulutusi, tuleb see välja tuua.
Märksõnade kvaliteedi hindamine
Soovitus on hankija (RaRa) poolt arendatud prototüübi abil koostada vähemalt
100 artiklist koosnev nö. kuldstandardile vastav testandmestik, mille abil saab
edukas pakkuja mudelite treenimise tulemuste kvaliteeti mõõta. Andmestiku
märgendamisel peaks osalema mitu märksõnastajat ja/või kasutajat (sõltuvalt
märksõnade lõppeesmärgist), et tulemustes oleks kaetud piisavalt suur
variatiivsus sobilikke märksõnu. Soovituslik on teha eraldiseisvad märgendused
taksonoomia märksõnade ning ekstrahiivsete (tekstis esinevate) märksõnade
jaoks.
Soovituslikud testandmestiku tulemusskoorid on 0.3 näitepõhisel hindamisel ning
0-7-0.8 märgendipõhisel hindamisel, kus näitepõhine hindamine vastab sklearnis
kasutatavas
terminoloogias
keskmistamisfunktsioonile
(average
function)
"samples" ja märgendipõhine hindamine keskmistamisfunktsioonile "macro"
(rohkem infot Lisa 2 all). Märksõnade minimaalsete tulemusskooride määramisel
tuleb lähtuda märksõnade eesmärgist (kas olulisem on märksõnade saagis või
täpsus).
Lahenduse rakendamine teistes raamatukogudes ja asutustes
RaRa tarbeks loodud lahenduse valmides tuleb Krati kood ja RaRa jaoks treenitud
mudelid Koodivaramu kaudu avalikult kättesaadavaks teha.
Lahenduse loomisel tuleb tagada, et lahenduse kasutuselevõtuga ei kaasne
teistele raamatukogudele täiendavaid litsentsikulusid.
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Lahenduse arhitektuur on üles ehitatud pakkumaks erinevaid lähenemisi lahenduse
olemasolevasse tööprotsessi sisse lülitamiseks. Need lähenemised on kaustade
ja skriptide rakendamine, API liidese kasutamine ning manuaalne sisendi andmine
tekstina, failina või URLi kaudu. Klient saab valida milline või millised
lähenemised sisendi andmiseks ja väljundi saamiseks on kõige optimaalsemad, sh
arvestades seotud süsteemide integreerimisvõimekusi ja -vajadusi.
Lahenduse oma tööprotsessis rakendamisel teistes raamatukogudes või asutustes
tuleb arvestada, et sõltuvalt iga kliendi erinevatest tingimustest ja nõuetest
võib olla vajalik teha lisaarendusi, mille kirjeldused ja eeldatavad
mahuhinnangud on välja toodud peatüki Tasuvusanalüüs sektsioonis Täiendava
arenduse kulu.
Juhul kui leidub asutusi, mis soovivad lahenduse kasutusele võtta, kuid
ülesseadmis-, lisaarendus ja hoolduskulud ei mahu asutuse enda eelarvesse, võib
olla võimalik mitme asutuse koopereerumine. Sellisel juhul on asutustel
võimalik omavaheliste läbirääkimiste käigus kulud ja muu panus asutuste vahel
ära jagada.
Koopereerumise eelduseks on, et lahenduse loomise käigus arvestatakse artiklite
kuvamise piirangutega nii, et erinevate asutuste valideerijad ei saa ligipääsu
teiste asutuste embargoga piiratud artiklite täistekstidele. Artikli täisteksti
tohib (valideerimiseks) kuvada vaid selle asutuse töötajatele, kes on vastava
artikli märksõnastamiseks lahendusse andnud.
Lahenduse loomisel RaRa-le tuleb teisi tulevasi klienti meeles pidades liideste
ülesehituses arvestada sellega, et klientidel on võimalik märksõnade
väljastamiseks lahendusega liidestada katalogiseerimise süsteemid ning
nendesse märksõnade väljastamine automaatselt seadistada. Eelnev tuleneb
töörühma
raamatukogude
välja
toodud
vajadusest
lahendus
siduda
katalogiseerimissüsteemiga
Sierra,
mille
kaudu
toimub
märksõnade
avalikustamine infosüsteemides ISE ja ESTER.
Raamatukogud ja teised asutused peavad saama lahenduse kasutusele võtta kui
täidetud on vajalikud eeltingimused – lahendusse on võimalik sisse anda
digitaliseeritud ning masinloetaval kujul artiklitekst, asjakohase temaatikaga
mudelite treenimiseks on vajalikus mahus alusandmestik ning mudelite treenimise
ressurss olemas.
Lahendusest märksõnade väljastamiseks saab kasutada liidestamist, millega
edastada kirjed kataloogimissüsteemi. Analüüsi teostamise hetkel on mitmes
töörühma raamatukogus kasutuseloleval kataloogimissüsteemil Sierra olemas API,
millega olemasolevaid kirjeid täiendada ning mida on võimalik lahenduse
liidestamisel kasutada. Antud API kasutamisel tuleb arvestada, et API ei paku
automaatset kataloogimist ehk uute kirjete loomist. Juhul kui asutustel on
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soov märksõnastamise ning kataloogimissüsteemi, näiteks Sierra, liidestamine
viisil kus lahendusest väljastatava tulemi põhjal luuakse automaatselt
kataloogimissüsteemi ka uus kirje, tuleb selleks uurida kataloogimissüsteemi
võimekust luua vastav API ots.
Liidestamine sihtsüsteemide vahel, kus RaRa märksõnad avaldab ning kus teised
töörühma liikmed märksõnu avaldavad, ei ole antud lahenduse analüüsi osa. RaRa
töötleb kõik SäSi raames laekuvad väljaanded ehk jooksvalt ilmuva perioodika.
RaRa lähenemine on kasutada DEAd, mis sisaldab lisaks metaandmetele ja
märksõnadele ka täistekste ning vältida metaandmete kirjete duubeldamist DEAs
ja ISEs. Seetõttu ei ole produktsioonikõlbuliku lahenduse esmases skoobis
liideste loomine, mille abil infot dubleerivatesse süsteemidesse, nt ISE,
liigutada. Liidestamist sihtsüsteemide vahel, näiteks DEA ja Sierra, on
võimalik huvi korral analüüsida eraldi projekti raames.
Antud analüüsi teostamise ajal on teada embargodest tulenevad piirangud DEAs
olevatele artiklitele, mis võib tähendada, et ka sihtsüsteemide liidestamisel
eesmärgiga teistes raamatukogudes valideerida RaRa protsessi tulemit, jääb
endiselt murekohaks piiratud ligipääs DEA artiklitele. See tähendaks
raamatukogudele jätkuvat paberväljaannete kasutamist artiklite lugemiseks,
mille alusel süsteemis märksõnu valideerida ja vajadusel täiendada.

1.12
isad
1.12.1 Lisa 1
Projekti dokumentatsiooni komplekti on lisatud tasuvusanalüüsi Exceli fail nimega Artiklite Krati
tasuvusanalüüs.xlsx.

1.12.2 Lisa 2
Märksõnade kvaliteedi hindamisel välja toodud terminoloogia kohta saab lähemalt lugeda:
1. sklearni keskmistamisfunktsioon (average function) "samples", vt. https://scikitlearn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.precision_score.html
2. sklearni keskmistamisfunktsioon "macro", vt. https://scikitlearn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.precision_score.html
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