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Põhimõisted ja lühendid
Analüüsi dokumendis kasutatavad lühendid ja põhimõisted:
Lühend
AIS
API
DIGAR
ELNET
Konsortsium
ESTER
IIIF
ITIL

Selgitus
Arhiivi infosüsteem
Application Programming Interface
Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

Mõiste
Agregaatorplatvorm

Selgitus
Kultuuripärandi tarbimise keskkond, kuhu on koondunud mitmes
mäluasutuses olevate objektide ja teenuste info läbi liidestuste või
andmebaaside ühendamise.
Kirjeldab hetkeolukorda.
Agregaator-platvormiga liidestatav andmekogu
Avaliku teabe seaduse mõistes riigi, kohaliku omavalitsuse, avalikõigusliku või eraõigusliku isiku peetav töödeldavate korrastatud
andmete kogum.
Kirjeldab tegevusi ja komponente, millest teenus koosneb.
Veebidisaini lähenemine digitaalsele kultuuripärandile, mille puhul
keskendutakse visuaalse ülevaate andmisele tavaotsingu pakkumise
asemel.
Funktsionaalsuse ja kasutaja vahelise interaktsiooni sõnaline kirjeldus,
mis lähtub kasutaja vaatenurgast.
Kasutuslugude formaat on järgnev: “kes” (kasutajagrupi nimi) teeb
“mida” (tegevus), et saavutada “eesmärk”.
Küsitlusele vastaja, kes ei ole kunagi või on vähesel määral digitaalset
kultuuripärandit vahendavaid veebilehti kasutanud.
Funktsionaalsused, mis peavad olema platvormil esindatud, et
kasutajate välja toodud vajadused ja ootused saaksid kriitilisel määral
rahuldatud.
Funktsionaalsused, mis võiksid olla platvormil esindatud, kuid mille
puudumisel ei ole vajaduste ja ootuste rahuldamine kriitilisel määral
takistatud.
Teenuse tüüpilise kliendi/kasutaja portree. Üldistatud ettekujutus
kasutajast võimaldab luua selgust, kellele teenust luuakse ning mis on
vastavad prioriteedid.
Vahend klientidele väärtuse loomiseks, pakkudes tulemit, mida kliendid
soovivad saavutada ilma omandiga kaasnevate kulude ja riskita.
Ettepanek olukorra muutmiseks.
Käesoleva analüüsi raames andmekogu kasutajaliides.

As-is
Allikandmekogu
Andmekogu
Funktsionaalsus
Generous
interface
Kasutuslugu

Mittekasutaja
Must-have
Nice-to-have
Persoona
Teenus
To-be
Veebileht

19 Eesti raamatukogu ühendav elektronkataloog
International image interoperability framework
Information Technology Infrastructure Library
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Kokkuvõte
Digitaalse kultuuripärandi kättesaadavaks tegemise analüüsi eesmärk oli mõista, millised
on kasutaja vajadused ja ootused ning leida neile vastav lahendus, mis arvestaks ka Eesti
konteksti. Selleks viidi läbi kasutajauuring, kus analüüsiti digitaalset kultuuripärandit vahendavate
veebilehtede praeguseid kasutajaid ja mittekasutajaid, mille põhjal määratleti soovitumad
funktsionaalsused. Otsinguga seotud funktsionaalsused on vajalikud eelkõige analüüsi põhjal
selgunud kasutajagruppidele. Kvaliteetse sisuloome järele tunnevad vajadust nii kasutajagrupid
kui ka mittekasutajad. Interaktiivse sisu pakkumine digitaalset kultuuripärandit koondaval
veebilehel on oluline uute kasutajate tähelepanu köitmiseks ja digitaalse kultuuripärandi
tutvustamiseks. Üheks probleemiks tänasel päeval on ka see, et digitaalse kultuuripärandi andmed
ei ole kättesaadavad ühest keskkonnast, mistõttu tuleb tervikliku informatsiooni saamiseks
andmeid erinevatest andmekogudest otsida ja analüüsida. Kuna andmekogusid on palju, siis
kasutaja ei pruugi leida kõigis neis olevat digitaalselt kättesaadavat informatsiooni.
Kvaliteetsema sisu pakkumise ja loomise eelduseks on andmekogudes olevate objektide kõrge
andmekvaliteet ja ühtlustatud metaandmed, mis on tänasel päeval puudulikud. Ühtlasi tuleks
parandada kõikide andmekogude liidestusvõimekust. Ühtsete standardite kasutuselevõtuga
tagatakse, et sarnased objektid on üle andmekogude leitavad sama märksõna kasutamisel. Lisaks
sellele on kvaliteetsete andmetega sisu võimalik kasutada interaktiivses ja kureeritud sisuloomes,
näiteks virtuaalsete fotonäituste või kollektsioonide koostamisel, mis tekitaksid huvi ka noorte seas.
Uute kasutajate seas huvi äratamiseks võib digitaalset kultuuripärandit vahendava veebilehe
külastajatele tulevikulahenduses pakkuda ka huvitavaid mänge, küsitlusi ja podcast’e.
Projekti raames analüüsiti erinevaid tulevikulahenduse alternatiive, millega oleks võimalik edasi
liikuda, et kasutajate ootusi ja vajadusi täita. Analüüsi tulemuste põhjal on soovituslik võtta
kasutusele struktuur, kus on olemas ühe asutuse poolt hallatav agregaator-platvorm, kuid
kasutajatel on võimalik tutvuda ka sellega liidestatud andmekogudega eraldi. See lahendus
võimaldab luua mäluasutuste üleseid ühiseid teenuseid kasutajatele, kes saavad samas soovi
korral kasutada valdkonnaspetsiifilisi teenuseid konkreetse mäluasutuse andmekogus.
Tänasel päeval on Eestis selline agregaator-platvorm juba olemas. Hetkeseisuga on teada, et
ELNET Konsortsiumil on plaanis E-Varamut edasi arendada, mille käigus kavatsetakse kasutada
ka käesoleva projekti analüüsi tulemeid. Sellest tulenevalt võib uue platvormi väljatöötamine
osutuda ebamõistlikuks. Analüüsi teostaja soovitab arendada E-Varamut edasi, kasutades ära
olemasolevat ressurssi ja kogemusi.
Projekti raames said kaardistatud olulised ja väärtuslikud funktsionaalsused ja kasutuslood, mis
omavad mõju digitaalse kultuuripärandi kasutamisele ja mäluasutuste e-teenustele. Nende
realiseerimine olemasolevas E-Varamus tooks kaasa parema kasutajakogemuse, kõrgema
andmekvaliteedi, kasutajasõbralikuma ja efektiivsema otsingu, kiirema navigatsiooni, rikastatuma
kultuuripärandi ning kasutajate kõrgema teadlikkuse erinevate andmekogude olemasolust. Lisaks
funktsionaalsustele on soovituslik muuta E-Varamu visuaali ning lähtuda projekti raames loodud
agregaator-platvormi prototüübist, mille kasutusmugavust ja lihtsust kinnitasid vastavad testid.
Kvaliteetse, innovatiivse ja kasutajasõbraliku süsteemi väljatöötamine, mis pakub kõrgkvaliteetseid
andmeid, aitab tõsta kasutajate rahulolu ning hoida kokku nende aega, seda tänu kiirele
navigatsioonile ja intuitiivsele kasutajaliidesele. Nii E-Varamu oluline täiendamine, kureeritud
sisuloomesse panustamine kui ka andmekogude informatsiooni kvaliteedi parandamine ja
liidestusvõimekuse arendamine aitab luua mäluasutuste üleseid teenuseid kultuuripärandi
paremini kättesaadavaks tegemiseks.
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Projekti käigus valmis klikitav agregaator-platvormi prototüüp, mille loomisel arvestati
teenusedisaini töötubades olulisemateks peetud funktsionaalsustega − otsing, sisuloome ja
interaktiivne sisu −, mis pakuvad väärtust olemasolevatele kasutajagruppidele ja äratavad huvi ka
mittekasutajate seas. Prototüübi loomisel lähtuti kasutajakesksest vaatest ning tänapäevasest eteenuste kasutajasõbralikkuse ja intuitiivsuse headest tavadest. Inspiratsiooni saadi Finna
keskkonnast, kuna seal kasutatud objektivaade täidab edukalt peaaegu kõiki uuringu raames
mõõdetud kasutajate ootusi ja vajadusi.
Projekti raames viidi läbi kasutajatestid, et valideerida prototüübi kasutusmugavus, õpitavus ja
lihtsus ning et saada kasutajatelt täiendusettepanekuid ja tagasisidet nende rahulolu kohta. Testid
näitasid, et kasutajate ja mittekasutajate peamine rõhuasetus on erinev. Näiteks kasutajad, kes
kasutavad oma töös või kes on varasemalt kokku puutunud sarnaste süsteemidega, väärtustavad
detailotsingut ja ei pea oluliseks interaktiivse sisu olemasolu ega huvitavate teemade või
kollektsioonide esiletoomist. Samas mittekasutajatele pakuvad huvi just pildid, põnevad
kollektsioonid ja populaarsed teemad, kuid hinnatakse ka tavaotsingu lihtsat kättesaadavust.
Loodud prototüüp on testijate hinnangul lihtne, mugav ja arusaadav ning demonstreerib analüüsis
kirjeldatud funktsionaalsusi ja selgunud kitsaskohtade lahendamist. Siinkohal on oluline rõhutada,
et prototüüp demonstreerib lahendust, kus objektidel on kõrge andmekvaliteet ja ühtlustatud
metaandmed ning kus professionaalid on panustanud oma aega ka sisuloomesse, et pakkuda
keskkonnas huvitavat ja kaasahaaravat sisu.
Digitaalse kultuuripärandi kättesaadavus ei parane ainult uue keskkonna arendamise või kindla
teenuse pakkumisega. Enne uue süsteemi kasutuselevõttu tuleb lahendada mitu küsimust. Projekti
raames toodi välja eeldused ühiste teenuste loomiseks. Nendeks on mäluasutuste ülese ühise
visiooni ja tegevuskava loomine, ühtsete standardite loomine ja/või kasutuselevõtt, olemasoleva
digiteeritud materjali andmete standardiseerimine, kasutajauuringute läbiviimine ning uue
organisatiooni- ja rahastusmudeli loomine ja kasutuselevõtt.
Arvestades asjaolu, et kasutajate teadlikkus andmekogudest on tänasel päeval üsna madal, tuleb
uue lahenduse väljatöötamisel panustada piisavalt ressurssi avalikkuse informeerimisele ja uue
süsteemi turundamisele. Avalikkuse informeerimine ja uue süsteemi kohta juhiste andmine on
väga oluline, sest ebapiisava teavituse korral võib süsteemi kasutajate arv jääda madalaks.
Kommunikatsiooni planeerimisel on oluline välja tuua aspektid, mis kutsuksid inimesi uut lahendust
proovima ja kasutama ning rõhutada väärtusi, mida uus lahendus pakub – näiteks hea
kasutajakogemus, interaktiivsus, kaasalöömise võimalus, soovitused, populaarsed kollektsioonid
jm.
Eesmärkide täitmise tagamisel on kindlasti oluline roll ka püsirahastusel. Püsirahastus
annab kindluse, et platvormil toimub regulaarne kasutajate probleemide, vajaduste ja ootuste
jälgimine, millest tulenevalt tehakse vajadusel uuendusi. Oluline roll on ka mäluasutustel, kes
peavad kindlustama andmete kõrge kvaliteedi ja tegelema järjekindlalt kureeritud sisu loomisega,
et platvorm oleks alati huvitav ja sisaldaks aktuaalset informatsiooni ning et see leiaks ka reaalset
kasutust.
Järgnevalt on toodud nimekiri sammudest, mis on vajalikud läbi teha enne E-Varamu portaali
täiendamist.
1. Uues organisatsiooni- ja rahastusmudelis kokkuleppimine. See tähendab, et koostatakse
leping ELNET Konsortsiumi ja Kultuuriministeeriumi vahel, milles sätestatakse ka
vastutava asutuse õigused ja kohustused.
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2. Ühtse mäluasutuste ülese visiooni loomine, mis sisaldaks mäluasutuste üleseid
kokkuleppeid, kuidas parandada kultuuripärandi kättesaadavust. Antud visioon kirjeldaks
üksnes mäluasutuste üleseid tegevusi kultuuripärandi kättesaadavaks tegemiseks.
3. Ühtsete standardite kirjeldamine, mida mäluasutused peaksid järgima digiteerimisel,
andmete väärindamisel ja teatud kultuuripärandi objektide autoriõiguse ja/või
isikuandmete kaitsega seotud piirangute kirjeldamisel. Mäluasutuste-üleselt standardsed
andmed on teenuste arendamise eelduseks.
4. Olemasolevate digiteeritud andmete ühtlustamine. Mäluasutuste üleste teenuste veatuks
toimimiseks on oluline, et ka olemasoleva digiteeritud materjali andmed vaadatakse üle,
puudulikke andmeid täiendatakse ja mitterahuldava kvaliteediga andmed viiakse
rahuldavale kvaliteeditasemele.
5. Mittekasutajate uuringu läbiviimine, mis võimaldaks paremini mõista, kuidas laiendada
kasutajate hulka.
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1.

Sissejuhatus

1.1

Eesmärk
Käesoleva projekti eesmärk oli hankelepingu nr DKKA_RH-235164 esemeks olev digitaalse
kultuuripärandi kättesaadavaks tegemise analüüs (sisaldab analüüsi-, teenusedisaini, prototüübi
loomise ja projektijuhtimise töid) hankedokumentides sätestatud tingimustel ja tähtaegadeks.
Kolme etappi jaotatud analüüsi põhirõhk oli interaktiivse ja kättesaadava tulevikumudeli
väljatöötamisel, mis oleks testijate hinnangul lihtne, mugav, arusaadav ja juurdepääsetav.
Prototüüp peab olema üles ehitatud nii, et see lahendaks analüüsis kirjeldatud probleeme ja kataks
kõiki analüüsis kokkulepitud funktsionaalsusi.
Antud analüüsi käigus loodav prototüüp on kooskõlas järgnevate nõuetega:









Riigi Infosüsteemi koosvõime raamistik, ver. 3 (2011);
Iseteeninduskeskkondade raamistik (2014);
Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tarkvarasüsteemidele (2014);
Digiriigi ristfunktsionaalsed (sh andmekvaliteedi) nõuded;
Vabariigi Valitsuse määrus 12.09.2014 nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse
andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning
Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“;
Prototüüp on eestikeelne;
Prototüüpi saab paigaldada hankijale kättesaadavasse keskkonda, mis ei too hankija
jaoks kaasa täiendavaid tasusid ega sunni hankima lisatarkvara või selle
kasutusõigust.

Projekti raames hinnati, kas ja millisel määral on uues lahenduses võimalik kasutada
olemasolevaid keskkondi ning milline on liidestatavate andmekogude/infosüsteemide
koostalitusvõime.

1.2

Taust
Riigi halduses on rohkem kui 900 miljonit pärandiobjekti, millest ligikaudu 10% oli 2018. aastaks
digiteeritud. Koostöös Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning
Haridus- ja Teadusministeeriumiga on valminud tegevuskava, mille eesmärk on digiteerida 2023.
aastaks kolmandik olemasolevast kultuuripärandist, sh 3% mäluasutuste dokumendipärandist,
32% esemepärandist, 60% filmipärandist, 60% fotopärandist ja 28% trükipärandist 1.
Eestis on digiainese kättesaadavaks tegemiseks erinevaid andmekogusid. Käesoleva projekti
skoobis on järgnevad:





1

Ajapaik
Arhiivi infosüsteem AIS
DIGAR Eesti artiklid
Digikogu Saaga

„Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“ tegevuskava
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Digitaalarhiiv DIGAR
eElurikkuse portaal
Eesti Kirjandusmuuseumi KIVIKE
Eesti Maaülikooli digitaalarhiiv DSpace
Eesti Veebiarhiiv
ERR arhiiv
E-Varamu portaal
Filmiarhiivi infosüsteem FIS
Fotode infosüsteem FOTIS
Kultuurimälestiste register
Muuseumide infosüsteem MuIS
Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu ETERA
Tallinna Ülikooli arheoloogia andmekogu TALAR
Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace
Teadusandmete repositoorium DataDOI

Keskkonnad erinevad nii sisu, kasutatud standardite, objektide metaandmete kirjelduste,
koostalitusvõime kui ka pakutavate teenuste osas. Sama tüüpi pärandiobjekte võib leida mitmest
keskkonnast, kuid kõigis neis ei pruugi olla ajakohaseid ja terviklikke andmeid, mistõttu tuleb sama
liiki või seotud ainese leidmiseks külastada mitut keskkonda, kus otsingud põhinevad erinevatel
alustel.
Hetkel agregeerib digiteeritud pärandiobjekte E-Varamu keskkond (www.E-Varamu.ee). Tegemist
on Saksamaa digitaalraamatukogu tarkvaral põhineva 2016. aastal arendatud keskkonnaga,
millest leiab eesti teaduskirjandust, rahvusteavikuid, eestikeelseid kultuuriloo- ja
rahvaluulekollektsioone, haruldasi vanaraamatuid, museaale, arhivaale jm. Antud kogu teeb
pärandi Europeana keskkonna kaudu ka rahvusvaheliselt kättesaadavaks.

1.3

Metoodika
KPMG Baltics OÜ ja Krabu Grupp OÜ lähtusid töö teostamisel hankedokumentides toodud
nõuetest prototüübile ja tulemite kirjeldusest. Ärianalüüsi teostamisel kasutati KPMG
rahvusvahelist metoodikat „Operating Improvement Method“ ja „Lean & Six Sigma“ metoodikat.
Teenusedisaini läbiviimisel kasutati disainmõtlemist.
Töö valmib kolmes etapis ning iga etapi lõpus toimub tulemite esitlus projekti töörühmale ja
võtmeisikutele. Etapid ja neisse jagunevad tegevused on järgmised:
I.

Digitaalse
kultuuripärandi
kasutajate
ootuste
väljaselgitamine
(digiainese
kättesaadavusele ja selleks vajalikele teenustele laiemalt)
Esimese etapi peamine eesmärk oli välja selgitada kasutajate ootused kultuuripärandi
digiainesele. Selle etapi käigus viidi läbi intervjuud mäluasutuste töötajatega, mille põhjal
tuletati peamised kasutajagrupid. Kasutajagruppide seas viidi läbi intervjuud nelja
fookusgrupiga, mis andsid sisendi kasutajate ootuste, vajaduste ja probleemide
kaardistamiseks. Samuti korraldati kasutajagruppide seas küsitlus, kus valideeriti ootusi,
vajadusi ja probleeme ning kaasati mittekasutajaid. Fookusgruppide ja mäluasutuste
intervjuudest saadud info põhjal loodi esialgsed to-be-teenuste kirjeldused.
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II.

Digitaalse kultuuripärandi kättesaadavuse ühiste teenuste, sh ühise infosüsteemi
vajalikkuse ja võimalikkuse analüüs (sh E-Varamu portaali analüüs)
Teise etapi fookus oli kultuuripärandi digiainese kättesaadavaks tegemise teenustel.
Teenused prioriseeriti ja loodi funktsionaalsed nõuded, analüüsides kasutajate vajadusi ja
vajaminevaid liidestusi. Sisend teenuste hindamiseks saadi esimeses etapis läbiviidud
intervjuudest ja digiinovatsiooni töörühmalt 2. Teises etapis kirjeldati ka seadusliku raamistiku
mõju, ärimudelit ning valitsemis- ja juhtimismudelit. Täiendavalt kirjeldati riski- ja mõjuanalüüse
ning maandamismeetmeid. Lisaks viidi läbi E-Varamu ja valitud rahvusvaheliste digitaalsete
platvormide uuring.
Digitaalse kultuuripärandi kättesaadavuse ühiste teenuste disain, sh prototüübi
loomine
Viimases etapis viidi kasutajatega läbi teenusedisaini töötoad teenuste detailseks
kirjeldamiseks. Töötubadest saadud sisendi põhjal loodi kasutajalood, persoonad ja prototüüp,
mida testiti kasutajatega.

III.

Projekti läbiviimisel lähtusime järgmistest piirangutest/suunistest:




Töö tegemisel lähtusime Eesti Rahvusraamatukogu esitatud lähteülesandest 3 ja analüüsi
käigus võtsime arvesse töögrupi antud suuniseid.
Me ei ole kontrollinud intervjuudest ja esitatud dokumentidest või muudest allikatest
saadud informatsiooni õigsust, mistõttu võivad analüüsidokumendis väljatoodud
seisukohad ja hinnangud osaliselt muutuda, kui peaks ilmnema, et esitatud info on
ebaõige.

Digiinnovatsiooni töörühma eesmärk oli arutada võimalike lahendusi ning saada tagasisidet esmaste
teenuste ideede ja funktsionaalsuste osas. Töörühma kaasati avalikust ja erasektorist inimesi, kes on
silmapaistnud innovaatilise mõtlemisega.
3 Riigihanke viitenumber 235164
2
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2.

Kasutajauuringud
Antud peatükis antakse ülevaade digitaalse kultuuripärandi kasutajatest. Kasutajauuringute käigus
viidi esmalt läbi intervjuud mäluasutuste töötajatega ja tuvastati olemasolevate andmekogude
kasutajagrupid. Intervjuude käigus keskenduti olemasolevatele kasutajagruppidele. Digitaalse
kultuuripärandi kättesaadavuse laialdasemaks analüüsiks korraldati veebiküsitlus, mille raames
kaardistati nii kultuuripärandi kasutajate kui ka mittekasutajate vaateid. Samas tundsid küsitluse
vastu suuremat huvi kasutajad. 4 Võttes arvesse eespool mainitud intervjuude ja veebiküsitluse
tulemusi, keskendub käesolev analüüs suuremas osas kasutajate ootustele.
I etapis tuvastati järgmised peamised kasutajagrupid.



Harrastusteadlased/uurijad kasutavad andmekogusid hobi korras. See kasutajagrupp
on üsna tihe andmekogude külastaja ning on huvitatud sellest, et andmekogudes olev
informatsioon oleks kergesti leitav ja mugavalt kättesaadav. Harrastusteadlaste seas on
andmekogude kasutamine väga levinud koduloo/suguvõsa uurimise ja isikliku huvi
eesmärgil.



Õpilased/tudengid kasutavad andmekogusid uurimistööde kirjutamiseks ja õppetööks
vajalike andmete otsimiseks. Sarnaselt õpetajate/õppejõudude grupile toodi ka
õpilaste/tudengite grupis välja, et kasutajad soovivad ühe otsinguga leida erinevate
andmekogude infot ühe objekti kohta.



Teadlased kasutavad andmekogusid teadustöö tegemiseks. Teadlaste jaoks on olulisel
kohal suure hulga terviklike andmete saamine, mis võimaldab neil läbi viia põhjalikke
teadustöid. Samuti kasutavad teadlased teadustöö tegemisel arhiive ja muuseumite
andmekogusid. Kasutajatena on teadlastel vaja teostada detailseid otsinguid.



Õpetajad/õppejõud kasutavad andmekogusid õppetöö korraldamiseks, algallikale
viitamiseks ja õppetööks vajalike kollektsioonide loomiseks. Õpetajate jaoks on olulisel
kohal mitmekülgse info leidmine ehk just see funktsionaalsus, mis võimaldab ühe
otsinguga leida pärandiobjekti kohta võimalikult palju informatsiooni.



Mäluasutuste töötajad kasutavad andmekogusid igapäevatöö tegemiseks, sh
kliendipäringutele vastamiseks ja kureeritud kollektsioonide loomiseks. Andmekogusid
tihedalt (igapäevaselt või kord nädalas) kasutades õpitakse tundma nende
funktsionaalsusi, kasutusel olevad märksõnu jm. See tähendab, et kasutajad on teadlikud
erinevatest andmekogudest, kuhu digitaalset kultuuripärandit koondatakse, ja oskavad
neid kasutada.

Sarnaste vajadustega kasutajagrupid jaotati nelja fookusgruppi. Õpetajad, õppejõud, õpilased ja
tudengid liideti ühte fookusgruppi, kuna nende kasutusharjumused ja huvid on pigem sarnased.
Harrastusteadlased/uurijad, teadlased ja mäluasutuste töötajad moodustasid eraldi fookusgrupid,
sest kasutavad andmekogusid erinevatel eesmärkidel ja nende kasutusharjumused on erinevad.

2.1

Kasutajagruppide probleemid, vajadused ja ootused
Järgnevalt on kirjeldatud fookusgruppidega toimunud intervjuude käigus tuvastatud
kasutajagruppide probleeme, vajadusi ja ootusi. Detailne ülevaade fookusgruppide antud sisendist
on toodud lisas 1. Analüüsi I etapis analüüsiti kasutajate vajadusi ja ootusi ning kirjeldati neid kui
Küsitlusele vastanutest 84% on Eesti kultuuripärandit vahendavaid veebilehti kasutanud rohkem kui korra
elus.

4
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teenuseid, mida omakorda täiendati teenusedisaini töötubade raames. Peatükid 9 ja 10 annavad
ülevaate lõplikest mäluasutuste ülestest teenustest, mida kasutajad nägid vajalikena.
Probleeme defineeriti kui lünki olemasoleva olukorra ja soovitud tulemuse vahel. Probleemidest
võib mõelda ka kui kasutajate lahendamata vajadustest. Probleemide lahendamine parandab
reeglina ka platvormi külastajate kasutajakogemust.
Kasutajate probleemid tuvastati fookusgruppidega läbiviidud intervjuude tulemusel, osa probleeme
toodi välja mitme fookusgrupi poolt. Peamise probleemina nähti informatsiooni kehva
kättesaadavust, mis väljendub mitmel moel. Kasutajad ei ole erinevate andmebaaside olemasolust
teadlikud ja neil puuduvad ka ideed, kust andmeid otsida. Andmekogusid vähem kasutavad
inimesed otsivad informatsiooni esmalt Google’ist ja kui seal puudub viide andmekogule, siis ei
oska nad otsinguks suunduda ühessegi andmekogusse. Samuti peetakse oluliseks informatsiooni
kättesaadavust andmekogusiseselt. Aruteludes toodi välja asjaolu, et sama liiki kultuuripärandil
võib olla mitu mäluasutusespetsiifilist ja erinevate märksõnadega kirjeldust, mis vähendab otsingu
tulemuslikkust. Mitu fookusgruppi tõid välja autoriõiguste ja litsentsidega seonduvaid kitsaskohti.
Isegi kui digiteeritud materjal on kättesaadav, siis on professionaalsetele kasutajatele oluline, et
vaadatud andmeid oleks võimalik lihtsasti leida ka tulevikus. Hetkel on põhiliseks takistuseks see,
et viited andmekogus olevale informatsioonile võivad minna pärast andmekogu uuendamist
kaduma ja et andmestike objektivaates puudub informatsioon, kuidas kindlale objektile viidata.
Vajadused on antud töö raames defineeritud kui üldsõnalised nõuded, mida soovitakse läbi
teenuste loomise saavutada. Et tagada kõikide fookusgruppides väljendatud vajaduste
kajastamine teenustena, kaardistati ka nõudeid, mis on olemasolevate süsteemide poolt
praeguseks täidetud.
Kasutajagruppide aruteludest kerkisid esile erinevad vajadused andmekogude kasutamiseks.
Peamine vajadus üle kasutajagruppide oli otsingumootor ning sellega seotud erinevad nõuded ja
funktsionaalsused. Otsing peab toetama nii algaja kui edasijõudnud kasutaja vajadusi ja tagama,
et otsingufiltrid võimaldaksid võimalikult täpset informatsiooni leida. Selleks et kontrollida neid
huvitava objekti andmete õigsust ja terviklikkust, külastavad kasutajad hetkel mitut andmekogu.
Kultuuripärandi kättesaadavust parandaks otsing, mis on võimeline leidma ühe otsinguga
eriilmelist kultuurpärandit kõigist ühendatud andmekogudest. Üle kõigi andmekogude toimivat
otsingut võimaldaks agregeeriv platvorm. Lisaks otsingule tõid teadlased välja andmekogude
vahelise ristviitamise vajaduse, et uuritava objekti kohta saaks võimalikult palju informatsiooni
koguda. Ristviitamine suunaks kasutaja mõnda teise andmekogusse, millest võib sama objekti
kohta rohkem informatsiooni leida. Teise suure vajadusena tõid kasutajad välja võimaluse
ühisloomeks, mille kaudu saaksid huvitatud isikud kultuuripärandi andmeid rikastada, mis ühtlasi
vähendaks mäluasutuste koormust. Ühisloome all nähakse ka võimalust kirjeldada objekte, mida
tuleks kasutajate arvates eelisjärjekorras digiteerida. Harrastusteadlased tõid olulise vajadusena
välja võimaluse liidestada olemasolev andmebaas kolmandate keskkondadega, et siis ehitada
sellele uusi teenuseid.
Ootused on antud töö raames defineeritud kui tulevikku suunatud ideed, mis ilmestavad ideaalset
olukorda kultuuripärandi kättesaadavaks tegemisel antud kasutajagrupi jaoks. Mõned ootused on
juba praegu täidetud ja kujunenud platvormide kasutamisel normideks ning digitaalse
kultuuripärandi kättesaadavuse teenustele on seatud samasugused ootused.
Ühise ootusena toodi välja, et kultuuripärandit pakkuvad andmekogud peavad olema
kasutajasõbralikud ja rõhutati kasutajate kaasamise olulisust andmekogude arendamisel.
Andmekogusid peab olema niivõrd lihtne kasutada, et puudub vajadus kasutajatoeks.
Kasutajakogemuse parandamiseks on oluline, et valitsemis- ja juhtimismudeli raames määratakse
vastutaja, kes küsib uute teenuste kohta kasutajatelt tagasisidet (vt analüüsi teostaja soovitusi
peatükis 13).
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Kõikide kasutajate ootuste täitmiseks ja kasutusmugavuse tagamiseks peaks kasutusele võtma
platvormi, kus kasutajad saaksid otsida Eesti kultuuripärandiga seotud informatsiooni ühest
kohast. Agregaator-platvorm võimaldaks ka mittekasutajatel saada parema ülevaate erinevatest
andmekogudest, pakkudes neile kureeritud kollektsioone või muud sisu andmekogude-üleselt.
Kollektsioonide loomise võimalusest oleks kasu ka näituste ettevalmistamisel või uurimis- ja
õppetöö materjalide koostamisel, kui kasutajatel on võimalus lisada objekte oma lemmikutes
nimekirja. Kultuuripärandi informatsiooniga tihemini tutvuda soovivatel kasutajatel oleks üks koht,
kus nad saaksid objekte omavahel lihtsamini seostada, otsida informatsiooni andmekogude-üleselt
või kasutada muid huvipakkuvaid teenuseid. Ühe teenusena ootavad kasutajad võimalust tellida
juurdepääsu- ja kasutuspiiranguga objekti endale tutvumiseks mugavalt läbi ühe rakenduse.
Samas tekkis mitmel eksperdil küsimusi ühise agregaator-platvormi rahastuse, töökorralduse ja
edasise halduse kohta. Ühise platvormi pooldajad tõid välja, et see muudaks kultuuripärandi
tarbimise kasutajatele lihtsamaks.

2.2

Mittekasutajate vaade
Käesolev analüüs keskendub küll peamiselt digitaalse kultuuripärandi kasutajatele, kuid
veebiküsitlusse kaasati ka mittekasutajad. Küsitluses osalejatelt küsiti tegevuste kohta, mida peaks
kultuuripärandit vahendav veebileht võimaldama, et suurendada huvi kultuuripärandi vastu.
Käesoleva analüüsi raames küsitletud mittekasutajad on digitaalse kultuuripärandi veebilehti
kasutanud vähesel määral, mis peegeldus ka nende vastustes. 22 vastajat 41-st oskasid välja tuua
probleeme või aspekte, mis vajavad parandamist.
Küsitlusest ja kasutajagruppide aruteludest selgus, et kasutajad ei oma ülevaadet kõikidest
keskkondadest. Sarnaselt kasutajatele tõid mittekasutajad välja, et informatsioon peaks olema
kergesti leitav, näiteks Google’i esimese vaste või intuitiivse ja lihtsa otsingu kaudu. Kuna
mittekasutajatel võib puududa ka huvi kultuuripärandit vahendavatel veebilehtedel käia, siis toodi
välja teavitus- ja turundustegevusi, mis aitaksid digitaalse kultuuripärandi andmeid ja teenuseid
tutvustada (vt alaptk 14.2). Lisaks üldisele teavitustööle nimetati seoseid teiste veebilehtedega, nt
peaks mittekasutajal olema ühele veebilehele sattudes võimalik selle ja teiste lehtede vahel
lihtsasti liigelda.
Välja toodi ka vajadus esitada andmeid visuaalsel kujul, mis tõmbaks tähelepanu ja tõstaks huvi
erinevate teenuste vastu. Oluline on leida viise, kuidas esitleda kultuuripärandit huvitaval ja harival
moel, näiteks luues avalehele kollektsioone ja näidates tähelepanu äratavaid põnevaid leide. Üks
vastaja leidis, et huvi võiks tõsta visuaalne esitlus rahvaste liikumistest või olulistest sündmustest
piirkonniti.
Selleks, et anda mittekasutajatele enam põhjust digitaalse kultuuripärandi kasutamiseks, tuleks
luua rohkem võimalusi, mis tekitavad inimestes nende huvidega haakuvaid seoseid. Digitaalset
kultuuripärandit aitaksid populariseerida ka loodavate lahenduste praktilised näited, mis
selgitavad, kuidas saab kultuuripärandit kasutada ja milline kasu on sellest tavakodanikule. Näiteks
on teoreetiline võimalus luua programm, kus agregeeriv keskkond leiab ise inimese suguvõsa
kohta uuritavat materjali, mida mittekasutaja saaks täiendada oma teadmistega. Mittekasutajaid
silmas pidades on oluline leida seoseid, mis neid kõnetaks, näiteks suguvõsa ja kodukoha
andmed. Lapsevanemate jaoks oleks võimalik näiteks luua veebilehtedel kollektsioone, mida nad
saaksid lastele näidata ja õpetamisel kasutada. Sarnaseid kollektsioone saaks kasutada
kooliõppes ja lastel oleks nende abil omakorda võimalus näidata huvipakkuvaid kultuuriobjekte
oma vanematele. Visuaalselt lihtsasti leitavad kollektsioonid suurendaksid arusaama sellest, mis
on erinevatel veebilehtedel olemas ja aitaksid mittekasutajatel leida enda huvidega seoseid.
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Käesoleva analüüsi käigus visualiseeriti kureeritud sisuloome võimalus prototüübis (vt ptk 11), mis
peaks vastama ka mittekasutajate ootustele. Kuna funktsionaalsusest üksi ei piisa, on oluline
planeerida ka ressursid sisuloome tootmiseks ja toimetamiseks. See tähendab vastutaja
määramist, kes tagab, et sisu ei toodeta mitte ainult ühe projekti raames, vaid pidevalt. Analüüsi
raames juhtimismudeli osas antud soovitusi on kirjeldatud peatükis 13.
Et paremini mõista mittekasutajate huvi kultuuripärandi vastu, on oluline kaardistada täpsemalt
nende ootused ja vajadused. Selleks, et saada sisendit suurelt hulgalt mittekasutajatelt, on
võimalik kaasata ka küsitlusfirmasid. Kuna mittekasutajatel puudub hea arusaam kultuuripärandiga
seotud teenuste võimalustest, siis oleks optimaalsem küsida nende arvamust töötoa või
fookusgrupi formaadis. Töötoas peaks tutvustama eriilmelist kultuuripärandit ja teenuseid,
keskendudes kureeritud teenustele. See annaks selgust, milliseid teenuseid peaks veebileht
pakkuma, et mittekasutajatel tekiks suurem huvi kultuuripärandi vastu. Kuna mittekasutajad ei
pruugi olla motiveeritud kaardistamisel osalema, siis oleks oluline kasutada auhindasid või rahalist
preemiat.
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3.

Rahvusvaheliste mäluasutuste üleste avalike
digitaalsete teenuste uuring
Rahvusvaheliste mäluasutuste üleste avalike digitaalsete teenuste uuringu (edaspidi ka
rahvusvaheliste teenuste uuring) käigus analüüsiti kokku viit keskkonda – Europeana, Euroopa
arhiiviportaal, Finna, Smithsonian Open Access ja Digital Library of Slovenia. Nimetatud
keskkondadest esimesed kolm olid määratud hanke tehnilises kirjelduses ning ülejäänud kaks valiti
KPMG ja kooskõlastati projekti töörühma poolt. Valikule eelnes riikide kaupa kultuuripärandit
vahendavate andmekogudega tutvumine, mille tulemusel valis KPMG esmalt välja kolm keskkonda
– DigitaltMuseum, Smithsonian Open Access ja Digital Library of Slovenia. Valik tehti keskkondade
järgnevate omaduste põhjal: eritüübiliste objektide otsimise võimalus, mis on vajalik Eesti
kultuuripärandi objektide mitmekülgsust arvestades; erinevad andmekogud on integreeritud ühte
platvormi; mugav esmane kasutajakogemus. Kolme nimetatud keskkonda tutvustati projekti
töörühmale, kellega koostöös valiti neist detailsemaks analüüsiks välja kaks – Smithsonian Open
Access ja Digital Library of Slovenia –, mis lisandusid hanke tehnilises kirjelduses määratud
keskkondadele.
Rahvusvaheliste teenuste uuringu käigus hinnati, kas neis viies keskkonnas pakutavad teenused
vastavad antud projekti raames välja toodud kasutajagruppide ootustele ja vajadustele ning
selgitati välja Eesti roll riikide üleses lahenduses. Lisaks hinnati, kas teenuseid on mugav kasutada,
lähtudes veebilehe avanemiskiirusest avalehel ja pildiotsingus, katkistest linkidest veebilehel ja
veebilehe tehnilisest võimekusest (veebilehe laadimise aeg, mobiilile optimeeritus ja probleemid
veebikasutuses). Täpsem ülevaade rahvusvaheliste keskkondade kasutuskogemuse analüüsist
on toodud lisas 2.
Analüüsiks vajalikku informatsiooni koguti kolmel viisil:





3.1

dokumendianalüüs;
keskkondade haldajatele saadetud küsimustik;
veebilehtede kasutajakogemuse analüüs.

Keskkondade kirjeldused
Europeana
Europeana kogub kokku Euroopa erinevates andmebaasides oleva kultuuripärandi andmed ja
pakub kultuurihuvilistele erinevaid viise selle avastamiseks. Europeanas on võimalik külastada
näitusi, galeriisid ja blogisid ning keskkonnal on 3000-liikmeline partner- ja vabatahtlike võrgustik,
mis tegeleb andmete kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisega. Europeana kogub 21 Euroopa
riigi kultuuripärandit läbi 38 agregaator-platvormi. Lisaks tehakse koostööd temaatiliste
muuseumite ja muude kogudega. Europeana sisaldab kokku ligikaudu 50 miljonit objekti, millest
55,8% on pildid, 41,6% tekstimaterjal, 1,6% heliteosed, 1% videoteosed ja 0,03% 3D-objektid.
Europeana teenuste portfell koosneb järgnevatest võimalustest, mida on pikemalt kirjeldatud
loetelu järel:




otsing koos filtritega (algajatele ja edasijõudnutele);
blogid − lühikesed teosed, mis kirjeldavad sündmust 300−500 sõna ja mõne pildiga;
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näitused − pikemad teematutvustused;
galeriid − vähemalt 20 pildist koosnevad teematutvustused.
Objektivaates saab kasutada järgnevaid teenuseid:
o objektidest kollektsiooni loomine;
o objekti allalaadimine;
o objekti jagamine (Twitteris, Facebookis, Pinterestis).
Professionaalidele ja tõsisematele digitaalse kultuuripärandi huvilistele pakutakse läbi
erinevate projektide mitmeid väljundeid 5, millest märkimisväärsed on järgmised:
o koosloomeplatvorm andmete rikastamiseks (koostöös partneriga);
o transkribeerimine;
o subtiitrite lisamine;
o õppematerjalid erinevatele kooliastmetele;
o kultuuriteemaline vestlusrobot;
o API.
Sisselogimise puhul saavad kasutajad:
o luua privaatseid ja avalikke galeriisid;
o lisada objekte oma lemmikute nimekirja.

Teenuse mugavust parandava aspektina väärib märkimist kasutaja võimalus vaadata
otsingu teostamisel temaatilisi kollektsioone, mis aitavad soovitud teemaga süvitsi tutvuda.
Kasutajatel on võimalus luua ise privaatseid või avalikke galeriisid, mida nad saavad kasutada
õppetöö eesmärgil või põnevate leidude teistega jagamiseks. Galeriidesse saab lisada kõiki
Europeana andmebaasis olevaid objekte, märkides need lemmikuks. Kasutajatel on võimalus
lisada galeriile pealkiri ning lühikirjeldus, kuid objekte eraldi täiendavalt kirjeldada ei ole võimalik.
Europeana pakub ka kureeritud näituseid, mille kaudu tutvustatakse erinevaid teemavaldkondi läbi
jutustuste ja objektide piltide. Kasutajal on võimalik leida endale huvitav teemavaldkond ning selle
kohta rohkem lugeda. Näitused on loodud projektide raames ja Europeana töötajate poolt.
Europeanas nähtavaid blogisid kureerivad professionaalid, kes osalevad usaldusväärsete
blogijate programmis 6. Europeana on toetanud ka projekte, kus blogipostitusi kasutatakse
õppeprotsessis 7. Juhul kui kasutajad soovivad teemadega süvitsi tutvuda, on neil võimalus
vaadata näitusi, milles on lahatud kindlat teemat peatükkide kaupa. Selline lähenemine aitab
Europeanal paremini jälgida, milliseid alapeatükke külastatakse rohkem ning kasutajate jaoks on
loodud mugavam lahendus leheküljesiseseks navigeerimiseks ja endale vajaliku info leidmiseks.
Europeanas on loodud detailsed õpetused, kuidas tunde läbi viia ning milliseid materjale
õpilastele näidata. See võimaldab õpetajatel koguda materjali tunni planeerimiseks, kasutades
ettevalmistatud lugude kogumikke. Õpetajatel on võimalus anda tagasisidet, tuues välja õppija
emakeelde tõlgitud materjalide olulisuse õppeprotsessis ning selle, et eelistatud objektitüübid on
videod, pildid ja 3D-kujutised 8.
Europeana on hea näide suurest hulgast sisuloometeenustest, mis äratab lisaks kasutajatele eriti
huvi mittekasutajates. Sisuloome (sh interaktiivse sisuloome) võimaluse funktsionaalsust on
kirjeldatud kui agregaator-platvormi kasutajakogemust parandavat tegurit. Samas on oluline
arvesse võtta Europeana ja Eesti sisuloome teostamise võimekust, arvestades toimetajate ja
projekti ressursside vajadust. Seetõttu oleks Eesti lahenduses mõistlik kureeritud sisuloome
https://pro.europeana.eu/about-us/services-and-tools
https://pro.europeana.eu/post/introducing-europeana-trusted-bloggers-programme-it-s-all-about-makingmeaningful-connections
7 https://teachwitheuropeana.eun.org/
8 https://pro.europeana.eu/post/from-coding-projects-to-3d-modelling-enriched-pedagogical-material-andrecommendations-from-the-user-group
5
6
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tegevuste osas piirduda kollektsioonidega, kuid anda välistele osapooltele võimalus
pakkuda huvitavat ja eriilmelist sisuloomet, näiteks õpetajatele suunatud õppeplaanid.
Europeana on saanud piisaval määral rahastust mitmete lisateenuste väljaarendamiseks, mis
parandavad kultuuripärandi kättesaadavust oluliselt. Kõigist võrreldavatest keskkondadest on
Europeana asetanud kõige rohkem rõhku sellele, et andmekogudes olev informatsioon
oleks kõigile huvilistele läbi rakendusliideste leitav ja tasuta taaskasutatav. Üleeuroopalist
digiteeritud andmestikku saab kasutada masinõppemudelites ning rikastatud informatsiooni saab
edastada asutustele, kust andmed on pärit. Näiteks on Europeana loonud õppeplatvormi
Historiana, milles olevat informatsiooni saavad õpetajad kasutada ajaloo õpetamisel 9. See
võimaldab erinevatel asutustel kasutada Europeanas olevaid andmeid oma kasutajatele teenuste
pakkumiseks. Loodud APId võimaldavad nii otsida infot metaandmete kaudu kui ka vastata
kasutajate küsimustele. API annab võimaluse luua mitmeid uusi teenuseid ka tulevikus, tuginedes
kasutajate ootustele. Selleks, et ka Eestis tekiks innovaatilisi teenuseid, oleks oluline luua
API raamistik, mis võimaldaks andmeid vahetada mäluasutuste-üleselt ja väliste
partneritega. API raamistiku ideed on antud lahenduse kontekstis lähemalt kirjeldatud peatükis 4.
Europeanas on võimalik materjalidega tutvuda läbi järgnevate rakendusliideste:










9

Search API võimaldab teostada teistel veebilehtedel otsinguid nii, et vasteks tulevad
Europeana objektid.
Record API võimaldab koguda ühe objekti kohta kogu informatsiooni, mis on
Europeanas olemas.
OAI-PMH Service võimaldab alla laadida kogu Europeana andmebaasi.
Entity API võimaldab alla laadida ühe objekti grupeeringuga seotud märksõnu,
näiteks ühe linna, isiku või kontseptsiooniga seotud esemed.
Annotations API võimaldab täiendada Europeanas olevat informatsiooni läbi
rakendusliidese. Näiteks kui luuakse uus keskkond, mis on ühendatud Europeanaga
läbi Annotations API, siis jõuavad kõik uude keskkonda tehtud parandused ka
Europeanasse.
IIIF API võimaldab digiteeritud materjalide rikkalikumat esitamist. Näiteks saab
paremini esitada mitmest digiteeritud failist koosnevaid objekte (raamatute
digiteeringud, dokumendid).
SPARQ võimaldab otsida Europeanas olevaid objekte läbi erinevate seoste. Sisendit
kogutakse läbi VIAF, Iconglass, Geonames, Wikidata ja DBPedia keskkondade.

https://historiana.eu/
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Pilt 1: Rakendusliideste võimalused Europeana keskkonnas

Pilt 2: Rakendusliideste kasutusjuhud Europeana keskkonnas 10.
Europeana on ellu viimas mitut algatust, mis parandavad informatsiooni leitavust erinevates
keeltes. Objektide juures oleva informatsiooni rikastamiseks on loodud eraldi veebilehele
transkribeerimise võimalus 11. Europeana kasutab transkribeerimise kinnitamiseks valideeritud
kasutajate sisendit. Selline süsteem aitab tagada skaleeritavuse, sest nii ei pea mäluasutuste
töötajad muudetud andmeid teistkordselt kinnitama. Kuna kasutajad on avaldanud soovi
andmete parandamiseks Eesti andmebaasides, võib valideeritud kasutajate sisendi
kasutamine olla üks võimalus ühisloome edendamiseks ka Eestis. Samuti on Europeana
koostöös partneriga välja töötamas metaandmete automaattõlget 12, mis valmib 2023. aastaks.
Automaattõlge aitab tagada, et kõik Europeana külastajad saavad otsida ja vaadata avalikustatud
objekte mitmes keeles. Antud analüüsi käigus tõid intervjueeritud kasutajad automaattõlke välja
kui ühe ootuse keskkonnale. Europeana automaattõlke arendamise projekt on pooleli, kuid
selle käigus saadavatest kogemustest võib kasu olla Eesti digitaalse kultuuripärandi
kättesaadavuse arendamise faasis.
Europeana tegevust rahastavad Euroopa liidu liikmesriigid ja mitmed projektid. Europeana
teenuseid, sealhulgas veebisaiti, haldab konsortsium, mida juhib Euroopa Komisjoni teenuslepingu
alusel Europeana Foundation. Ajavahemikus 1. septembrist 2020 kuni 31. augustini 2021 rahastati
https://pro.europeana.eu/page/harvesting-and-downloads
https://pro.europeana.eu/page/transcribathon
12 https://pro.europeana.eu/project/europeana-translate
10
11
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keskkonda 7 miljoni euroga. Projekt on jaotatud 4 põhitegevuse vahel, millest suurim on keskkonna
korrashoid ja arendus ning millele on kulutatud hinnanguliselt 50% eelarvest. Digitaalse
kultuuripärandi kättesaadavuse parandamisele on kulutatud kokku hinnanguliselt 15%
kogueelarvest ning organisatsiooni haldamisele ja projektijuhtimisele hinnanguliselt 5−6%
kogueelarvest. 13
Europeana Foundation sõlmis 2017. aastal andmevahetuse lepingu ELNET Konsortsiumiga.
Lepingu alusel on ELNET Konsortsiumi hallatav E-Varamu portaal Eesti riigi esindajana andmete
vahendaja Europeana portaali. Lisaks on Europeana teinud E-Varamuga koostööd aastatel
2018/2019, kui viidi ellu projekt, mille eesmärgiks oli Europeana portaali jõudvate andmete
kvaliteedi parandamine ja litsentsiinfo korrastamine. Nimetatud projekti taotlus sai rahastuse
meetmest Europeana Common Culture 14.
Euroopa arhiiviportaal
Euroopa arhiiviportaal koondab Euroopa arhiivides olevat ainest ja pakub teavet, millistest
arhiividest võib leida vajaminevat informatsiooni. Arhiiviportaalil on kokku ligikaudu 290 miljonit
kirjet objektide kohta ning keskkonna põhiline fookus on kasutajate suunamine huvipakkuvat ainest
omava keskkonna juurde. Keskkonna esindaja sõnul jõuab antud keskkonnas olev materjal
suuremal määral ka Europeanasse.
Euroopa arhiiviportaalis leidub nii pilte, tekstilist infot kui ka digiteerimata objekte. Kuigi objektide
andmed on kirjeldatud, siis märkimisväärset osa objektidest ei ole digiteeritud kujul Euroopa
arhiiviportaali lisatud, mistõttu tuleb kasutada erinevate riikide arhiivikeskkondi või külastada
arhiive füüsilisel kujul.
Euroopa arhiiviportaal pakub mitmeid teenuseid:







dünaamiline otsing edasijõudnutele, sh otsing nimede ja asutuste hulgast, objektitüübi
järgi filter puudub;
kureeritud valik andmebaasis asuvatest dokumentidest;
API;
arhiivide asukohavaade.
Objektivaates saab kasutada järgnevaid teenuseid:
o objekti jagamine;
o objekti lisamine lemmikute nimekirja;
o objekti metaandmete printimine;
o objekti kohta tagasiside saatmine arhiivile.

Keskkonna esindaja sõnul ei eksisteeri sellel teenuseid, kuhu kasutajad oleksid kaasatud,
kuid sellised teenused on tulevikus plaanis. Keskkonnal on arendatud funktsioon, kus saab
vaadata esile tõstetud dokumente. Selline algatus peaks toetama uue informatsiooni leidmist
keskkonnast, kuid kahjuks ei ole esiletõstetud sisu lisatud alates 2019. aasta detsembrist.
Kasutusmugavuse tagamiseks on oluline andmekogu pidev ja jätkusuutlik arendamine.
Euroopa arhiiviportaali on arendatud kahe projekti (APEnet (2009−2012) ja APEx (2012−2015))
raames. Pärast 2015. aasta lõppu on keskkond muutunud iseseisvaks ja seda rahastab 25
Europeana DSI-4 Annual report 2020/2021
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/DSI4%20Y3_AnnualReport_V0.9_Perversion%20for%20Pro.pdf
14 https://www.elnet.ee/elnet-konsortsium/projektid/europeana/
13
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partnerit, sh Eesti läbi Rahvusarhiivi. Portaali juhitakse läbi mitme taseme, millest üheks on
nõukogu (Assembly of Associates), kus on esindatud erinevate riikide rahvusarhiivid. Nõukogu
kinnitab finantsplaanid ja keskkonna strateegia kaks korda aastas. Juhtkond koosneb viiest
liikmest, kes kohtuvad ühe korra kuus. Portaalil on ka kaks täiskohaga töötajat − APEFi juht ja
APEFi uuringute ja kaasamise koordinaator, mis omakorda piirab andmekogu jätkusuutlikku
arendamist.
Informatsiooni ühtluse tagamiseks on kõigis partnerorganisatsioonides ka kohalik juht, kes tegeleb
taktikaliste juhtimisülesannetega.
Finna
Finna koondab Soome kultuuripärandiga seotud informatsiooni. 2020. majandusaastaks oli sinna
koondatud andmeid 438 arhiivist, muuseumist ja raamatukogust. Finna keskkonnas oli erinevaid
indekseeritud materjale 73 miljonit, millest 2,1 miljonit oli digiteeritud. Keskkond täidab mitmeid
rolle: selle kaudu saab laenutada teoseid ning tutvuda video- ja muusikakollektsioonide,
ajalehtede, muuseumikogude, artiklite, teadustööde, piltide tegemise asukohtade ja andmekogus
olevate kaartidega. Keskkonna hea kasutusmugavus ja integreeritus teiste teenustega on taganud
ligi 3 miljonit külastust aastas 15.
Finna pakub kasutajatele mitmeid teenuseid, mille väärtust on kirjeldatud pärast loetelu:










otsing algajatele ja edasijõudnutele üle erinevate objektitüüpide (pildid, kirjandus,
füüsilised objektid, videod, kunstiteosed, teadustööd, muud kollektsioonid, perioodika ja
artiklid, heliteosed, kaardid, muusikapalad, asukohad, piiranguteta kollektsioonid);
eraldi otsingufilter õppematerjalidele;
piltide ja hoonete otsing asukoha põhjal;
otsinguajaloo jälgimine;
API;
blogi;
raamatute laenutusajaloo vaatamine.
Objektivaates saab kasutada järgnevaid teenuseid:
o objekti jagamine;
o objekti lisamine lemmikute nimekirja.
o objekti andmete printimine;
o objekti kohta tagasiside saatmine;
o objekti laenutamine (raamatute puhul);
o objektile viite loomine teadustöö tarbeks;
o sarnaste objektide vaatamine;
o teiste kasutajate poolt objektile antud tagasiside nägemine;
o objekti allalaadimine.

Finnas ei ole pandud märkimisväärset rõhku kureeritud informatsiooni pakkumisele. Avalehel on
küll erinevad kureeritud teemapüstitused, kuid nendele klõpsamine viib otsinguvaatesse ning
täiendavat informatsiooni ei pakuta. Ka blogis räägitakse Finnast kui infosüsteemist, kuid ei pakuta
kultuuripärandiga seotud informatsiooni.

15

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Suunnitelmat+ja+raportit?preview=/51840967/213451328/Finna_toimintasu
unnitelma_2021_v1.pdf
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Finnas töötab kokku 27 inimest ning Finna kasutajakogemuse parandamisega tegeleb
igapäevaselt organisatsiooni palgal olev kasutajakogemuse disainer￼ 16, 17. Kuna Finnaga
liidestatud andmekogud kasutavad sama otsingumootorit ja kasutajavaadet, ei vaja iga
allikandmekogu kasutajakogemuse parandamiseks eraldi rahastust ning kõikide
keskkondade ühtlane areng aastast aastasse on tagatud. Kasutajakogemuse disaineri roll on
oluline, kuna Finna poolt agregeeritud asutused kasutavat sarnast disaini. See raskendab disaineri
tööd, kuna veebilehe arendamisel ja kujundamisel tuleb arvestada erinevate asutuste soovide ja
vajadustega.
Kasutajakogemuse disaineri olemasolu võib olla üks põhjendustest, miks Finna sai
keskkondadest kõige parema tulemuse nii otsingu- kui ka objektivaate valdkonnas. Finna
otsing on avalehel kesksel kohal ning sobiva objekti leidmiseks on mitu võimalust, st kasutaja: a)
saab vajutada otsingunuppu, b) saab valida edasijõudnud kasutajatele mõeldud otsingu, c) pääseb
informatsioonile ligi objektitüübile klõpsates (näiteks hariduslikud ressursid, pildid, videod jne). See
annab võimaluse erinevatel kasutajatel otsida objekte endale sobival viisil, mis aitab Finnale
rohkem kasutajaid tuua. Kui mittekasutajad saavad otsida objektitüübile tuginedes, siis teadlased
saavad kasutada edasijõudnute otsingut. Finna lahendus võeti parima praktikana kasutusele ka
kontseptuaalse prototüübi koostamisel, kuid prototüübi disainimisel oli soov panna enam rõhku
sisuloometeenustele, mis tõmbaksid mittekasutajate tähelepanu.

Pilt 3: Otsingu teostamine Finna keskkonnas.
Otsinguvaates saab Finna kasutaja valida endale profiili, mille alusel informatsiooni leida.
Õppematerjalide otsingufiltrid keskenduvad õppeastme ja kindla teema leidmisele, samal ajal kui
üldine otsing keskendub objektitüübi ja ajastu defineerimisele. Õppematerjalide otsingufilter
võimaldab otsida Soome õppematerjalide avalikust andmekogust 18 (Library of Open Educational
Resources), mis koondab kokku nii digitaalsed kui ka füüsilised õppematerjalid, millel ei ole
juurdepääsupiiranguid. See tähendab, et kasutajatel on võimalik valida, kas kasutada materjale
läbi Finna või õppematerjalide avaliku andmekogu. Õppematerjali otsingufilter lihtsustab õpilastel
õppematerjalide leidmist.

16

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Suunnitelmat+ja+raportit?preview=/51840967/213451328/Finna_toimintasu
unnitelma_2021_v1.pdf
17 https://www.zbw-mediatalk.eu/2021/10/user-experience-in-libraries-insights-from-the-digital-finnaservices-at-the-national-library-of-finland/
18 https://aoe.fi/#/etusivu
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Pilt 4: Filtrite valimine Finna keskkonnas.
Õppematerjale on võimalik filtreerida sealhulgas haridusastme, õpetatava sisu, eesmärgi kui ka
otsija rolli (õpetaja/õpilane) järgi. Kuigi otsinguvaade on parima praktikana välja toodud, siis
käesoleva analüüsi skoobis ei ole analüüsitud eraldi õppematerjalide avalikustamise ja otsimise
võimalusi Eestis.

Pilt 5: Hariduslikud ressursid Finna keskkonnas.
© 2022 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.
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Objektivaate puhul on peaaegu kõik antud analüüsi raames mõõdetavad kasutajate ootused ja
vajadused edukalt esindatud. Finna kajastab ka informatsiooni raamatute erinevate trükkide kohta
ning teisi sarnaseid objekte. Seetõttu on Finnast saadud inspiratsiooni ka prototüübi loomisel (vt
ptk 11).

Pilt 6: Objektivaade Finna keskkonnas
Finna otsingusüsteemi tugevuseks on ka avatud lähtekood, milleks on raamatukogude
jaoks arendatud ja Finna poolt kohandatud VuFind lähtekood. Antud lähenemine on taganud
süsteemi regulaarse uuenemise, kuna sinna panustavad ka arendajad väljastpoolt Finnat.
Sarnaselt Europeanale pakub liidestamise võimalusi ka Finna, mille API kaudu saavad
kasutajad päringuga otsida seal leiduvaid objekte, objektidega seotud kõrge resolutsiooniga pilte
ning metaandmeid. APId tagavad kasutajatele võimaluse saada kiiresti suures koguses materjali
teadustööks või vajadusel esitada materjale endale sobival kujul. Finna andmete töötlemiseks on
loodud kratte, mis näitavad pildimaterjali erinevates keskkondades, sh Twitteris. 19
Võrreldes teiste regioonide või riikide üleste lahendustega on Finnal unikaalne
juhtimismudel. Liidestudes Finna keskkonnaga loobub olemasolev keskkond oma veebiliidesest
ja asendab selle Finna veebilehega. Nii jõuab kogu informatsioon Finna veebilehele ning
kultuuripärandit omav asutus saab keskenduda oma põhitegevusele, selle asemel et veebilehe
otsingumootorit eraldiseisvalt arendada. Samas jääb igale keskkonnale õigus luua oma
kujundusega veebileht, mis kasutab Finna otsingumootorit ja asutusele iseloomulikku värvipaletti.
Finna juhtimismudel võeti aluseks ka ühe tulevikualternatiivi – uue agregaator-platvormi loomine
olemasoleva andmekogu asemele – loomisel (vt ptk 4). Lepingu järgi on Soome
Rahvusraamatukogu ülesandeks hõlbustada ühendatud andmebaasides teenuste integratsiooni
ning liidestunud keskkonna omaniku vastutuseks on endale kuuluvates andmetes muudatuste

19

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=53839221
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tegemine vastavalt seatud reeglitele 20. Selline ülesannete jaotus tagab andmetele üle
andmekogude ühtsed standardid. Liidestunud keskkondade asutused allkirjastavad lepingu, kus
liidestatud materjalidele määratakse CC0 copyright litsents ehk andmeid võib luba küsimata
kopeerida, muuta ja jagada ärilistel eesmärkidel. Antud lahendus oleks oluline ka Eesti kontekstis,
kuna võimaldab ühtlustada mäluasutuste andmekogude andmeid ja lihtsustab mäluasutuste üleste
teenuste pakkumist.
Finnat rahastab Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium läbi riigieelarve. Finna teenusega
liidestumine on teistele asutustele hetkel tasuta ning seda rahastab Soome Haridus- ja
Kultuuriministeerium läbi Soome Rahvusraamatukogu. Juhul kui rahastus lõpeb, hakatakse kõigilt
liidestatud osapooltelt küsima regulaarset tasu, mis katab nii tarkvaraarenduse, veebilehe halduse
kui ka veebilehe klienditoe kulud 21. Raporti kirjutamise hetkeks kasutas Finna mudelit rohkem kui
400 asutust, sealhulgas arhiivid, muuseumid, raamatukogud ja ülikoolid. 22 Selline mudel vähendab
kõigile asutustele eraldiseisva otsingusüsteemi ülesehitamise kulusid.
Smithsonian
Smithsoniani andmebaasid koondavad USA kultuuripärandit ning tegemist on maailma suurima
muuseume, õpetamist ja teadustööd ühendava organisatsiooniga. Keskkonnaga on ühendatud 21
muuseumi ja loomaaed (Smithsonian National Zoo). Smithsonian võimaldab uurida erinevaid
andmeid: veebilehti, pilte, kogusid, 3D-mudeleid, näitusi, lugusid ja ka videoid. Materjale on
võimalik leida erinevatest andmebaasidest, millest mõned on vanemad ja vajaksid uuendamist.
Analüüsi käigus vaadati lähemalt Smithsoniani andmebaasi Open Access, mida tutvustati
avalikkusele 2020. aastal. Keskkonnas on hetkel 3,3 miljonit digiteeritud objekti, millel on CC0
copyright litsents. Keskkonda külastati 2020. aastal 178 miljonit korda. Keskkonnas olevaid objekte
on kõigil kasutajatel võimalik kasutada endale sobival moel (sh ärilistel eesmärkidel).
Smithsonian pakub Open Access keskkonna kasutajatele mitmesuguseid teenuseid:












näitused;
ülevaade muuseumites toimuvatest ettekannetest;
kollektsioonid;
blogid;
taskuhääling;
mängud telefonis;
3D-kollektsioonid;
API;
keskkonna kasutamise statistika.
Objektivaates saab kasutada järgnevaid teenuseid:
o objekti jagamine;
o objekti andmete printimine;
o objektile viite loomine teadustöö tarbeks;
o sarnaste objektide vaatamine;
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objekti allalaadimine.

Smithsonian muudab organisatsiooni kuuluvate muuseumite tegevuse nähtavaks, tutvustades
Open Access veebilehel erinevates muuseumites asuvaid näitusi läbi lühikirjelduste. Samuti on
võimalik näha, millised on olnud varasemad näitused ning millised näitused on muuseumitel
plaanis.
Smithsonianis pakutakse mitmeid unikaalseid teenuseid, mis toetavad kultuuripärandi
kättesaadavust. Smithsoniani veebilehel on erinevaid interaktiivseid lahendusi, millest saaksid ka
Eesti andmebaasid ideid kultuuripärandi presenteerimiseks. Kuid esmajärjekorras on oluline
võimaldada kasutajatele lahendus, mis vastaks analüüsi raames seatud ootustele ja vajadustele
(vt ptk 2).
Organisatsioon on loonud telekanali, üle 15 populaarteadusliku taskuhäälingu, mis
kaasavad biolooge, artiste, ajaloolasi, arheolooge, kunstnikke, astrofüüsikuid, kultuuritegelasi,
teadlasi ning loomaaednikke 23. Samuti pakutakse mitmeid erinevaid mobiilirakendusi
Smithsonianis asuvate kogude tutvustamiseks. Loodud on ka üle 30 rakenduse, mille hulgas
on muuseumite külastust rikastavaid rakendusi, Smithsoniani ajakirjasid sisaldavaid rakendusi ja
ka lastele mõeldud mänge. Lai valik teematutvustusi toetab ka kultuuripärandi juhuslikku
avastamist. Smithsonian pakub ka võimalust uurida 3D-kollektsioone, kus on hetkel
kättesaadavad rohkem kui 2500 eset. Neid esemeid on võimalik alla laadida ning seejärel kasutada
kujutisi virtuaalreaalsuses või arvutimängudes. Esemetest on samuti loodud kollektsioonid, kus
kasutajatel on võimalik tutvuda näiteks fossiilidega või Apollo 11 missioonil kasutatud
esemetega 24.
Smithsoniani veebilehel viidatud blogid viivad veebilehtedele, mida haldab küll Smithsoniani
organisatsioon, kuid millel kasutatud disainiloogika on Open Access lehest sõltumatu. Kokku on
Smithsonianil rohkem kui 25 erinevat blogikeskkonda.
Smithsoniani rahastatakse USA valitsuse poolt ning läbi erinevate annetuste. 2020/21.
majandusaastal moodustasid annetused era- ja juriidilistelt isikutelt 229,8 miljonit eurot, millest 116
miljonit tuli eraisikutelt. Ülejäänud rahastus pärineb USA riigieelarvest. Organisatsiooni kogukulud
olid 2020/21. majandusaastal 1487 miljonit eurot. Arvestades organisatsiooni suurust, on
Smithsonianil mitmetasandiline juhtorganite struktuur 25.
Digital Library of Slovenia
Sloveenia digitaalset raamatukogu, ingl k lühendatult dLib, haldab Sloveenia Riiklik ja Ülikooli
Raamatukogu. Nimetatud raamatukogu tagab dLib-i keskkonna arendamise ja haldamise. Antud
keskkond on ka Sloveenia partneriks Europeanale. DLib-ist on võimalik leida raamatuid,
perioodilisi väljaandeid, teadustöid, kirjalikke materjale, pilte, muusikat ja kaarte. Kokku on
keskkonnas ligikaudu 900 000 objekti ning nädalas on külastajaid ligikaudu 20 000.
DLib pakub kasutajatele järgnevaid teenuseid:




otsingud vastavalt esemetüübile:
metaandmete allalaadimine;

https://www.si.edu/podcasts
https://3d.si.edu/collections
25 https://www.si.edu/sites/default/files/Admin/smithsonian-organizational-chart.pdf
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kollektsioonid;
keskkonna kasutamise statistika.
Objektivaates saab kasutada järgnevaid teenuseid:
o objekti jagamine;
o objektile viite loomine teadustöö tarbeks;
o objekti ja sellega seotud metaandmete allalaadimine.

Kasutajate ootuste hulgas on ka kureeritud kollektsioonide vaatamine, näiteks näitused, millest
kasutajad saaksid leida enda jaoks uut informatsiooni. Näitused on dLib väga edukalt välja
toonud. Kollektsioonid on avalehel, kus välja toodud teemadele klõpsates näeb kasutaja mitmeid
eriilmelisi kollektsioone. Kollektsioonid on grupeeritud järgnevalt: persoonid, topograafilised
kaardid, heliloojad ja laulud, teadus, kunst, kirjandus jne ning need on reeglina koostatud ühe
mäluasutuse objektidest. Kasutajatel on võimalus kiirelt navigeerida erinevate kollektsioonide
vahel ning näha objekte, mida nad ise otsida ei oleks osanud. Lisaks on kasutajatel võimalik
kollektsioonides olevate mõistete ja nimedega süvitsi tutvuda, kuna märkimisväärne osa tekstist
on rikastatud hüperlinkidega, mis viivad kasutaja otsinguvaatesse või kindla objekti juurde.
Kollektsioonile klõpsamine suunab kasutaja alamlehele, kus võib leida täiendava jaotuse
huvipakkuva teema kohta. Klõpsamine huvipakkuvale teemale suunab kasutaja kureeritud
otsinguvaatesse, mille päises on täiendav informatsioon antud teema kohta. Käesoleva analüüsi
prototüübi loomisel on kasutatud nii dLib-i kui ka Europeana kollektsioonide loomise lahendust (vt
ptk 11).

Pilt 7: Kollektsioonide jaotus avalehel – Digital Library of Slovenia.
Keskkond on avatud aastast 2005 ning seda rahastati Norra finantseerimismehhanismidest.
Raporti kirjutamise hetkel rahastatakse keskkonna arendusi regulaarselt Sloveenia Riikliku ja
Ülikooli Raamatukogu kaudu, keda omakorda rahastab Sloveenia Kultuuriministeerium. Hetkel on
raamatukogu eesmärk tõsta keskkonnas objektide arvu ja digiainese metaandmete kvaliteeti ning
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parandada kasutusmugavust. 26 Selle eesmärgi saavutamiseks koostas raamatukogu 2020. aastal
riikliku projekti Sloveenia väljaannete digiteerimiseks.

3.2

Ülevaade parimatest praktikatest
Rahvusvaheliste mäluasutuste üleste avalike digitaalsete teenuste uuringu raames analüüsitud
keskkondadel on olnud erinevad eesmärgid, mistõttu erineb ka nende veebilehtede ja
organisatsioonimudelite ülesehitus. Keskkondade erisuste analüüs võimaldas tuvastada parimaid
praktikaid, mida oleks mõistlik Eestis kasutusele võtta ning saadud tulemused olid sisendiks
käesoleva analüüsi kõikides etappides, sealhulgas võimalike tulevikulahenduse alternatiivide
koostamisel esimeses etapis. Alternatiividena kirjeldati nelja kõige tõenäolisemat lahendust
kultuuripärandiga seotud teenuste pakkumise jätkamiseks (vt ptk 4). Rahvusvaheliste teenuste
uuringu tulemused olid ka sisendiks valitsemismudeli loomisel (vt ptk 13) ja teenuste kirjeldamisel
(vt ptk 9). Samas on oluline meeles pidada, et vaadeldud keskkondade rahalised ressursid on
võrreldes Eesti tänase olukorraga oluliselt suuremad. Ressurssidele lisaks on Finna ja dLibi puhul
ühendatud kultuuri- ja haridusvaldkond, mis lihtsustab mäluasutuste üleste otsuste tegemist.
Soomes rahastab Finnat Haridus- ja Kultuuriministeerium ning dLib-i haldab Sloveenia Riiklik ja
Ülikooli Raamatukogu, mis täidab mõlema valdkonna ülesandeid. Samas Eestis on mäluasutused
kahe ministeeriumi haldusalas. Seetõttu on oluline mõista, kuidas rahvusvahelised praktikad
sobivad Eesti konteksti.
Finna keskkonna loomise eesmärkideks on muuhulgas olnud kultuuripärandit omavate
keskkondade veebiotsingu ühtlustamine ning kulude kontroll. Finna koostööpartnerid saavad
võimaluse ühtlustada oma veebilehed Finna.fi veebilehega, nii väheneb surve liitunud
organisatsioonidele oma veebilehti ise arendada ning nad saavad keskenduda enda
põhitegevusele. Finna keskkonnale on tuginetud nelja alternatiivi seas kolmandana toodud
tulevikulahenduse loomisel − uue agregaator-platvormi loomine olemasoleva andmekogu
asemele. Samas ei ole antud lahendus Eesti konteksti arvestades kõige optimaalsem.
Tulevikulahenduse nelja alternatiivi analüüsi (vt ptk 4) tulemuste põhjal soovitab selle
teostaja siiski kasutusele võtta struktuuri, kus üks asutus haldab agregaator-platvormi,
kuid kogenud kasutajatel on võimalik tutvuda ka andmekogudega eraldi. Antud lahendus on
kasutusel Europeanas, Euroopa arhiiviportaalis, Smithsonianis ja dLib-is. Nende platvormide
fookuses on koguda ühisele platvormile kokku erinevate asutuste või riikide kultuuripärand. Antud
struktuuri on kirjeldatud nelja alternatiivi seas teise lahendusena − uue agregaator-platvormi
loomine eraldiseisvalt. Samas on Eestis agregaator-platvormina kasutusel E-Varamu, mis
võimaldab kasutajatel tutvuda erinevate asutuste digiainesega ning millega jätkamist kirjeldab
tulevikulahenduse neljast alternatiivist esimene − as-is-olukorra jätkumine.
Lisaks juhtimismudelile hinnati keskkondade kasutajakogemust, külastades nende veebilehti.
Võttes aluseks kasutajagruppide kirjeldatud probleemid, ootused ja vajadused, hinnati, kui edukalt
suudavad mäluasutuste üleseid teenuseid pakkuvad keskkonnad neid täita. Samuti hinnati
keskkondade laadimise kiirust, katkisi linke veebilehtedel ja veebilehtede kättesaadavust läbi
erinevate keskkondade. Kasutusmugavuse analüüs võimaldas tuvastada parimad praktikad, mida
võiks arvesse võtta Eesti lahenduse arendamisel ja mis olid üheks sisendiks teenuste kirjeldamisel
ja disainimisel. Teistest kõrgemad kasutajakogemuse skoorid said Finna ja Europeana, kuna
nende lahendused keskenduvad aspektidele, mis on olulised just edasijõudnud kasutaja jaoks.
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Parimaid lahendusi kasutajagruppide kirjeldatud probleemidele, vajadustele ja ootustele pakkus
Finna. Soome kultuuripärandit koondava keskkonna kõrge skoor võib tuleneda ka sellest, et
organisatsiooni palgal on kasutajakogemuse disainer, kes aitab tagada, et veebilehte ja
funktsionaalsusi oleks mugav kasutada. Kuigi objektidega tutvumist võimaldavad kõik keskkonnad,
saadi objektivaate disainimisel inspiratsiooni Finna funktsionaalsusest. Objektide otsimise
lihtsustamiseks on nii Finna kui ka dLib-i avalehel näha erinevad objektitüübid, millele klõpsates
avaneb otsinguvaade, kus on vaikimisi antud vastava objektitüübi filter. Kuigi sarnast praktikat
kaaluti kontseptuaalse prototüübi koostamisel, siis leiti, et Eesti lahenduse korral on soov
vähendada otsingukesksust ja panna enam rõhku kureeritud sisuloomele.
Europeana tugevuseks on liidestusvõimekus, mis tagab ka era- ja avaliku sektori
teenusepakkujatele võimaluse keskkonnas olevat informatsiooni kasutada. Europeana on pannud
rõhku eritüübilise sisu loomisele, tehes seda ise läbi Europeana Foundationi ja ka Euroopa Liidu
poolt rahastatud projektide. Sisuloomet teostades on mõeldud erinevatele kasutajagruppidele ja
seetõttu on loodud ka õpetajatele suunatud detailsed teemade kaupa juhendid õppetöö
läbiviimiseks. Europeana koos dLib-i näituste lahendusega oli abiks sisuloometeenuste, näiteks
kureeritud sisuloome, defineerimisel.
Smithsonian koondab materjale mitmest andmebaasist ning Smithsoniani Open Access
keskkonna eesmärk on presenteerida eelkõige infot, mida kultuurihuvilised saavad kasutada ilma
piiranguteta. Smithsonian on loonud unikaalseid teenuseid, mis esitlevad kultuuripärandit kasutaja
jaoks huvitaval viisil. Tegemist on ka palju ressurssi omava suure organisatsiooniga. Väiksema
ressursiga tegutsemise näide on dLib, mille sisuloome funktsionaalsus on välja toodud ka
kollektsioonide loomise teenuse all. Kasutajatel on võimalus leida huvipakkuvaid objekte kureeritud
loendist ning tutvuda nendega hüperlinkide kaudu, mis viivad kasutaja otsinguvaatesse või kindla
objekti juurde.
Kõige nõrgema tulemuse sai Euroopa arhiiviportaal, mis toob kokku riikide kultuuripärandi objekte,
kuid piiratud ressursside tõttu on selles teenuste loomisele ja kasutajakogemuse parandamisele
vähem rõhku pandud kui teistes keskkondades. Andmebaase agregeerides ei ole Euroopa
arhiiviportaalis metaandmeid tõlgitud ning kui kasutajal on soov vaadata Euroopa arhiiviportaalist
näiteks AISi objektide metaandmeid, siis tuleb tal esmalt AISi keskkonda liikuda.
Funktsionaalsustest, mida kasutajad probleemide, vajaduste ja ootuste raames välja tõid,
puuduvad Euroopa arhiiviportaalis mitu, näiteks viidete genereerimine, ühisloome, materjali
salvestamine.
Lisaks viiele keskkonnale analüüsiti mäluasutuste üleste keskkondadega samadel alustel ka EVaramut, et võrrelda Eestis kasutusel oleva lahenduse ja teiste keskkondade kasutajakogemust.
Kuigi väljatoodud teenused on E-Varamus olemas, ei ole portaal kasutajakogemuse põhjal
kasutajasõbralik, mistõttu ei saa mitme mõõdiku hinnangu järgi olukorda eeskujulikuks märkida.
Informatsiooni kättesaadavaks tegemisel on lisaks agregeeriva platvormi veebilehe heale
kasutajakogemusele oluline ka informatsiooni kättesaadavus API-de kaudu. API raamistiku
loomine on soovituslik kõikide tulevikulahenduste puhul. API-de optimaalseks kasutusele
võtmiseks on oluline, et andmed oleksid sisestatud keskkondadesse ühiseid nõudeid järgides
(näiteks pealkirjad on esitatud samas formaadis). Informatsiooni kogumisel on erinevatel
keskkondadel oluline osa selles, et kogutav informatsioon oleks hiljem kasutajale kättesaadav
samadel alustel. Näiteks Finnas on partneritel lepinguline kohustus viia andmetes sisse
muudatused vastavalt seatud reeglitele. Seetõttu on valitsemismudeli raames soovitatud
kaaluda vastutava asutuse ja mäluasutuse vahel lepingu sõlmimist (vt ptk 13), mis
võimaldab paika panna ühtsed kirjeldusnõuded.
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Rahvusvaheliste teenuste uuringust selgus, et keskkonnad mitte üksnes ei kasuta API-sid
digiainese agregeerimiseks, vaid pakuvad ka ise API-sid uute teenuste loomise soodustamiseks.
Agregeerivad keskkonnad on arendanud uusi teenuseid, mida pakutakse näiteks haridusele
suunatud ja andmete rikastamise keskkondade kaudu. Uued teenused on arendatud peamiselt
teistele veebilehtedele, mis on agregeeriva keskkonnaga seotud läbi viidete. Samas ei paku
agregeerivad platvormid kasutajatele andmete rikastamise teenuseid alati ise, vaid selleks
kasutatakse ka partnereid. Hoidmaks informatsiooni atraktiivsena ka kolmandatele osapooltele,
peavad keskkonnad tagama, et neis olev informatsioon oleks kättesaadav läbi API, omaks
rikkalikke metaandmeid ja kirjeldusi ning et pildimaterjal oleks kõrgkvaliteetne ja materjali litsentsid
ei takistaks andmetele ligipääsu (keskkonnas avaldatud materjalidel on CC0 litsents). API-de abil
uute teenuste loomist kirjeldab neljas tulevikulahenduse neljast alternatiivist − API raamistiku
kokkuleppimine.
Rahvusvaheliste teenuste uuringust tuli välja püsirahastuse oluline roll eesmärkide täitmise
tagamisel. Kõrgema hinnangu saanud andmebaaside finantseerimisel on püsirahastuse osakaal
olnud suurem ning andmebaaside arendamiseks on kulunud mitmeid miljoneid eurosid.
Püsirahastus tagab, et keskkonnas toimuks regulaarne kasutajate probleemide, vajaduste ja
ootuste jälgimine, millest tulenevalt tehakse keskkonnas vajadusel uuendusi. Rahvusvaheliste
teenuste uuringu ulatusse kuuluvate riigiüleste keskkondade püsirahastuse on taganud üks
vastutav asutus. Näiteks, nii dLib-i kui ka Finna keskkonda haldavad organisatsioonid, kelle
kultuuripärandi objektid on neis keskkondades esindatud. Lisaks saab Finna juures välja tuua, et
Finnaga liidestatud keskkondadel on sama kasutajakogemus, mille põhjal tehtavad arendused
mõjutavad mitmeid keskkondi paralleelselt. Nii on arendusteks eraldatud raha suunatud ühte
keskkonda, mille kaudu toimuvad arendused ka sellega liidestatud keskkondades. Seevastu EVaramut haldav organisatsioon ise ei oma objekte, mida vahendab, ning seetõttu ei ole keskkonnal
tihedat sidet kasutajate vajadustega. Projektipõhise rahastuse ja piiratud arvu töötajatega on
keeruline parandada kasutajakogemust ja kaasata rohkem mäluasutusi, kes sooviksid jagada oma
informatsiooni. Sarnased probleemid on tuvastatavad ka Euroopa arhiiviportaali puhul, kus on
üksnes kaks täistööajaga töötajat.
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4.

Teenuste kasutamise tulevikualternatiivid
Analüüsist selgusid neli kõige tõenäolisemat lahendust, kuidas jätkata digitaalse kultuuripärandi
pakkumist kasutajatele. Lahenduste jaoks on sisendina kogutud kohalikke ja rahvusvahelisi
praktikaid, informatsiooni kasutajaküsitlusest ja intervjuudest fookusgruppidega. Peatükis 9 on
kirjeldatud teenuseid, mida kasutajad ootavad kultuuripärandit vahendavalt veebilehelt.
Kõige enam ootavad kasutajad ühte keskkonda, mille kaudu oleks võimalik kultuuripärandi
andmeid näha, vajadusel eksportida ja teisi mäluasutuste üleseid teenuseid kasutada. Seetõttu
soovitab analüüsi teostaja võtta kasutusele struktuuri, kus üks asutus haldab agregaator-platvormi,
kuid kasutajatel on võimalik tutvuda andmekogudega eraldi. Antud lahendus on optimaalne, kuna
agregaator-platvorm võimaldab luua asutuste üleseid ühiseid teenuseid kasutajatele, kes saavad
samas soovi korral kasutada valdkonnaspetsiifilisi teenuseid asutuse andmekogus. Näiteks
teadlased leidsid, et asutuste andmekogud on kasulikud spetsiifiliste detailotsingute ja
andmeanalüütika teostamisel, kuid nägid ka vajadust asutuste üleselt seoste loomisele.
Kuna Eestis on olemas E-Varamu portaal, mis täidab agregaator platvormi rolli 2016. aastast, on
käesoleva analüüsi käigus leitud, et esimene lahendus on kõige optimaalsem, samas tuleks
edasiste arenduste käigus arvestada käesoleva projekti tulemustega. Järgnevalt on
kirjeldatud kõiki nelja lahendust ning nende positiivsed ja negatiivseid külgi.
As-is jätkumine
Olemasolevad keskkonnad jätkavad as-is lahendusega ja lahendavad infosüsteemidega
seonduvaid probleeme lähtuvalt võimalustest. Antud suuna puhul arendatakse endiselt E-Varamu
platvormi, mis toob kokku erinevate mäluasutuste digiainesed. Eeldatud on, et E-Varamu võtab
arenduste tegemisel käesoleva raporti teenuste soovitusi (vt ptk 9) arvesse nii palju kui võimalik,
et pakkuda kasutajate jaoks mugavaid teenuseid. 27 Kasutajatele tekib teoreetiliselt kaks võimalust
sama objekti vaadata – a) E-Varamu ja b) andmekogu, mis on liidestatud E-Varamuga. Lisaks võib
teenuseid arendada erasektori veebilehtedel, kui nad E-Varamuga liidestuda saavad. Üheks
võimaluseks oleks näiteks pakkuda täiendavaid teenuseid Wikipedias. Selle asemel, et sõlmida
asutustega eraldi liidestuste kokkuleppeid, on optimaalseks teenuste arendamiseks soovituslik
kokku leppida API raamistik ehk ühtsed standardid andmete vahetatamiseks agregaatorplatvormiga.

28.03.2022 avaldati hange “E-Varamu portaali tarkvara ja integratsioonitööd” (247756), mille raames arutatakse
peatükis 9 kirjeldatud teenuste arendusvõimalusi.
27
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Joonis 1. Alternatiiv − as-is jätkumine
E-Varamu portaal täidab juba praegu agregeerimise funktsionaalsust. Kuigi algne eesmärk oli
keskenduda teaduskogumile, on E-Varamus võimalik tutvuda ka kultuuripärandiga. E-Varamu
portaali täiendav arendamine tähendaks, et on võimalik võita olemasolevatest ressurssidest ja
kogemustest. Paralleelse platvormi loomise põhjendamiseks peaks platvormi eesmärgis olema
erinevus, mida oleks võimalik selgelt edastada ka kasutajatele, ning platvorm peaks looma
lisandväärtust. Kuna E-Varamu portaali arendamise hankes on võetud arvesse ka käesoleva
analüüsi teenuseid, siis analüüsi teostamise hetkel ei ole uue platvormi lisandväärtust võimalik
tuvastada.
Samas on E-Varamu praegune püsirahastus ja ressursid piiratud, mis pärsib veebilehe pidevat ja
jätkusuutlikku arendamist. See omakorda võib viia olukorrani, kus kasutusmugavus kannatab aja
jooksul vananevate lahenduste tõttu. Kuna mäluasutuse andmekogusid arendatakse
eraldsiseisvalt, ei taga see lahendus võimalust paremini jälgida või suunata andmete ühtlustamist
üle andmekogude. Eeltoodud põhjustel on antud lahenduse toimimiseks vaja muuta
valitsemismudelit (vt ptk 13).
Uue agregaator-platvormi loomine eraldiseisvalt
Ressursid suunatakse uue keskkonna arendamisse ja olemasolevad keskkonnad lahendavad
probleeme lähtuvalt võimalustest. Antud lahendus tekitaks olukorra, kus Eestisse tekiks korraga
kaks kultuuripärandit agregeerivat infosüsteemi − E-Varamu ja uus agregaator-platvorm. Mõlemad
keskkonnad konkureeriksid nii kasutajate leidmise kui ka ressursside osas. Andmeid pakkuvate
andmekogude veebilehtede areng jätkub sõltumatult ehk nende veebilehtede areng ei võta
arvesse antud raporti raames väljapakutud teenuste ettepanekuid (vt ptk 9). Kasutajatel tekib kolm
valikut kultuuripärandi andmete nägemiseks ja kasutamiseks: a) E-Varamu, b) uus agregaatorplatvorm, ning c) olemasoleva andmekogu veebileht. Sarnaselt võib teenuste arendus toimuda
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erasektori veebilehtedel, kasutates andmevahetuseks agregaator-platvormi. Selle asemel, et teha
eraldi kokkuleppeid asutustega liidestuste osas, on optimaalseks teenuste arendamiseks
soovituslik kokku leppida API raamistik ehk ühtsed standardid, kuidas agregaator-platvormiga
andmeid vahetatakse.

Joonis 2. Alternatiiv − uue agregaator-platvormi loomine eraldiseisvalt
Uus agregaator-platvorm võimaldab alustada arendust ja luua kasutaja ootusi arvesse võttes tema
jaoks mugav platvorm/veebileht. Uue platvormi puhul on uusi teenuseid tunduvalt kergem
arendada. Samas võib teenuste arendamine vanemate andmekogude puhul kujuneda
keerukamaks, kuna uued teenused peavad arvesse võtma andmekogu eripärasid. Uuel
keskkonnal peaksid olema kasutajaskond ja funktsionaalsus, mis pakuvad võrreldes
olemasolevate andmekogude ja E-Varamuga lisaväärtust, kuna lisanduva platvormiga kaasneb
kulu.
Uue agregaator-platvormi loomine olemasoleva andmekogu asemele
Antud lahendust on kirjeldatud Finna näite põhjal 28. Üks olemasolev asutus võtab peakasutaja rolli
agregaator-platvormina ning asendab oma andmekogu ja veebilehe uue lahendusega. Teised
andmekogud saavad võimaluse liituda agregaator-platvormiga, mis litsentseerib teistele
mäluasutustele enda kasutajaliidesega sarnast kasutajaliidest. See tähendab, et teised
andmekogud saavad kasutada veebilehe funktsionaalsusi ja kujundust enda veebilehe
arendamiseks. Kasutaja saab kasutada uut platvormi või eraldi iga asutuse veebilehele, kuna
asutuse spetsialiseeritud veebileht jääb alles ja sealne otsingusüsteem kuvab vaikimisi ainult selle
andmekogu andmeid. Paralleelselt on kasutajatel võimalik kasutada E-Varamut. Kultuuripärandit
sisaldavad erasektori andmekogud saavad liidestuda loodava keskkonnaga, et pakkuda
kultuuripärandiga seotud teenuseid enda keskkonnas. Optimaalseks teenuste arenguks on
soovituslik kokku leppida API raamistik ehk ühtsed standardid agregaator-platvormiga andmete
vahetamiseks.
28

www.finna.fi
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Joonis 3. Alternatiiv −uue agregaator-platvormi loomine olemasoleva andmekogu asemele
Lahendus tagaks valitud ühendatud andmekogudele ühtlustatud alustel toimiva kasutajaliidese. Nii
toimub kõigi veebilehtede kasutajakogemuse parandamine samaaegselt ja veebilehed ei pea läbi
viima kasutajauuringuid ja kasutusprotsesse. See tagaks, et mitu andmekogu rahuldavad raporti
raames välja toodud kasutajate ootusi ja vajadusi, pakkudes nende jaoks mugavat veebilehte.
Sellest võidaksid ka teised väiksemad andmekogud, keda käesoleva analüüsi ulatuses ei
analüüsitud. Näiteks fookusgruppide analüüsist selgus, et eksisteerib väiksemaid muuseume, kes
sooviksid antud lihtsustatud kasutajaliidese kaudu enda kogusid suuremate keskkondadega
liidestada.
Antud lahenduse elluviimine ei ole mõistlik peamiselt piiratud rahaliste ressursside tõttu. Lahendus
nõuab igale liitunud andmekogule uue veebilehe loomist ning sellega kaasnevad liiga suured
kulutused. Samuti on Eestis mitmeid väljaarendatud keskkondi, kus valdkonnaspetsiifilised
funktsionaalsused on juba loodud, mis omakorda raskendab ühise disaini ja funktsionaalsuste
kasutuselevõtmist, kuna eeldab ühiste kokkulepete saavutamist. Lisaks võib see piirata erinevate
valdkondade arengut, kui arendused on seotud asutuste andmekogude ja veebilehtedega. Ühtne
veebileht piirab innovaatilisemate asutuste võimalusi arendada enda andmekogudes huvitavaid ja
valdkonnaspetsiifilisi teenuseid, kasutades asutuse enda ressursse ja töötajate oskusi.
API raamistiku kokkuleppimine
Eksisteerib võimalus luua lahendus, kus eraldi algatusena ei looda veebilehte, mis pakuks antud
raporti raames analüüsitud teenuseid. Samas looks riik baasinfrastruktuuri, mille alusel
andmekogud saaksid informatsiooni teistest andmekogudest läbi API raamistiku. Antud lahenduse
raames luuakse vajalik taristu andmete vahendamiseks, mille peale saavad mäluasutused ehitada
teenuseid. Lisaks avalikule sektorile jääb ka erasektorile võimalus vahetada andmeid API
raamistiku alusel ja arendada uusi teenuseid.
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Joonis 4. Alternatiiv − API raamistiku kokkuleppimine
Antud lahenduse eesmärk oleks innustada osapooli looma huvitavaid ja innovaatilisi teenuseid
erinevate mäluasutuste kultuuripärandi andmetega. API raamistik annaks tulevikus võimaluse
ükskõik kellele luua kas riigipoolse projektirahastuse toel või omaalgatuslikult teenuseid, mis
kasutajatele võiksid meeldida, muretsemata selle pärast, kuidas erinevatele andmele ligi pääseda.
Samas ei taga raamistik veebilehtede arendamist selliselt, et need vastaksid kasutajate ootustele
ja vajadustele. Käesoleva analüüsi eesmärk on leida kasutajate ootustele vastav lahendus, kuid
antud lahendus ei paku garantiid, et kasutajatele arendatakse kasutajasõbralikke teenuseid.
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5.

Ärimudel
Digitaalse kultuuripärandi kättesaadavuse ühiste teenuste ning ühise platvormi vajalikkuse ja
võimaluste analüüsimiseks koostati ärimudel. Ärimudel annab visuaalse ülevaate ühise platvormi
vajalikkusest ning keskendub põhilistele valdkondadele, mida projekti planeerimise ja analüüsi
käigus on tarvis arvesse võtta.
Ärimudel loodi klassikalise lõuendi alusel, kasutades Alexander Osterwalderi ärimudeli metoodikat.
Osterwalderi metoodika ja kasutatav loend sisaldab 9 põhilist aspekti, milleks on partnerid,
võtmetähtsusega tegevused, ressursid, väärtuspakkumine, sihtrühm ja suhted sihtrühmaga,
kanalid ning ülevaade tuludest ja kuludest. Osterwalderi ärimudeli metoodika on üks tõhusamaid
abivahendeid erinevate ideede, realisatsioonide ja võimaluste kaardistamiseks ning hindamiseks.
Ärimudeli lõuendil kaardistatakse järgmised aspektid.
Peamised partnerid. Peamiste partneritena tuuakse välja olulisemad partnerid, kes aitavad
teenuseid pakkuda. Samuti kaardistatakse partnerid, kellega tehakse koostööd.
Võtmetegevused. Võtmetegevuste all tuuakse välja tegevused, mis võimaldavad teenuseid
pakkuda ja hoiavad teenuse pakkumist üleval. Kaardistatakse tegevused, mis on vajalikud kliendile
lõpptoote pakkumiseks. Võtmetegevused on määrava tähtsusega protsessid ja tegevused.
Võtmeressursid. Võtmeressursside all tuuakse välja ressursid, mis on vajalikud teenuse
ülevalhoidmiseks. Võtmeressurssideks võivad olla nii inimesed kui ka asjad või vara.
Väärtuspakkumine. Väärtuspakkumise all tuuakse välja kasutajale pakutavad väärtused ning
aspektid, mis lahendavad kasutajatel olemasolevate lahendustega tekkivaid probleeme.
Väärtuspakkumises tuuakse välja ka eelised, mille poolest kasutusele võetav lahendus on teistest
analoogsetest parem.
Sihtrühm. Sihtrühmas kaardistatakse kasutajad, kes hakkavad uut lahendust ehk teenust
kasutama. Tuuakse välja kasutajad ehk kliendisegmendid, kellele kasutusele võetav rakendus
täpsemalt on suunatud.
Suhted sihtrühmaga. Sihtrühma suhete juures on oluline tuua välja meetodid, mida rakendatakse
või võetakse kasutusele heade suhete hoidmiseks kasutajaga. Tuuakse välja aspektid, mis on
vajalikud selleks, et kasutaja uuest lahendusest vaimustuks ja seda sõpradele soovitaks.
Kanalid. Kanalite all tuuakse välja teekonnad ehk kanalid, mille kaudu kasutusele võetav lahendus
kasutajateni jõuab. Vastatakse ka küsimusele, kuidas ja milliste kanalite kaudu teenuseid
tarbitakse.
Raha kulu. Kulu kaardistamisel on oluline määratleda, mille jaoks raha kulub. Eelkõige tuuakse
välja need tegevused, vahendid ja ressursid, mis on lõppkokkuvõttes kõige kulukamad.
Raha tulu. Võimaliku tulu määratlemisel tuuakse välja nii raha saamise võimalused kui ka
toimingud ja tegevused, mille eest kasutajad on nõus maksma.
Ärimudeli lõuend on esitatud lisas 3.
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6.

Liidestusvajaduste analüüs
Liidestusvajaduste kaardistamisel analüüsiti, milliseid teenuseid liidestatav süsteem pakub.
Tulevikus on soovitatav teha detailanalüüs, mille käigus peab otsustama, kuidas loodav
agregaator-platvorm teiste süsteemidega liidestatakse. Selleks on kaks varianti:





agregaator-platvorm pärib kõikide objektide kohta metaandmeid (alglaadimine nt 1 kord
ööpäevas öösel, et süsteemi mitte koormata) ning agregaatori süsteemi kaudu on võimalik
saada objekt, mis avatakse kasutamiseks agregaator-platvormi vaaturis alliksüsteemi
suunamata (tehakse eraldi päring alliksüsteemi objekti avamiseks agregaator-platvormil);
agregaator-platvorm pärib kõikide objektide kohta metaandmeid (alglaadimine nt 1 kord
ööpäevas öösel, et süsteemi mitte koormata), kuid toimub suunamine alliksüsteemi ning
objekt avatakse alliksüsteemi vaaturis.

Järgnev koondtabel sisaldab loetelu süsteemidest, millega agregaator-platvorm võiks olla
liidestatud, ja lisatud on ka nende süsteemide lühikirjeldused. Tabelis on hinnatud süsteemide
valmidust liidestamiseks selle järgi, kas süsteem pakub masinloetavaid liideseid. Esimese
ülaltoodud variandi korral peab liidestatav süsteem pakkuma lisaks objekti pärimise teenust, kuid
teise variandi korral piisab metaandmete pärimise teenusest. Viimane variant on kasutusel ka EVaramus.
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Nr

Liidestatav
süsteem

1

Rahvusarhiivi
kaartide
infosüsteem

2

3

DataDOI

eElurikkuse
portaal

Süsteemi
kood

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

RAK

Sisaldab arhiivides
hoitavate kaartide ja
plaanide kirjeldusi ja
kujutisi.

DD

eERP

Avatud repositoorium
teadusandmete
publitseerimiseks

eElurikkus koondab ühte
portaali Eesti looduse
andmed
(loodusvaatlused,
säilitatud eksemplarid,
proovid, DNA,
kirjanduspõhised taksoni
esinemised).
https://elurikkus.ee/ebiodi
versity/

Metaandmete
pärimise
teenus

Objekti
pärimise
teenus

Ei paku
masinloetavai Ei ole
d liideseid

Ei ole

Ei ole

OAI-PMH,
REST-API

Jah

Jah

Kõik eElurikkuse andmed
on hallatavad ja
pärinevad PlutoF
PlutoF REST- platvormilt
Jah
API
(https://plutof.ut.ee).
Automaatne
andmevahetus toimub
iga tund.

Jah

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Andmete
vahetamise
protokoll

Kaardid ja plaanid
Failivormingud: tiff, jpg
Dokumendid, teadustöö
tulemusena tekkinud
andmed
Failivormingud: pdf, .txt,
.md, .csv, .html jne
Fotod/kujutised, videod,
audiofailid, taksoni
esinemiste
(loodusvaatlused, säilitatud
eksemplarid, proovid, DNA,
kirjanduspõhised taksoni
esinemised) andmed
Failivormingud: tiff, jpg,
mp3

Olemasolevad liidesed

OpenAIRE, DataCite
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Nr

4

Liidestatav
süsteem

EMU DSpace

Süsteemi
kood

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

EMU

Digitaalarhiiv EMU
DSpace kogub, säilitab ja
loob ligipääsu Eesti
Maaülikooli liikmeskonna
poolt loodud või Eesti
Maaülikooli
vastutusvaldkondadega
seotud teadustöödele
toetamaks Eesti
Maaülikooli
konkurentsivõimet ja
teadmistepõhist
ühiskonna arengut.

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Andmete
vahetamise
protokoll

Dokumendid, raamatud,
ajakirjad, fotod/kujutised,
videod, audiofailid, artiklid,
teadusandmed, kaardid,
ettekanded

OAI-PMH

Olemasolevad liidesed

Metaandmete
pärimise
teenus

Objekti
pärimise
teenus

Plagiaadituvastussüstee
m URKUND

Jah

Ei ole

Failivormingud: tiff, pdf,
jpg, mp3, xlsx, zip, mov,
mp4 jne
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Nr

5

Liidestatav
süsteem

Eesti
Veebiarhiiv

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Süsteemi
kood

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

EVA

Veebiarhiivi avalik
kasutajaliides,
arhiveeritud veebiainese
temaatiline kataloog.
Kasutajaliides ootab
uuendamist.
Veebisaidid
Kuna veebisaitide
avalikuks näitamiseks on
tarvis autoriõiguse omaja Failivormingud: WARC
luba, siis enamik
veebiarhiivist on
pimearhiiv. Autoriseeritud
töökohtadel veebiarhiivi
ei näe (tehnilistel
põhjustel).

Andmete
vahetamise
protokoll

Olemasolevad liidesed

Ei paku
masinloetavai Ei ole
d liideseid

Metaandmete
pärimise
teenus

Objekti
pärimise
teenus

Ei ole

Ei ole
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Nr

6

7

Liidestatav
süsteem

Tartu Ülikooli
digitaalarhiiv
DSpace

Muuseumide
infosüsteem

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Andmete
vahetamise
protokoll

Süsteemi
kood

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

DSpace

Repositoorium on Tartu
Ülikoolis välja antud eraamatute, edissertatsioonide või
muude e-väljaannete
kestvaks säilitamiseks ja
kasutajatele
kättesaadavaks
tegemiseks. Samuti
digiteeritud raamatute,
ajakirjade, käsikirjade jne
kestvaks säilitamiseks
ning avaldamiseks.

Dokumendid, raamatud,
ajakirjad, ajalehed,
fotod/kujutised, videod,
audiofailid, e-õppe
materjalid, kaardid, graafika,
ajakirja artiklid,
OAI-PMH,
dissertatsioonid jt
REST-API
üliõpilastööd, käsikirjad

MuIS on veebipõhine
keskkond
muuseumikogude üle
arvestuse pidamiseks,
nende haldamiseks ja
muuseumides leiduva
informatsiooni
kättesaadavaks
tegemiseks kõigile
huvilistele.

Dokumendid,
fotod/kujutised, videod,
audiofailid

MuIS

Olemasolevad liidesed

Metaandmete
pärimise
teenus

Objekti
pärimise
teenus

E-Varamu, Open Aire,
BASE, DART-Europe.
DSpace’ist võetakse
metaandmed.

Jah

Jah

E-Varamusse
uuendatakse museaalide
kirjeldusandmeid ja
vaatefaile. Samuti
uuendab andmeid
Jah
regulaarselt Eesti
Kunstimuuseumi
digikogu ja (hetkel küll
pausil) Ajapaik.

Jah

Failivormingud: tiff, pdf, epub, jpg, mp3, mp4, docx,
txt

Failivormingud: tiff, pdf,
jpg, erinevad pildi-, teksti-,
video- ja audiovormingud

Andmete
väljastamine
RDF+XML
formaadis
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Nr

8

Liidestatav
süsteem

TALAR

Süsteemi
kood

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Andmete
vahetamise
protokoll

Olemasolevad liidesed

Metaandmete
pärimise
teenus

Objekti
pärimise
teenus

Jah

Jah

(tulevikus,
valmimise
aeg ei ole
veel
teada)

(tulevikus,
valmimise
aeg ei ole
veel
teada)

Jah

Jah

API arendamisjär
gus on Eesti
Arheoloogia
Andmekogud
ARHEST
https://andme
kogud.arheol
oogia.ee

Ei ole

FOTIS

Fotod
Sisaldab arhiivides
hoitavate fotode kirjeldusi
ja kujutisi.
Failivormingud: jpg

REST-API

Ajapaik kasutas FOTISe
API-t Rahvusarhiivi
fotode andmete
tõmbamiseks.

Ei paku
masinloetavai Ei ole
d liideseid

Ei ole

Ei ole

Ei paku
masinloetavai Ei ole
d liideseid

Ei ole

Ei ole

Ei ole. Andmed
Ei paku
edastatakse Emasinloetavai
Varamusse ja Euroopa
d liideseid
arhiiviportaali käsitsi.

Ei ole

Ei ole

TALAR

Tallinna Ülikooli
arheoloogiakogu
infosüsteem

9

Fotode
infosüsteem
FOTIS

10

Filmiarhiivi
infosüsteem
FIS

FIS

Sisaldab Rahvusarhiivis
hoitava filmi- ja
helimaterjali kirjeldusi ja
kujutisi.

11

Digikogu
Saaga

SAAGA

Sisaldab digiteeritud
arhivaalide kujutisi.

12

Arhiivi
infosüsteem
AIS

AIS

Sisaldab arhivaalide
kirjeldusi.

Dokumendid,
fotod/kujutised,
arheoloogilised leiud - s.o
teave nende kohta
Failivormingud: pdf, jpg,
csv

Filmid ja helid
Failivormingud: mp3, mp4
Digiteeritud arhivaalid
Failivormingud: tiff, jpg
Arhivaalide kirjeldused
Failivormingud: objekte ei
sisalda
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Nr

13

14

Liidestatav
süsteem

DIGAR Eesti
artiklid

E-Varamu
portaal

Süsteemi
kood

DEA

e-VP

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

Portaal, mis koondab
ühte keskkonda ja pakub
juurdepääsu Eestis
ilmunud või välismaal
eesti keeles avaldatud
digitaalselt sündinud või
digiteeritud perioodilistele
ja jätkväljaannetele
(ajalehed alates 1821.
aastast, ajakirjad ja
jätkväljaanded alates
2017. aastast).

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Ajakirjad, ajalehed, muu:
jätkväljaanded, nt
aastaraamatud

Olemasolevad liidesed

OAI-PMH

Automaatne
andmevahetus (import)
on pandud tööle
segmenteerimistarkvaras
t docWorks DEA
keskkonda. Import: kogu
DEA keskkonnas
kasutatav
Jah
andmekoosseis ja failid
(METS/ALTO failid, jpg2
ja pdf failid).
Automaatne
andmevahetus (eksport)
on pandud tööle DEA
keskkonnast Eesti
Rahvusraamatukogu
otsinguportaali.

OAI-PMH,
REST-API

Andmeallikad,
Europeana

Failivormingud: tiff, pdf,
muu: JPEG2000

Ühtse e-keskkonna
Metaandmed
eesmärk on teha
kättesaadavaks Eesti
mäluasutuste −
raamatukogude, arhiivide
Failivormingud:
ja muuseumide –
metaandmed
digiteeritud ressursse.

Metaandmete
pärimise
teenus

Andmete
vahetamise
protokoll

Jah

Objekti
pärimise
teenus

Ei ole

Jah
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Andmete
vahetamise
protokoll

Olemasolevad liidesed

15

Tallinna
Ülikooli
Akadeemilise
Raamatukogu
ETERA
eteadusraamat
ukogu
ETERA

Ajakiri, ajaleht, doktoritöö,
dokumendid, ese, foto,
ETERA on Tallinna
helisalvestis, järkväljaanne,
Ülikooli Akadeemilise
kaart, käsikiri,
Raamatukogu emultimeedium, noot,
teadusraamatukogu, mis originaalkunst, pildid,
koondab nii raamatukogu pilttrükis, pisitrükis, raamat,
digiteeritud
standard, tehnilised
teaduskollektsioone kui
joonised, videosalvestis,
ka digitaalsel kujul
üliõpilastööd
ülikoolis sündinud
lõputöid.
Failivormingud: pdf, mpg,
wma, tiff

API, OAIPMH

E-Varamu

16

Meediahaldus
süsteem Avid
AVID
MediaCentral/
Cloud UX

Videod, fotod, audiofailid
Sisaldab uudiseid,
telesaateid, fotosid, filme,
Failivormingud: mxf, mp4,
jne
wav, mp2, tiff, raw, jpg

Ei paku
masinloetavai Ei ole
d liideseid

Nr

Liidestatav
süsteem

Süsteemi
kood

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Metaandmete
pärimise
teenus

Objekti
pärimise
teenus

Jah

Jah

Ei ole

Ei ole
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Nr

17

Liidestatav
süsteem

Digitaalarhiiv
DIGAR

Süsteemi
kood

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

DARH

Arhiivi pidamise eesmärk
on tulenevalt Eesti
Rahvusraamatukogu
seadusest ja
Säilituseksemplari
seadusest digitaalse
informatsiooni kogumine,
säilitamine ja
kättesaadavaks
tegemine. Arhiivis
säilitatakse digitaalselt
koostatud teosed ja
teoste digitaalsed
koopiad, mille
arhiveerimisel ja
kättesaadavaks
tegemisel juhindutakse
Autoriõiguse ning
Säilituseksemplari
seaduste sätetest.

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Andmete
vahetamise
protokoll

Raamat, jätkväljaanne,
ajakiri, noot, helisalvestis,
pisitrükis, plakat, postkaart,
kujutised, foto, standard,
käsikiri, artikkel (üksikud
erandid)

Hetkel
puudub

Olemasolevad liidesed

Metaandmete
pärimise
teenus

Objekti
pärimise
teenus

Kirjastajaportaal,
ESTER, EMS

Jah

Ei ole

Failivormingud: tiff, pdf, epub, mobi, jpg, mp3, wav,
txt, muu (cdr, azw jne)
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Nr

18

Liidestatav
süsteem

Kultuurimäles
tiste register

Süsteemi
kood

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

KMR

Kultuurimälestiste
register on
Muinsuskaitseameti
hallatav ametlik register
kultuurimälestiste,
muinsuskaitsealade ja
kultuuriväärtusega
leidude üle arvestuse
pidamiseks ja nende
kohta informatsiooni
talletamiseks.

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud
Mälestiste, lubade,
kooskõlastuste, aruannete,
pädevustunnistuste ja
majandustegevusteadete
kirjed, digiteeritud arhivaalid
ja fotokogu, väliste registrite
kirjed
Failivormingud: tiff, pdf,
jpg, asice, bdoc, png

Andmete
vahetamise
protokoll

Kasutusel on
mitmed X-tee
teenused

Olemasolevad liidesed

Metaandmete
pärimise
teenus

Objekti
pärimise
teenus

X-tee liidestused (MTR,
e-kinnistusraamat, EHIS
(peale arenduste lõppu),
maa-amet, äri- ja
rahvastikuregister, EHR,
Riigi kinnisvararegister,
e-Notar)

Sisend
puudub

Sisend
puudub
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Nr

19

Liidestatav
süsteem

Süsteemi
kood

Eesti
Kirjandusmuu KIVIKE
seumi KIVIKE

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus
Infosüsteem KIVIKE on
nii arhiiviinfosüsteem
digiteeritud ainese ning
digitaalselt sündinud
ainese kirjeldamiseks ja
kättesaadavaks
tegemiseks, sisaldades
andmeid ka materjalide
kohta, millest ei ole veel
digiteeringuid, kui ka
failirepositoorium
digiteeringute ja
digitaalsena arhiivi
saabunud ainese
pikaajaliseks
säilitamiseks.

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Käsikirjad, dokumendid,
fotod, heli- ja
videosalvestised,
kunstipärand, trükised

Andmete
vahetamise
protokoll

OAI-PMH ja
SOAP API

Olemasolevad liidesed

Metaandmete
pärimise
teenus

Objekti
pärimise
teenus

E-Varamu, ESTER

Jah

Jah

Failivormingud: tiff, pdf,
jpg, mp3, WAV, csv, txt jne.
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Nr

20

Liidestatav
süsteem

Ajapaik

Süsteemi
kood

APAIK

Liidestatava süsteemi
lühikirjeldus

Ajapaik on MTÜ Eesti
Fotopärand arendatav
ühisloomeplatvorm, mille
eesmärk on kasutajate
abiga täiendada pildilise
kultuuripärandi
metaandmeid.

Digitaalsete objektide
tüübid infosüsteemis ja
failivormingud

Pildiline aines – valdavalt
ajaloolised fotod, lisaks ka
maalid, graafika, ajaloolised
filmid
Failivormingud: jpg

Metaandmete
pärimise
teenus

Andmete
vahetamise
protokoll

Olemasolevad liidesed

Olemas mitu
erinevat
REST-API-t,
sh avalik
avaandmete
API
opendata.aja
paik.ee

Automaatne
andmevahetus töötas
MuISiga 3 a jooksul, kui
tõmbasime 2 korda kuus
MuISi uuendused, millest
lõime oma indeksi, mis
serveeris Ajapaiga
kasutajatele MuISi
andmeid. Liidestus
MuISiga katkes 2 a eest,
lähikuudel plaanime
ühenduse uuesti
taastada.
Jah
Mitteautomaatsed
ühendused toimivad
mitmete
repositooriumidega, kus
kasutajad saavad
Ajapaiga kaudu andmeid
ja pildilist ainest pärida,
et seda Ajapaika lisada.
Kasutajaliidese tõlkimine
toimub Translatewiki.net
keskkonnas, mis saadab
uuenenud tõlkeid
regulaarselt 2 korda
nädalas.

Objekti
pärimise
teenus

Jah
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Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem
Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem ei paku hetkel ühtegi teenust, millega saaks metaandmeid ja
objekte pärida, seega oleks vaja see võimekus luua.

DataDOI
DataDOI metaandmed on kättesaadavad OAI-PMH kaudu. Üksikute objektide pärimiseks on
loodud REST-API teenused. Metaandmeid on võimalik pärida ka REST-API kaudu, kuid
alglaadimiseks on soovituslik kasutada OAI-PMH protokolli. Kõik metaandmed on kättesaadavad,
objektidele võib olla seatud piiranguid.
OAI-PMH otspunkt: https://datadoi.ee/oai/request?verb=ListSets
REST-API dokumentatsioon: https://datadoi.ee/rest

eElurikkuse portaal
EElurikkuse andmeportaalil ei ole stabiilset avaliku API-t ega selle kirjeldust. Kõik portaali andmed
tulevad PlutoF andmehalduse platvormilt, mis omab API-t. EElurikkuse portaalis avalike API-de
puudumine on teadlik valik. Metaandmeid saab alla laadida Darwin Core formaadis kasutades
eElurikkuse taksoni esinemiste otsingut. Üksikobjektide pärimise võimalus puudub, kuid see on
olemas PlutoF platvormil. Kõik eElurikkuse portaalist leitavad andmed on avalikud ja kõigile
kasutatavad. Meediafailide kasutus on piiratud iga faili enda litsentsiga. Andmete kasutamisel
tuleb viidata eElurikkuse portaalile ja PlutoF artiklile (Abarenkov et al 2011).
PlutoF andmehalduse platvorm: https://plutof.ut.ee
PlutoF API: https://plutof.docs.apiary.io/#
Plutof API endpoint: https://api.plutof.ut.ee/v1/public/

EMU DSpace
EMU DSpace’i metaandmed on kättesaadavad OAI-PMH kaudu ja seda liidest kasutavad samuti
järgmised EMU DSpace’iga liidestatud süsteemid: E-Varamu, OpenAIRE, Base, Agris. Kõik EMU
DSpace’is olevad metaandmed on avaandmed. Andmeid uuendatakse kord ööpäevas öösel.
Mõnedele objektidele on lisatud piirangud (st tööd on suletud tähtajaliselt või tähtajatult või neile
on juurdepääs ainult maaülikooli kasutajatel).
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OAI PMH kirjeldus: https://dspace.emu.ee/oai/
OAIPMH otspunkt: https://dspace.emu.ee/oai/request

Eesti Veebiarhiiv
Eesti Veebiarhiiv ei paku hetkel ühtegi teenust, millega saaks metaandmeid ja objekte pärida,
seega oleks vaja see võimekus luua.

Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace
Tartu Ülikooli digitaalarhiivi DSpace metaandmed on kättesaadavad OAI-PMH kaudu. Üksikute
objektide pärimiseks on loodud REST-API teenused. Metaandmeid on võimalik pärida ka RESTAPI kaudu, kuid alglaadimiseks on soovituslik kasutada OAI-PMH protokolli. Kõik metaandmed
on kättesaadavad, objektidele võib olla seatud piiranguid. Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace on
liidestatud E-Varamu portaaliga, kuhu liiguvad kõik metaandmed.
OAI-PMH otspunkt: https://dspace.ut.ee/oai/request?verb=ListSets
REST-API dokumentatsioon: https://dspace.ut.ee/rest

Muuseumide infosüsteem MuIS
MuISi avaandmete liides väljastab andmeid RDF+XML formaadis. Väljastatakse vaid neid
andmeid, mis on ka portaalis avalikult saadaval. Andmetes olevaid objekte identifitseeritakse URIdega ning klassid on üles ehitatud hierarhiliselt. Näiteks museaal viitab sündmusele, mis
omakorda viitab sellel osalenud isikutele.
Liidese kirjeldus: https://opendata.muis.ee/
Otspunkt: http://opendata.muis.ee/

Tallinna Ülikooli arheoloogia andmebaas TALAR
Hetkel ei paku TALAR liideseid, kuid tulevikus on see võimekus olemas, st luuakse REST-API,
mille kaudu on kättesaadavad nii metaandmed kui ka üksikud objektid. Uute teenuste kaudu ei
tehta kõiki andmeid kättesaadavaks, sest TALARis on kolm kasutajataset ning avalik kasutaja
näeb piiratuid andmeid. Lisaks sellele pakub TALAR hetkel andmemajutust teistele analoogsetele
kollektsioonidele (hetkel ainult TLÜs hoiustatavad kollektsioonid). Tänaseks ei ole veel teada uute
teenuste valmimise aeg.
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Fotode infosüsteem FOTIS
Fotode infosüsteem FOTIS pakub REST-API kaudu metaandmete ja objektide pärimist. Lisaks
sellele pärib AJAPAIK FOTISe andmeid API kaudu. Kõik FOTISe andmed on avaandmed (nii
metaandmed kui objektid ise).
FOTISe veebileht https://www.ra.ee/fotis/
RA üldised avaandmed https://www.ra.ee/apps/opendata/
REST-API otspunkt ja dokumentatsioon: https://www.ra.ee/fotis/api/index.php/v1/

Filmiarhiivi infosüsteem FIS
Filmiarhiivi infosüsteem FIS ei paku hetkel ühtegi teenust, millega saaks metaandmeid ja objekte
pärida, seega oleks vaja see võimekus luua.

Arhiivi infosüsteem AIS
Arhiivi infosüsteem AIS ei paku hetkel ühtegi teenust, millega saaks metaandmeid ja objekte
pärida. Algselt on kantud E-Varamusse AISi andmeid, mida oli Google’i poolt lubatud
indekseerida (andmeid, mis ei sisalda tundlikku infot). Hetkel enam E-Varamusse AISi
andmeid käsitsi ei sisestata.

DIGAR Eesti artiklid
DIGAR Eesti artiklid pakub juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti
keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017. aastast
ilmuvatele ajakirjadele ja jätkväljaannetele, mis on registreeritud aastaväljaandes „Eesti
rahvusbibliograafia. Perioodika.” Metaandmed on kättesaadavad OAI-PMH protokolli kaudu ja on
esitatud marc21xml vormingus.
OAI-PMH otspunkt: https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea-oaiserver

Digikogu Saaga
Digikogu Saaga ei paku hetkel ühtegi teenust, millega saaks metaandmeid ja objekte pärida,
seega oleks vaja see võimekus luua.
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E-Varamu portaal
E-Varamu portaal pakub OAI-PMH kaudu metaandmete pärimist.E-Varamu API töös on küll
tõrkeid, kuid E-Varamu API kaudu saab ka objekte pärida.
OAI-PMH otspunkt: http://www.e-varamu.ee/repox/OAIHandler
API otspunkt: https://www.e-varamu.ee/api/

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu ETERA

API kaudu saab ETERAst pärida nii metaandmeid kui ka eraldi objekte.

OAI-PMH otspunkt: https://www.etera.ee/api/oai2?verb=Identify

API otspunkt: https://www.etera.ee/api/https://www.etera.ee/api/

ERR arhiiv (Meediahaldussüsteem Avid MediaCentral/Cloud UX)
Meediahaldussüsteem Avid MediaCentral/Cloud UX ei paku hetkel ühtegi teenust, millega saaks
metaandmeid ja objekte pärida, seega oleks vaja see võimekus tekitada.

Digitaalarhiiv DIGAR
Kõik DIGARis arhiveeritud väljaanded on kirjeldavate metaandmete tasemel kättesaadavad
ESTERis www.ester.ee ja kättesaadavad ka läbi RaRa avaandmete lehekülje. Perioodilised
väljaanded on kättesaadavad läbi DEA (DIGARi Eesti artiklid).
OAI-PMH otspunkt: http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea-oaiserver
DEA veebileht: https://dea.digar.ee
RaRa avaandmete lehekülg: https://data.digar.ee/

© 2022 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.

50

Kultuurimälestiste register
Kultuurimälestiste register pakub hetkel mitut X-tee teenust, mille kaudu saab andmeid pärida.

Eesti Kirjandusmuuseumi KIVIKE
Eesti Kirjandusmuuseumi KIVIKE pakub SOAP API ja OAI-PMH kaudu andmete pärimist.
KIVIKEse OAI PMH liides töötab OAI-PMH v2.0 standardi põhiselt. Liidese poolt tagastatavad
kirjed on esitatud KIVIKEse XSD poolt kirjeldatud formaadis, kui päringute ListRecords ja
GetRecord korral kasutada metadataPrefix väärtusena "kivike".
KIVIKEse SOAP liides võimaldab teha KIVIKEsse päringuid ja saada vastuseid SOAP
sõnumitena. Realiseeritud on kolm päringut:
1. Lihtotsing otsingusõna järgi;
2. Metaandmete küsimine arhivaali PIDi järgi:
3. Faili URLi küsimine PIDi järgi.
SOAP sõnumite juhend koos näidispäringute ja -vastustega:
http://kivike.kirmus.ee/index.php?dok_id=74&module=2&op=1
OAI-PMH otspunkt: http://kivike.kirmus.ee/oai.php.
SOAP liidese aadress: http://kivike.kirmus.ee/soap.php

Ajapaik
Ajapaik omab avalikku API-t, mille kaudu on kättesaadav suurem osa andmetest ehk kasutajate
loodud andmed (erinevad märgendid). Vastused tulevad JSON formaadis. Ajapaiga API poolt
pakutavate teenuste kirjeldused yaml failis on kättesaadavad SIIT. Ajapaik omab liidest
FOTISega ning küsib API kaudu fotode andmeid.

Ajapaik API: http://opendata.ajapaik.ee
Ajapaik teenuste YAML-fail: https://drive.google.com/file/d/1PxQBcISD8txctLPAgFLL7enxVPHw9Kh/view

© 2022 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.

51

7.

Õigusliku raamistiku ülevaade
Käesoleva analüüsi eesmärk on kaardistada õiguslik raamistik, mis mõjutab digitaalse
kultuuripärandi kättesaadavaks tegemist. Analüüsi käigus viidatakse olulisematele kehtivatele
õigusaktidele, milles sätestatud normidega peab teenuste arendamisel arvestama.
Analüüsi koostamisel oleme lähtunud kehtivast Eesti õigusraamistikust. Me ei vastuta
muudatuste eest õigusaktides, määrustes, reeglites, direktiivides, juhistes, otsustes või
tõlgendustes või mistahes faktides, mis toimuvad pärast käesoleva raporti koostamise kuupäeva,
ning me ei ole kohustatud sellistest muudatustest kedagi teavitama. Õigusliku analüüsi eesmärk
on osutada võimalikele probleemkohtadele ning selle käigus ei toodud välja põhjalikke käsitlusi
võimalikest lahendustest.
Autoriõiguse seaduse (edaspidi AutÕS) eesmärk on muuhulgas tagada kultuuri järjepidevus ja
kultuurisaavutuste kaitse ning luua autoritele, teose esitajatele, fonogrammitootjatele,
televisiooni- ja raadioteenuse osutajatele, filmi esmasalvestuse tootjatele, andmebaasi tegijatele
ning teistele seaduses nimetatud isikutele soodsad tingimused teoste ja muude
kultuurisaavutuste loomiseks ja kasutamiseks (AutÕS § 1 lg 1). Autoriõiguse seadust
kohaldatakse teostele, mille autoriks on Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigis alaliselt elav
isik. Samuti teostele, mis on esmakordselt avaldatud Eesti Vabariigi territooriumil või mis on
avaldamata, kuid asuvad Eesti Vabariigi territooriumil, sõltumata teoste looja kodakondsusest või
alalisest elukohast ning teostele, mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule (AutÕS
§ 3 lg 1 p 1-3).
Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele (AutÕS § 4 lg 1). Teoseks loetakse AutÕS
tähenduses mistahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on
väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning
reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on
autori enda intellektuaalse loomingu tulemus (AutÕS § 4 lg 2). Vastavalt AutÕS § 3 lg-tele 1-23
on teosteks, millele tekib autoriõigus:















ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalased jms kirjalikud teosed;
teaduslikud ja populaarteaduslikud kirjalikud ja kolmemõõtmelised teosed
(monograafiad, artiklid, teadusliku töö aruanded, plaanid, skeemid, maketid, mudelid,
testid jms);
arvutiprogrammid, mida kaitstakse nagu kirjandusteoseid. Kaitse laieneb
arvutiprogrammi mis tahes väljendusvormile;
kõned, loengud, ettekanded, jutlused jt teosed, mis koosnevad sõnadest ja on
väljendatud suuliselt (suulised teosed);
stsenaariumid ja stsenaariumi plaanid, libretod;
draama- ja muusikalised draamateosed;
muusikateosed tekstiga ja ilma tekstita;
koreograafiateosed ja pantomiimid;
audiovisuaalsed teosed;
maalikunstiteosed, graafikateosed, trükikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid;
lavastused ja lavakujunduslikud teosed;
skulptuuriteosed;
arhitektuurne graafika (joonistused, eskiisid, skeemid, joonised, plaanid, projektid jm),
projekti sisu lahtimõtestavad seletuskirjad, tekstilisad, programmid, arhitektuursed
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plastikateosed (mudelid, maketid jm), arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuriteosed
(hooned, rajatised, pargid, haljasalad jm), linnaehitusansamblid ja kompleksid;
tarbekunstiteosed;
disaini- ja moekunstiteosed;
fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid;
kartograafiateosed (topograafilised, geograafilised, geoloogilised jt kaardid, atlased,
maketid);
õigusaktide projektid;
standardid ja standardite kavandid;
arvamused, retsensioonid, eksperthinnangud jms;
tuletatud teosed, see on teose tõlge, algse teose kohandus (adaptsioon), töötlus
(arranžeering) ja teose muu töötlus;
teoste kogumikud ja informatsiooni kogumikud (sealhulgas andmebaasid).
muud teosed.

Teose kaitstust autoriõigusega eeldatakse, välja arvatud juhul, kui käesolevast seadusest või
muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu. Tõendamiskohustus
lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal (AutÕS § 4 lg 6). Teose eesmärk, väärtus,
konkreetne väljendusvorm või fikseerimise viis ei saa olla aluseks autoriõiguse
mittetunnustamisele (AutÕS § 6). Autoriõigus teosele tekib teose loomisega (AutÕS § 7 lg 1) nii
avalikustamata kui ka avalikustatud (avaldatud, üldsusele suunatud) teosele (AutÕS § 8 lg 1).
Teos loetakse looduks hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja
reprodutseerimist või fikseerimist võimaldavas vormis (AutÕS § 7 lg 2). Teos loetakse avaldatuks,
kui teos või teose mis tahes vormis reprodutseeritud koopiad on autori nõusolekul antud üldsusele
kasutamiseks koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda või seda omandada. Teose
avaldamiseks loetakse muuhulgas teose trükis väljaandmist, teose eksemplaride panemist
müügile, jaotamist, laenutamist, rentimist ja muul viisil tasuta või tasu eest kasutada andmist
(AutÕS § 9 lg 1). Teos loetakse avaldatuks ka siis, kui see on salvestatud arvutisüsteemi, mis on
üldsusele avatud (AutÕS § 9 lg 2).
Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad
isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning
ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute õigustena või õiguste
kogumina, kas tasu eest või tasuta. Autori isiklike ja varaliste õiguste piiramine võib toimuda ainult
käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel (AutÕS § 11 lg 1-4). Isiklikeks õigusteks on teose autori
õigus:







esineda üldsuse ees teose loojana ja nõuda teose loomise fakti tunnustamist teose
autorsuse seostamise teel tema isiku ja nimega teose mis tahes kasutamisel (õigus
autorsusele);
otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi teose kasutamisel – kas autori
kodanikunimega, autorimärgiga, varjunimega (pseudonüümiga) või ilma nimeta
(anonüümselt) (õigus autorinimele);
teha ise või lubada teha teistel isikutel teoses endas, tema pealkirjas (nimetuses) või
autorinime tähistuses mis tahes muudatusi ning õigus vaidlustada ilma autori nõusolekuta
tehtud muudatusi (õigus teose puutumatusele);
lubada lisada oma teosele teiste autorite teoseid (illustratsioone, eessõnasid,
järelsõnasid, kommentaare, selgitusi, uusi osasid jms) (õigus teose lisadele);
vaidlustada mis tahes moonutusi ja teisi ebatäpsusi teoses endas, selle pealkirjas või
autorinime tähistamises ning autorile või tema teosele antud hinnanguid, mis kahjustavad
autori au ja väärikust (õigus autori au ja väärikuse kaitsele);
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otsustada, millal teos on valmis üldsusele esitamiseks (õigus teose avalikustamisele);
oma avalikustatud teost täiendada ja parandada (õigus teose täiendamisele);
nõuda teose kasutamise lõpetamist (õigus teos tagasi võtta);
nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.

Varaliste õigustena kuulub autorile muuhulgas õigus lubada ja keelata:














reprodutseerida oma teost (õigus teose reprodutseerimisele). Reprodutseerimiseks
loetakse teosest või teose osast ühe või mitme ajutise või alalise koopia otsest või
kaudset tegemist mis tahes vormis või mis tahes viisil;
levitada oma teost või selle koopiaid (õigus teose levitamisele). Levitamiseks loetakse
teose või selle koopia omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mistahes
viisil, sealhulgas rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja
tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine. Autorile kuulub ainuõigus lubada või keelata
oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus teose levitamisele
on lõppenud, välja arvatud AutÕS §-s 133 sätestatud juhud;
tõlkida oma teos (õigus teose tõlkimisele);
teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi (õigus
teose töötlemisele);
koostada ja välja anda oma teoste kogumikke ja süstematiseerida oma teoseid (õigus
teoste kogumikele);
teost avalikult esitada kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes (õigus avalikule
esitamisele);
teost üldsusele näidata (õigus teose eksponeerimisele). Teose eksponeerimine tähendab
teose või tema koopia näitamist kas vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mistahes muu
tehnilise vahendi või protsessi abil;
edastada teos raadio, televisiooni ja satelliidi kaudu ning taasedastada kaabellevivõrgu
kaudu, samuti suunata teos üldsusele muude tehnikavahendite vahendusel;
teha teos üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada
nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal (õigus teose üldsusele kättesaadavaks
tegemisele);
teostada oma arhitektuurne projekt seaduses ettenähtud korras;
teostada oma disaini-, tarbekunstiteose jms projekt.

Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel
näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud:





õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides
refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel
eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi
eesmärke;
õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel
motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke
(AutÕS § 19 p 1-3).

Kui autori nimi ei ole teada, siis puudub kohustus seda tuvastama hakata. AutÕS § 44 viitab küll
teose autorinime igavesele kaitsele, kuid sellisel normil ei ole õiguslikku tähendust, sest seda
normi ei saa õiguspraktikas kohaldada (nt kellel on õigus kohtumenetluses autorit esindada?).
AutÕS 88 lg 3 viitab tähtajatu kaitse osas Justiitsministeeriumile, kuid rakendussätted puuduvad.
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Viitamise kohustust ei ole mäluasutuste digiteerimise ja kogude tutvustamise vabal kasutusel
(AutÕS § 20). Seega saavad mäluasutused valida, millist viitamise praktikat kasutada 29.
Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on avalikul arhiivil, muuseumil või raamatukogul
õigus oma kogusse kuuluvat teost reprodutseerida muuhulgas selleks, et digiteerida kogu
säilitamise eesmärgil (AutÕS § 20 lg 1 p 4). Avalikkusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil
digiteerimiseks peab teose avaldaja sõlmima autoriga litsentsilepingu, tüüpiliselt tasu eest.
Litsentsileping tagab teosele juurdepääsu ning kasutusloa digitaalsele teosele, lisaks reguleerib
autori ja tema teose kasutajate vahelisi suhteid. AutÕS § 18 lg 1 kohaselt on autori nõusolekuta
ja autoritasu maksmiseta lubatud õiguspäraselt avaldatud teost füüsilisel isikul reprodutseerida ja
tõlkida isikliku kasutamise eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
See on oluline selleks, et pakkuda kasutajatele piiratud juurdepääsu ja kasutusõigustega objekti
tellimise teenust.
Orbteosed on teosed, mis on autoriõiguse all, kuid mille õiguste omanikku ei ole tuvastatud.
Avalikul mäluasutusel ja Eesti Rahvusringhäälingul on lubatud kasutada orbteoseks tunnistatud
ning orbteoste andmebaasi edastatud oma kogusse kuuluvat teost või fonogrammi ning seda
üksnes avalikes huvides ja kõigi tuvastatud õiguste omajate nimede näitamise korral üldsusele
kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel ning reprodutseerimine
digiteerimise, üldsusele kättesaadavaks tegemise, indekseerimise, kataloogimise, säilitamise või
taastamise eesmärgil.
Orbteose regulatsioon kehtib järgmistele teostele:




raamat, ajakiri, ajaleht või muu kirjutisena avaldatud teos, mida talletatakse avaliku
arhiivi, muuseumi, raamatukogu, teadus- ja haridusasutuse või filmi- või audiopärandi
säilitamisega tegeleva asutuse kogus;
audiovisuaalne teos või fonogramm, mida talletatakse avaliku mäluasutuse kogus;
audiovisuaalne teos või fonogramm, mis on toodetud Eesti Rahvusringhäälingu poolt kuni
2002. aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) ja mida talletatakse Eesti
Rahvusringhäälingu arhiivides; õiguste objekt, mis sisaldub punktides 1–3 nimetatud
teoses või fonogrammis või moodustab selle lahutamatu osa.

Orbteoste regulatsioon ei laiene fotodele, kunstiteostele ja arhitektuuriteostele. Asutus võib
lubatud vaba kasutamise käigus teenida tulu vaid orbteose digiteerimise ning üldsusele
kättesaadavaks tegemise kulude katmise eesmärgil (AutÕS § 276 lg 2). 30
Et teha kindlaks, kas teos või fonogramm, mida avalik mäluasutus või Eesti Rahvusringhääling
soovib kasutada, on orbteos, tagab nimetatud asutus, et iga õiguste objekti puhul tehakse heas
usus hoolikas otsing eesmärgiga tuvastada või leida teosele või fonogrammile õigusi omav isik.
Otsingu tegemiseks kasutatakse kohaseid allikaid ning see tehakse enne teose või fonogrammi
kasutamist (AutÕS § 273). Avalik mäluasutus 31 ja Eesti Rahvusringhääling dokumenteerivad
hoolika otsingu ning annavad Patendiametile järgmist teavet:



teave teostatud hoolika otsingu kohta ning selle tulemused, mille alusel on tehtud järeldus
käsitada teost või fonogrammi orbteosena;

Toomas Seppel. Õiguslik analüüs. Autoriõigused ja litsentsid: “Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023”
lk 13. 31.01.2019.
30 Toomas Seppel. Õiguslik analüüs. Autoriõigused ja litsentsid: “Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023”
lk 15. 31.01.2019.
29
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viis, kuidas asutus orbteost AutÕS § 276 kohaselt kasutab;
kasutatava teose või fonogrammi orbteose staatuse mis tahes muutus käesoleva
seaduse § 277 kohaselt;
asutuse asjakohane kontaktteave.

Seejärel edastab Eesti Patendiamet viivitamata saadud teabe Euroopa Liidu Intellektuaalomandi
Ameti loodud orbteoste andmebaasi.
Autoriõigus kehtib autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma, olenemata
kuupäevast, millal teos on õiguspäraselt avalikustatud, välja arvatud AutÕS §-des 39–42
ettenähtud juhtudel (AutÕS § 38 lg 1). Autoriõigus teosele, mille on loonud kaks või enam isikut
oma ühise loomingulise tegevusega, kehtib teisi autoreid üleelanud ühise autori eluajal ja 70
aastat pärast tema surma (AutÕS § 39). Autoriõigus teosele, mis on avalikustatud anonüümselt
või pseudonüümi all, kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist. Kui selle
tähtaja jooksul teeb teose autor üldsusele teatavaks oma kodanikunime või teose autorsuse
seostamine teose loonud isikuga ei tekita enam kahtlusi, siis kohaldatakse AutÕS §-de 38 ja 39
sätteid (AutÕS § 40). Teost, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, võivad vabalt
kasutada kõik isikud, järgides AutÕS § 44 sätteid (AutÕS § 45).
Teose vaba kasutamine on nähtud ette üldistes huvides. Vaba kasutuse juhtumid seonduvad
peamiselt sõnavabaduse, loominguvabaduse, õppetegevuse ja kultuuri edendamise eesmärgiga.
Vaba kasutamise regulatsioon laieneb ka kaasnevatele õigustele. Detailsem regulatsioon tuleneb
AutÕS §-st 75 ja Rooma konventsiooni artiklist 15. Teose vaba kasutamise viisid, millest võivad
kasu saada avalikud arhiivid, muuseumid või raamatukogud, on reguleeritud AutÕS §-is 20 32,
mille lg 4 kohaselt on kultuuripärandiasutusel autori nõusolekuta ja selle eest tasu maksmiseta
õigus kogus olevat teost füüsilise isiku tellimusel kättesaadavaks teha kas eriseadmete kaudu
kohapeal või laenutada individuaalseks kohapeal kasutamiseks.
Autoriseeritud töökohas pakutakse säilituseksemplare, mille puhul on tehniliste ja füüsiliste
vahenditega välistatud säilituseksemplari üldsusele kättesaadavaks tegemine või välistele
andmekandjatele salvestamine. Säilituseksemplari seaduse § 14 kohaselt võib võrguväljaande ja
algmaterjali autoriõiguse omaja loa alusel säilituseksemplari teha üldsusele kättesaadavaks ning
pärast viie aasta möödumist võrguväljaande või trükise algmaterjali loovutamisest võib
säilitusvormingu eest küsida tasu. Kultuuriministeeriumi tellimusel on loodud autoriõiguste parima
praktika juhend, millest peaks lähtuma autoriõiguste seisundi analüüsil ja viitamisel.
Isikuandmeid kaitstes seistakse selle eest, et inimeste eraelu puutumatust ja vabadust lubamatult
ei riivataks ja säiliks ligipääs iseenda kohta kogutud isikuandmetele ning samuti infole, millises
ulatuses, eesmärgil ja õiguslikul alusel on isikuandmeid töödeldud. Isikuandmete kaitset
reguleerib Eestis andmete töötlemisel üleeuroopaline isikuandmete kaitse üldmäärus. Euroopa
Parlament võttis vastu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016. aasta 14. aprillil. Määrus asendas
andmekaitsedirektiivi 95/46 ning seda hakati kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega
alates 25. maist 2018. Üleeuroopaline õigusakt on liikmesriikidele otsekohalduv. Isikuandmete
kaitse üldmäärust kohaldatakse füüsiliste isikute isikuandmete automatiseeritud töötlemise
suhtes ja füüsiliste isikute isikuandmete automatiseerimata töötlemise suhtes, kui need kuuluvad
andmete kogumisse.
Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad füüsilist isikut (andmesubjekti) tuvastada.
Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming (näiteks kogumine,
Toomas Seppel. Õiguslik analüüs. Autoriõigused ja litsentsid: “Kultuuripärandi digiteerimine 2018−2023”
lk 9. 31.01.2019.
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dokumenteerimine, korrastamine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul moel
kättesaadavaks tegemine, avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kasutamine või
hävitamine). Tuvastatav füüsiline isik on seejuures isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada,
eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave,
võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise,
vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
Isikuandmete töötlemine on seaduslik ainult juhul, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest
üldmääruse artiklis 6 sätestatud tingimustest, ning sellisel määral, nagu see tingimus on esitatud:








andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel
konkreetsel eesmärgil;
isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks
või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti
taotlusele;
isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste
huvide kaitsmiseks;
isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või
vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks;
isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi
korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või
põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui
andmesubjekt on laps; seda punkti ei kohaldata, kui isikuandmeid töötleb avaliku sektori
asutus oma ülesannete täitmisel.

Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning töötlemise
laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja
vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab vastutav töötleja nii
töötlemisvahendite kindlaksmääramisel kui ka isikuandmete töötlemise ajal asjakohaseid tehnilisi
ja
korralduslikke
meetmeid,
nagu
pseudonümiseerimine,
mis
on
vajalikud
andmekaitsepõhimõtete (nagu võimalikult väheste andmete kogumine) tõhusaks rakendamiseks
ja vajalike kaitsemeetmete lõimimiseks isikuandmete töötlemisse, et täita üldmääruse nõudeid ja
kaitsta andmesubjektide õigusi. Vastutavalt töötlejal on kohustus rakendada asjakohaseid
tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse ainult
isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise konkreetse eesmärgi saavutamiseks. See kehtib
kogutud isikuandmete hulga, nende töötlemise ulatuse, nende säilitamise aja ja nende
kättesaadavuse suhtes. Nende meetmetega tagatakse eelkõige see, et isikuandmeid ei tehta
vaikimisi ilma asjaomase isiku sekkumiseta määramata füüsiliste isikute ringile kättesaadavaks.
Käesolevas lõigus käsitletud nõuete järgimise tõendamise elemendina võib kasutada üldmääruse
artikli 43 kohast heakskiidetud sertifitseerimismehhanismi.
Soovitame luua infosüsteemi kasutajarollid, mis on minimaalselt vajalike õigustega.
Arendustegevuses osalejatega on asjakohane sõlmida konfidentsiaalsust ning isikuandmete
töötlemist puudutavad kokkulepped. Samuti tuleb infosüsteemi tehnilist lahendust testida
(soovitavalt nii automatiseeritult kui manuaalselt, kasutades seejuures testimisel
pseudonümiseeritud või anonümiseeritud andmeid). Testimine peaks hõlmama muuhulgas
funktsionaalsus-, integratsiooni-, jõudlus-, kasutuselevõtu- ja koormustestide ning vajadusel
taluvus- ja ründetestide läbiviimist. Tuleb arvestada ka isikuandmete töötlemise elutsükliga ja
turvalisuse tagamisega. Muuhulgas on asjakohane määrata kindlaks infoturbe meetmed, logide
pidamine, juurdepääsupiirangud ja muud tingimused, võttes arvesse ka avaliku teabe seaduses
ja selle alusel kehtestatud nõudeid.
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Isikuandmete töötlemisel tuleb töötlemise toimingud dokumenteerida. Isikuandmete
töötlemisülevaade peab sisaldama muuhulgas töötleja ja tema esindaja ning
andmekaitsespetsialisti nime ja kontaktandmeid, töötlemise eesmärke, andmesubjektide
kategooriate ja isikuandmete liikide kirjeldust, andmete vastuvõtjate kategooriaid, võimalusel eri
andmeliikide kustutamiseks ette nähtud tähtaegu ning tehniliste ja korralduslike turvameetmete
üldist kirjeldust, aga soovitatavalt ka teavet juurdepääsupiirangute kohta (avaliku teabe seaduse
mõttes). Soovitame isikuandmete töötlemisülevaate uuendamise vajadust hinnata koostöös
vastavate andmekaitsespetsialistidega ning võtta arvesse olemasolevate andmekogude
põhikirju, spetsiifikat ja juriidilist määratlust, vajadusel sisse viia koostoime võimaldamiseks
muudatusi. Samuti on soovitatav määrata infosüsteemi omanik ning dokumenteerida tema
õigused ja kohustused. Uue süsteemi loomisel asututakse avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS)
§ 433 lg-te 1, 2, 3 ja 4 kohaselt andmekogu seadusega või selle alusel antud õigusaktiga. AvTS
§ 435 lg 1 kohaselt sätestatakse andmekogu põhimääruses andmekogu pidamise kord,
sealhulgas andmekogu vastutav töötleja (haldaja) ja vajaduse korral volitatud töötleja,
andmekogusse kogutavate andmete koosseis, andmeandjad ja vajaduse korral muud
andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.
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8.

Persoonad
Tänase päeva seisuga on ainult üksikud mäluasutused teostanud põhjalikumaid
kasutajagruppide uuringuid. Käesoleva projekti raames koostatud persoonad baseeruvad
läbiviidud analüüsil, mäluasutuste töötajate kogemusel ja teenusedisaini töötubades osalenud
kasutajagruppide tagasisidel. Analüüsi esimeses etapis probleemide, ootuste ja vajaduste
kirjeldamisel jaotusid kasutajad 4 kasutajagruppi, kuid persoonade loomisel lähtuti 6
kasutajagrupist: harrastusteadlane, tudeng, õpetaja, teadlane/õppejõud, õpilane ja mäluasutuse
töötaja. Samas tuleb arvestada, et mingil määral võivad erinevate kasutajagruppide piirid olla
hägusad, kuna üks isik võib esindada mitut kasutajagruppi (näiteks teadlane võib olla ühtlasi ka
õppejõu rollis). Uue sihtgrupina soovitakse laiemas mastaabis lisada ka tavakasutaja, kes soovib
tutvuda kureeritud või interaktiivse sisuga eneseharimise eesmärgil. Kasutajate persoonad on
antud kirjelduses välja mõeldud ning neil puudub seos reaalsete isikutega.
Kasutajagruppide probleemid, vajadused ja ootused erinevad sõltuvalt nende
personaalsetest harjumustest ja kasutuse eesmärkidest. Sellele vaatamata jooksevad läbi
mitmed ühised ootused, mis peaksid olema loodava keskkonna esimese versiooni
aluseks. Kõik sihtgrupid peavad ülioluliseks ühtse agregeeritud süsteemi loomist, mis aitaks
kiiremini jõuda õige sisuni. Selle aluseks on aga ühtse standardi baasil toimiv läbimõeldud
funktsionaalsusega otsing. Lisaks on äärmiselt oluline sisukvaliteedi parandamine ning ühtse
metaandmete standardi loomise ja kasutajapoolse sisu rikastamise võimekus. Oluline on kindlasti
ka interaktiivne sisuloome, näiteks läbi kureeritud sisu, mängude, blogide ja podcast’ide. See
aitaks andmekogude kasutust ka tavakasutajate seas laiemalt populariseerida.
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Harrastusteadlane
Rauno
Uudishimulik, haritud, ambitsioonikas
Kes on Rauno?
Rauno
töötab
igapäevaselt
süsteemianalüütikuna avaliku sektori ettevõttes.
Pärast ülikooli lõpetamist on Rauno lisaks
pidevale
tööalasele
enesearendamisele
hobikorras tegelenud ka ajaloo uurimisega,
täpsemalt II maailmasõja aegsete arengutega
Eesti pinnal. Läbi oma hobitegevuse annab ta
panuse meie ajaloo täiendamisele ja faktilisele
Rauno
leiab,
et
info
täpsustamisele.
kättesaadavus on kohati keeruline ning et ta
kulutab sellele liigselt aega, mida saaks
kasutada hoopis reaalset väärtust pakkuva
teadustöö tegemiseks.
Vajadused

Probleemid

Tahab
rikastada
materjale
läbi
ühisloomevõimaluste
ning
ootab
ka
tehisintellekti poolt rikastatud sisu.
Väärtustab interaktiivset sisu ja selle avalehele
toomist, et väärtuslik sisu oleks lihtsamini leitav.
Ootab, et materjalid oleksid ligipääsetavad ka
välismaalastele, mis edendaks teadustööd
suuremas pildis.

Ristviidete puudumine ja/või vananenud lingid
tekitavad frustratsiooni.
Õiguste ja litsentside kirjelduste puudumine
takistab materjalide korrektset rikastamist.

Ootused

Omadused

Ootab väga seoste loomist materjalide vahel,
mis aitab kiiremini ja lihtsamini vajaliku infoni
jõuda.
Näeb tehisintellekti kasutamise positiivset mõju
viidete genereerimisel, et muuta ristkasutust
efektiivsemaks.
Materjalide rikastamine võiks toimuda kasutajate
ja krati koostööl, misläbi sisu kvaliteet ja leitavus
ajas paraneb.
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Üliõpilane Riina
Õpihimuline, energiline, avatud
maailmavaatega
Kes on Riina?
Riina õpib hetkel TalTechis majandusteaduse
erialal. Juba kooliajast on teda huvitanud
teadmine, kuidas kaupade ja teenuste
tarbimine ning tootmine aitab maailmal
toimida. Koolitöös on pidevalt vajalik faktiliselt
korrektsete materjalide kasutamine, seda eriti
lõputööde edukaks teostamiseks. Kahjuks on
materjalide leidmine keeruline, sest Google’ist
ei tule alati tulemused välja, ning kõikidest
andmekogudest ei ole Riina lihtsalt teadlik.
Vajadus ühtse ja arusaadava otsiplatvormi
jaoks on Riina arust tugev.
Vajadused

Probleemid

Vajab, et andmed oleksid korrektselt
ristviidatud, misläbi on võimalik kiiremini jõuda
vajaliku infoni.
Peab ülimalt väärtuslikuks ühtse agregeeritud
platvormi ja otsingusüsteemi olemasolu.
Seoses oma ülikoolitöödega vajab võimalust
viidata andmekogus olevatele materjalidele.

Puudub oskus andmekogusid kasutada või
andmekogu olemasolust ei olda lihtsalt
teadlik.
Puuduvad ristviited teevad õige infoni
jõudmise
keeruliseks
ja
ajakulukaks.
Puudub ligipääs kogu informatsioonile: kas
andmekogu otsing on halb või puudub
teadmine andmekogu olemasolust.

Ootused

Omadused

Tehnika kogenud kasutajana ootab Riina, et
keskkond oleks tänapäevane ja seda oleks
harjumuspäraselt
mugav
kasutada.
Vähese kogemuse tõttu puudub oskus
andmekogusid kasutada ning vajab head
abikeskkonda.
Ootab, et materjalid oleks võimalikult suures
mahus kättesaadavad ilma kasutajakontot
registreerimata.
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Teadlane ja õppejõud Ahti
Kõrgelt haritud, analüütiline, professionaalne
Kes on Ahti?
Ahti
on
juhtiv
kunstiteadlane
Eesti
Kunstiakadeemias.
Oma
igapäevatöös
tegeleb ta eelkõige Eesti kunstiajaloo uurimise
ja täiustamisega ning vähemal määral
tegutseb ka asenduslektorina. Uurimistööde
täiendamiseks
kasutab
ta
aktiivselt
kõikvõimalikke kohalikke andmekogusid ning
aitab ka mäluasutuse töötajatel uut sisu
digitaliseerida. Ahti oskab neid süsteeme
kasutada ning leiab sealt vajaliku info üles,
kuid hindaks kiiremat info kättesaadavust
agregeeritud süsteemist, kus on efektiivne
ristviitamine andmete vahel.
Vajadused

Probleemid

Soovib, et oleks võimalus rikastada ise
andmekogusid, vähendades mäluasutuste
töötajate koormust. Eeldab, et sisu on
kvaliteetne ja kontrollitud.
Tahab, et sisu tarbimiseks ei pea olema sisse
logitud.
Tahab, et digitaliseerimist vajava sisu päringu
esitamine
mäluasutusele
oleks
lihtne.
Vajab mitmekülgset otsingut, et hõlpsalt leida
vajalik sisu.

Andmekogud ei ole indekseeritud, nende sisu
leidmine näiteks Google’i abil on keeruline
ning teadlasena ei ole ta teadlik kõigist
andmekogudest.
Kättesaadav sisu ei ole alati kasutatav:
puudub taustinfo, otsifunktsioon toimib
halvasti ja sisu andmekogude vahel on
killustunud.
Andmekogude sisu on eesti keeles ja raskesti
kättesaadav välisriikide teadlastele.

Ootused

Omadused

Andmekogudel ja materjalidel peavad olema
selged ja arusaadavad omavahelised seosed.
Andmete kvaliteet tuleb üle vaadata, seda
parandada ning luua ühtne standard
tulevikuks.
Kiiresti toimiv süsteem, kus otsingu
teostamine andmete leidmiseks toimub
tehniliselt kiiresti.
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Õpetaja Tiina
Tähelepanelik, fokusseeritud, empaatiline
Kes on Tiina?
Tiina töötab Tallinna 21. Koolis eesti keele ja
kirjanduse õpetajana. Tiinale meeldib oma
õpilaste jaoks teha huvitavaid presentatsioone
kirjanduse teemal − rääkida lugusid kirjanikest
ja näidata huvitavaid leide nii Eesti kui ka muu
maailma
kirjandusest.
Tundide
valmistamiseks pöördub Tiina tihti Google’i
poole. Kvaliteetse materjali leidmiseks ja
ettevalmistamiseks kulub Tiinal palju aega.
Tiina hindaks, kui tal oleks võimalik õppetöös
kasutada kaasaegseid ja interaktiivseid
lähenemisi.
Vajadused

Probleemid

Tahab, et andmed oleksid otsinguga kiirelt ja
lihtsalt kättesaadavad.
Igapäevatöö
lihtsustamiseks
oleks
nii
personaalsete kollektsioonide loomine kui ka
interaktiivne kureeritud sisuloome väga
vajalik.
Soovib, et platvormil oleks võimalik saada ka
soovitusi erinevate kultuuripärandi objektide
kohta.

Puudub oskus andmekogusid kasutada või
andmekogu olemasolust ei olda lihtsalt
teadlik.
Puudub ligipääs kogu informatsioonile.
Puudub lihtne võimalus luua temaatilisi
kollektsioone ning neid oma töös kasutada ja
õpilastega jagada.

Ootused

Omadused

Ootab agregeeritud platvormi loomist, et
saaks kogu vajaliku informatsiooni ühest
kohast kätte.
Soovib, et keskkond oleks interaktiivne ja
kaasaegne ja et ka õpilastel oleks huvitav
kasutada
seda
oma
õppetöös.
Ootab, et objektid oleksid omavahel seotud
ning et huvipakkuva informatsiooni üles
leidmine
oleks
lihtsam
ja
kiirem.
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Mäluasutuse töötaja Johanna
Kirglik, uudishimulik, haritud
Kes on Johanna?
Johanna töötab Muinsuskaitseametis. Tema
igapäevatöö on andmekogu haldamine,
kasutajatega suhtlemine ja uue sisu loomine.
Ta tunneb suurepäraselt enda süsteemi ning
puutub igapäevaselt kokku ka teiste
andmekogudega, kuid nõustub, et erinevate
süsteemide kaudu infokorje on keeruline.
Ühtne süsteem aitaks tal toota kvaliteetsemat,
omavahel seotud sisu ning edukamalt luua ka
mängulist kureeritud sisu, mis laiendaks
andmekogude kasutajaskonda spetsialistidest
kuni tavakasutajateni.
Vajadused

Probleemid

Sisu loomiseks vajab, et andmed oleksid
rikkalikult kirjeldatud. Nii olemasolevate kui ka
lisatavate andmete sisu kvaliteeti tuleks
tugevalt parandada ning luua ühtne standard.
Igapäevatöö lihtsustamiseks oleks ühtne
agregeeritud platvorm äärmiselt väärtuslik.
Töökoormuse vähendamiseks võiks kõikidel
kasutajatel olla võimalus sisu rikastada.

Märksõnadel ja andmete kirjeldamisel puudub
ühtne standard, mistõttu on vajalike andmete
leidmine
kasutajale
keeruline.
Vähene rahastus takistab nii andmekogude
kui ka andmete jätkusuutlikku arendust.
Kogu info ei ole kasutatav: autoriõiguse
seadusest
tulenevad
piirangud,
olemasolevad
süsteemid
küsivad
sisselogimist, näiteks E-Varamu ei kaasa
piisavalt teiste andmekogude andmeid.
Omadused

Ootused
Ootab agregeeritud platvormi loomist, et
saaks teostada ristotsingut üle kõigi Eesti
andmekogude.
Ootab, et toimiks andmete automaatne
märksõnastamine ja objektide omavaheline
seostamine
krati
abil.
Soovib luua kureeritud kollektsioone, et
lõppkasutajale huvitavamat ja väärtuslikumat
sisu pakkuda.
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Õpilane Laura
Uudishimulik, õpihimuline, energiline
Kes on Laura?
Laura õpib Pärnu Koidula Gümnaasiumi 11.
klassis. Laurale meeldib koolis käia ja ta
pühendab palju aega õppimisele − tema soov
on tulevikus disaineriks saada. Hobi korras
tegeleb Laura joonistamisega ja käib juba 8
aastat kunstiringis. Laura veedab palju aega
telefonis − sotsiaalmeedias, sõpradega
suhtlemisel, samuti meeldib talle lugeda
erinevaid blogisid ja kuulata podcast’e. Laura
väärtustaks kaasaaegsete õppevahendite ja
interaktiivsuse rohkemat kasutamist õppetöös.
Vajadused

Probleemid

Peab oluliseks visuaalse ja interaktiivse sisu
olemasolu.
Õppetöö lihtsustamiseks oleks vaja ühte
kaasaegset ja intuitiivset keskkonda, kus on
võimalik kiirelt leida vajaliku materjali.
Soovib, et keskkonnas oleksid objektid
omavahel seotud ja et huvipakkuva infoni
oleks võimalik jõuda ühe klikiga.

Puudub oskus andmekogusid kasutada või
andmekogu olemasolust ei olda lihtsalt
teadlik.
Mobiiltelefonist ei ole paljud andmekogud
kasutatavad.
Puudub ligipääs kogu informatsioonile: kas
andmekogu otsing on halb või puudub
teadmine andmekogu olemasolust.

Ootused

Omadused

Laura ootus on, et keskkond oleks
tänapäevane ja seda oleks harjumuspäraselt
mugav kasutada nii arvutist kui ka telefonist.
Puudub oskus andmekogusid kasutada ja
ootab, et avalehel oleks võimalikult palju
huvitavaid ja populaarseid kollektsioone välja
toodud.
Ootab, et materjalid oleksid võimalikult suures
mahus kättesaadavad ilma kasutajakontot
registreerimata.
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9.

Teenused
9.1

Eeldused ühiste teenuste loomiseks ja valmisoleku
hinnang

Käesolevas peatükis on välja toodud eeldused ühiste teenuste loomiseks ja hinnang
valmisolekule nende teenuste rakendamiseks. Eelduste ja valmisoleku hinnangu analüüsimisel
toetuti esimeses etapis läbi viidud intervjuudele ja fookusgruppide aruteludele ning teises etapis
toimunud digiinnovatsiooni töörühma arutelule. Hinnanguskaala on järgmine: kõrge, keskmine ja
madal.
Mäluasutuste ülese ühise visiooni ja tegevuskava loomine
Selleks, et hakata looma ühiseid teenuseid ja eesmärke, peavad mäluasutused kokku leppima
ühises visioonis, kuidas parandada kultuuripärandi kättesaadavust. Antud visioon kirjeldaks
üksnes mäluasutuste üleseid tegevusi kultuuripärandi kättesaadavaks tegemiseks. Visioonis
peaks defineerima ühised kasutaja vajadused, kasutajagrupid ja mäluasutuste väärtused. Lisaks
tuleb defineerida mäluasutuste missioon kultuuripärandi kättesaadavaks tegemisel ning lühi- ja
pikaajalised eesmärgid. Teenuste ja toodete loomisel tuleb arvesse võtta kahte tüüpi kasutajaid:
mäluasutuste töötajad ehk professionaalsed kasutajad ja välised kasutajad. Professionaalsete
kasutajate vajadused on sageli erinevad, kuid selle analüüsi fookus on pigem tavakasutajatel.
Ühine tegevuskava tagab seatud eesmärkide efektiivse elluviimise, kuna mäluasutused on siis
ise rohkem motiveeritud muutustega kaasa minema. Kuna mäluasutusi on palju, on soovitatav
luua organisatsioonimudel, mis tagaks võimalikult sujuva strateegia elluviimise protsessi.
Organisatsioonimudel aitab jagada vastutust ning kindlustab selle, et kõik osapooled saavad
anda sisendi ühisesse visiooni. Mäluasutused peavad nägema, et koostöö aitab kaasa ka iga
mäluasutuse individuaalsele arengule. Loodud dokumente on soovitatav kord aastas üle vaadata
ja vastavalt vajadusele uuendada.
Valmisoleku hinnang – keskmine
Mäluasutused on muutustele vastuvõtlikud, kuid varasem kogemus on teinud neid uute
lahenduste suhtes ettevaatlikuks. Varasema kogemuse all toodi välja liidestusi E-Varamuga.
Seetõttu on oluline, et visiooni koostamisel kaasatakse mäluasutuste esindajaid ja et nende
arvamust võetakse kuulda.
Ühtsete standardite loomine
Selleks, et mäluasutuste üleseid digitaalseid teenuseid luua, peab eelnevalt kokku leppima
ühtsetes standardites, mida mäluasutused peaksid järgima digiteerimisel, andmete väärindamisel
ja teatud kultuuripärandi objektide autoriõiguse ja/või isikuandmete kaitsega seotud piirangute
kirjeldamisel. Nimetatud piirangute esinemisel on oluline, et mäluasutuste-üleselt oleks
kasutajatele lahti seletatud, milline on piirang ja miks on see kehtestatud. Kultuuriministeeriumi
tellimusel on loodud autoriõiguste parima praktika juhend, millest peaks autoriõiguste seisundi
analüüsimisel ja viitamisel lähtuma. 33 Teenuste arendamise eelduseks on mäluasutuste-üleselt
standardsed andmed. Kui andmed on kirjeldatud ühtsete standardite alusel, on mäluasutusteüleselt võimalik efektiivselt kasutusele võtta kratid/tehisintellektid, mis parandavad
Toomas Seppel. „Kultuuripärandi digiteerimine 2018−2023, autoriõiguste parima praktika juhend”.
31.01.2019.
33
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kasutajakogemust (nt viitegeneraator). Lisaks aitavad ühtsed standardid kasutajatel erinevatest
mäluasutustest kergemini informatsiooni leida, kuna objektide kirjeldamise loogika on sama.
Ühtsete standardite loomine või kokkulepe nende kasutamiseks on vajalik ka nt sündmuste
ajajoone ja kaardi toimimiseks. Kultuuripärandi kuvamiseks ajajoonel ja kaardil on vajalik, et
andmetes oleksid välja toodud ajaloolised sündmused.
Ühtsed standardid tuleb luua minimaalselt järgmiste kirjelduste jaoks:




metaandmed (autor, pealkiri, loomise aeg/ajastu, asukoht, allikas, digiteerija, seotud
sündmused) ;
märksõnad.

Teenuste arenduste lihtsustamisel on olulisel kohal liidestuste standardid ehk API raamistik.
Tegemist on kokkulepetega andmevahetuse teostamiseks. Kui andmevahetus käib ühtsete
standardite alusel, siis on võimalik luua innovaatilisi teenuseid, kasutades andmeid erinevatest
mäluasutustest. Kuigi teenuseid on võimalik arendada ka ilma raamistikuta, on asutustevahelised
kokkulepped andmevahetuse jaoks ka siis vajalikud. See tähendab, et ühtsete standardite
kokkulepete alusel on võimalik teenuste arendamist oluliselt lihtsustada.
Valmisoleku hinnang – kõrge
Valmisoleku hinnang on kõrge, kuna mäluasutuste töötajate intervjuudes tõstatati standardite
puudumise või nende järgimise probleem ning toodi välja ootus, et mäluasutuste-üleselt
rakendataks ühtseid standardeid. Samas märgiti ka standardite rakendamise keerukust, kuna
kultuuripärandi objektid on erisugused. Standardite rakendamisel on vajalik välja töötada nimekiri
andmetest, mis kehtivad kõikide kultuuriobjektide kohta ja seejärel nimekiri andmetest, mis
kehtivad kindlat tüüpi objektide kohta. Nimekirja väljatöötamisel peab kaasama võimalikult palju
erinevaid mäluasutusi, kes annaksid sisendit andmete tüüpide ja vajalikkuse kohta.
Olemasoleva digiteeritud materjali andmete ühtlustamine
Analüüsi käigus selgus, et mäluasutuste-üleselt ei ole kogu materjal ühtlaselt digiteeritud.
Probleemid on ilmnenud seoses digiteeritud materjali andmete ja nende kirjelduste kvaliteediga.
Mäluasutuste üleste teenuste veatuks toimimiseks on oluline, et ka olemasoleva digiteeritud
materjali andmed vaadatakse üle ning puudulikke andmeid täiendatakse ja mitterahuldava
kvaliteediga andmed viiakse rahuldavale kvaliteeditasemele. Kvaliteedi ühtlustamine on oluline
ka visuaalselt huvitava platvormi loomiseks, kuna visuaalide kehv kvaliteet või puudumine
raskendab seda oluliselt.
Valmisoleku hinnang – madal
Digiteeritud materjali ühtsete standarditega vastavusse viimine on mäluasutuste jaoks pikk ja
kulukas protsess. Kogu materjali läbitöötamiseks on mäluasutustel vaja eraldada täiendavat ajaja tööjõuressurssi 34.

Käesoleva analüüsi skoobis ei analüüsitud mitterahuldava kvaliteediga digiteeritud materjalide täpset
arvu, seega puudub teadmine kui suur hulk digiteeritud materjalist on mitterahuldava kvaliteediga.
34
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Kasutajauuringute läbiviimine
Hetkel puudub mitmel mäluasutusel ülevaade, kes ja mis eesmärgil kasutab nende
andmekogusid või milline on kasutajate rahulolu teenustega. Kasutajate väljaselgitamine on
oluline arenduste ettevalmistamisel, et tagada platvormi pikaajaline edu. Lisaks annavad
uuringud sisendit olemasolevate teenuste toimimise ja uute teenuste vajaduse kohta. Seetõttu on
oluline, et kõik mäluasutused koguksid kasutajate käitumise kohta tagasisidet. Käesolev analüüs
annab ülevaate kasutajate vajadustest veebilehtede-üleselt. Selleks, et mäluasutused oskaksid
paremini toetada enda veebilehtede kasutajaid ja koguda sisendit teenuste arendamiseks, on
vajalik ka täiendava rahulolu-uuringu läbiviimine küsimustega iga veebilehe kohta eraldi. Juhul,
kui agregaator-platvorm kasutusele võetakse, tuleb ka sellisel juhul eraldi küsitleda nii agregaatorplatvormi kasutajaid kui andmekogude külastajaid. See on vajalik võimalikult suure hulga
erinevate kasutajate arvamuste kaasamiseks küsitluses. Mittekasutajate tagasisidet on
kirjeldatud alapeatükis 2.2.
Valmisoleku hinnang – madal
Hinnangu tugineb käesoleva analüüsi esmastele intervjuudele ulatuses olevate andmekogude
omanikega. Mitmel mäluasutusel puudub piisav ressurss kasutajauuringute läbiviimiseks ning
tulemuste analüüsimiseks.
Uue organisatsiooni- ja rahastusmudeli loomine
Kui liigutakse edasi olemasoleva agregaator-platvormi arendamisega, on oluline, et lepitakse
kokku organisatsiooni- ja rahastusmudelis. Organisatsioonimudelis kirjeldatakse andmekogude
ja portaalide omanikke ning vastutajaid. Uue platvormi jätkusuutlikkuse tagamiseks on samuti
tarvis kokku leppida rahastusmudelis ja seda mitte ainult uue platvormi, vaid ka olemasolevate
andmekogude jaoks, millega uus platvorm peab suhtlema. Mitu olemasolevat platvormi vajab
uuendusi, kuid mäluasutustel ei ole piisavalt ressurssi kõikide vajalike uuenduste tegemiseks.
Valmisoleku hinnang – keskmine
Mäluasutused on valmis uued mudelid omaks võtma ning väljendasid intervjuudes arvamust, et
see on vältimatu tegevus, kui uus agregaator-platvorm kasutusele võetakse. Samas on
organisatsiooni- ja rahastusmudeli väljatöötamine oma loomult keeruline ja võib põhjustada
konflikte.

9.2

Teenuste kirjeldused

Uute teenuste kirjeldamiseks koguti sisendit kogu projekti vältel. Analüüsi käigus selgusid
kasutajagruppide ootused teenustele ja funktsionaalsustele, mis agregeeriksid erinevate
digitaalse kultuuripärandi haldajate teenuseid. Säilitades samal ajal piisava funktsionaalsuse ja
mugavuse, et mäluasutuste teenuste praeguste kasutajate rahulolu teenustega kasvaks.
Esimeses etapis keskenduti kasutajate jaoks vajalikele teenustele. Toodi välja mitu teenust, ilma
milleta uus arendus või vana uuendamine ei saa edasi liikuda, nt ristotsing. Samuti toodi välja
teenuseid, mis pakuvad paljudele kasutajatele lisaväärtust ja vaba aja veetmise võimalust
kultuuripärandit talletaval veebilehel, nt kureeritud sisu loomise teenus. Järgmisena said
fookusgrupis osalejad hääletada kolme enda grupis välja pakutud teenuse poolt. Hääletuse
eesmärk oli valida välja teenused, mis pakuksid fookusgrupis osalejatele enim väärtust. Lisaks
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andis enda sisendi teenustele ekspertide grupp ning seejärel valmis esmane teenuste portfell.
Teenuste defineerimisel lähtuti ITIL-i 35 kirjeldusest:
Teenus on vahend klientidele väärtuse loomiseks, pakkudes tulemit, mida kliendid
soovivad saavutada ilma omandiga kaasnevate kulude ja riskita.
Teises etapis keskenduti teenuste portfelli täpsustamisele ja funktsionaalsuste loendi
koostamisele. Funktsionaalsuste loendi koostamisel käsitleti teenuseid detailsemalt, mille
tulemusel tehti ka teenuste portfellis muudatusi.
Kolmanda etapi raames täiendati teenuste kirjeldusi teenusedisaini töötubade sisendist lähtudes,
kus kasutajagruppide esindajad tõid välja nende hinnangul kõige olulisemad teenused ja
funktsionaalsused. Koostöös teenusedisaineriga analüüsiti, millele peaks süsteemi loomisel
keskenduma ning mis on need funktsionaalsused, mis pakuvad kõige rohkem väärtust nii
praegustele ja potentsiaalsetele kasutajatele kui ka neile, kes ei vaja keskkonda oma
igapäevatööks, kuid keda soovitakse tulevikus näha keskkonna kasutajate seas. Teenused
täpsustusid ka prototüübi väljatöötamisel ja kasutusmugavuse testide läbiviimisel. Üheks näiteks
on eriprofiilid, mida kasutajad tõid välja projekti esimeses etapis ootusena, kuid
kasutajakeskkonna kavandi välja töötamisel selle järgi vajadust ei nähtud, kuna sarnast
funktsionaalsust saab kasutusele võtta kategooriate või teemaplokkide abil. Teenusedisaini
töötubades nimetati ka uusi teenuseid ja funktsionaalsusi, mida sooviti kasutajakeskkonnas näha.
Üheks näiteks on teavituste tellimine – kasutajad soovivad saada kasutajakeskkonnast erinevaid
teavitusi, näiteks objektide digiteerimise või otsingu tulemuste uuenemise kohta.

35 Agutter,

C., 2020. ITIL Foundation Essentials ITIL 4 Edition-The ultimate revision guide. IT Governance
Publishing Ltd.
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Teenus

Seotud nõuded

Väärtuspakkumine

Prioriteetne sihtgrupp

Kirjeldus


Konto loomine

Mäluasutuse töötaja



Personaliseeritud
teenuste kasutamine

Registreerimine
Sisse- ja väljalogimine


Mäluasutuse töötaja



Kollektsiooni
loomine

Kureeritud sisu
loomine

Lemmikute nimekirja
lisamine

Kureeritud sisu
loomine

Võimalus luua
objektidest enda
kollektsioone

Huvitava ja
mitmekülgse
informatsiooni
kättesaadavus läbi
struktureeritud ja ka
interaktiivse sisu, mis
on kasutaja jaoks
haarav ja aktuaalne

Harrastusteadlane/Uurija
Õpetaja/Õppejõud





Õpetaja/Õppejõud
Mäluasutuse töötaja





Külastajal on võimalik registreerida end portaali
kasutajaks, luues konto kas digi-ID vahendeid
(ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID) või Facebooki,
Google’i kontot kasutades.
Pärast konto loomist on kasutajal võimalik
portaali sisse logida.
Sisselogimine on vajalik valitud teenuste
kasutamiseks: lemmikute määramine, otsingu
salvestamine, teavituste tellimine, kollektsioonide
loomine, kultuuripärandi täpsustamine,
automaattõlke parandamine.
Kasutaja saab märkida lemmikuks endale
meeldivad või olulised kultuuripärandi objektid
või kollektsioonid.
Lemmikuid saab lisada ainult autenditud
kasutaja.
Objekte, kollektsioone on võimalik grupeerida
erinevates märksõnade (ingl k tag) alusel.
Kui objekt, kollektsioon on platvormilt
eemaldatud, siis lemmikute nimekirjast see
automaatselt ei eemaldu, kuid kasutajale on
platvormilt eemaldatud objekt (näiteks, sümboli
või eemaldamise infoga) visuaalselt eristatav.
Kasutaja/Mäluasutuse töötaja saab luua
temaatilisi kollektsioone.
Kasutaja/Mäluasutuse töötaja saab luua
interaktiivseid temaatilisi kollektsioone.
Mäluasutuse töötaja saab valida, kus
kollektsioone kuvatakse.
Peakasutaja saab otsustada, millist kollektsiooni
kuvada avalehel.
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Teenus

Seotud nõuded

Väärtuspakkumine

Prioriteetne sihtgrupp

Kirjeldus



Interaktiivse kureeritud
sisu loomine

Õpetaja/Õppejõud
Mäluasutuse töötaja



Otsingu soovitamine

Õpilane/Tudeng






Otsinguga seotud
võimalused

Tulemuste filtreerimine

Tavaotsing:
 Ristotsing
 Täistekstotsing
 Ingliskeelne metaja täistekstotsing

Vajaliku ja
huvipakkuva materjali
leidmine üle
andmekogude


Harrastusteadlane/Uurija 

Õpilane/Tudeng
Teadlane

Õpetaja/Õppejõud





Harrastusteadlane/Uurija 
Õpilane/Tudeng

Teadlane

Õpetaja/Õppejõud

Kasutaja/Mäluasutuse töötaja saab
kollektsioonidele lisada täiendavad kirjeldused,
kujunduse ja esitleda neid veebilehel.
Kasutaja/Mäluasutuse töötaja saab
kollektsioonide ja objektide tutvustamiseks
veebilehele lisada interaktiivset sisu, nt küsitlusi,
blogisid, podcast’e ja mänge.
Kasutaja/Mäluasutuse töötaja saab määrata
kollektsiooni privaatseks või avalikuks.
Süsteem toetab virtuaalseid tuure ja 3Dobjektide kuvamist.
Kasutaja saab teostada otsingut.
Otsinguaknasse teksti sisestamisel pakub
süsteem kasutajale võimalikke pikemaid fraase,
sarnaselt Google’i otsingule.
Kasutaja saab kitsendada otsingutulemusi.
Otsingut saab kitsendada enne ja pärast otsingu
sooritamist.
Otsingut saab piirata erinevate parameetritega:
Periood
Asukoht
Andmeallikas
Litsents
Keel
Kasutusõigus
Uus
Kategooria/Teema
Kasutaja saab teostada otsingut.
Süsteem teostab päringu metaandmetes.
Ingliskeelse otsingu teostamisel tuvastab
süsteem ingliskeelsete märksõnade seas
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Teenus

Seotud nõuded

Väärtuspakkumine

Prioriteetne sihtgrupp

Kirjeldus



Detailotsing:
 Filtreerimine
 Sõnaotsing
käsikirjalisest
materjalist
 Täistekstotsing
 Asukoha otsing
 Visuaalide (piltide,
fotode)
võrdlusotsing




Harrastusteadlane/Uurija
Teadlane
Mäluasutuse töötaja








Otsingutulemuste
kuvamine

Harrastusteadlane/Uurija
Õpilane/Tudeng
Teadlane
Õpetaja/Õppejõud
Mäluasutuse töötaja






eestikeelsed vasted. Kratt tõlgib taustal
ingliskeelsed otsingusõnad eesti keelde.
Kasutaja saab teha tavaotsingut objekti
detailvaatest, klõpsates objekti kirjelduses
olevale otsitunnusele, näiteks märksõnale.
Kasutaja saab teostada detailotsingut.
Süsteem teostab päringu metaandmetes.
Kasutaja saab teha sõnaotsingut käsikirjalisest
materjalist. Süsteem (kratt) teostab päringu
käsikirjalisest materjalist.
Kasutaja saab teostada otsingut objekti päritolu
asukoha järgi, valides kaardil sobiva regiooni.
Otsingutulemuste kuvamiseks peab objekti
metaandmetes olema määratud asukoha
informatsioon.
Kasutaja saab teostada visuaalide
võrdlusotsingut. Visuaalide võrdlusotsingu
teostamiseks saab kasutaja lisada pildi lingi või
laadida pildi üles.
Kasutajale kuvatakse otsingutulemused.
Otsingutulemused kuvatakse andmekogudeüleselt.
Sama teose erinevad objektid koondatakse
kokku, näiteks ühe kirjelduse alla või ühte plokki.
Otsingutulemustes tuleb kuvada
juurdepääsupiirangu informatsioon.
Digiteerimata objekti korral tuleb
otsingutulemustes kuvada vastav informatsioon.
Otsingutulemustes kuvatakse vastused
tekstisiseste viidetega (täistekstotsingu puhul
kuvatakse sõna sisaldav tekstilõikpiirang).
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Teenus

Seotud nõuded

Väärtuspakkumine

Prioriteetne sihtgrupp

Kirjeldus








Otsingu salvestamine

Harrastusteadlane/Uurija





Otsingutulemuste
allalaadimine

Harrastusteadlane/Uurija




Ristviitamine

Ristviited

Kiire navigatsioon
sarnasele materjalile

Õpilane/Tudeng
Õpetaja/Õppejõud




Otsingutulemusena kuvatakse vasted vastavalt
filtreeritud tingimustele (fail, periood, asukoht
jne).
Kasutaja saab otsingutulemusi järjestada valitud
parameetri järgi.
Otsingutulemuste või objekti kirjelduse juures
tuleb kuvada andmeallika informatsiooni.
Otsingutulemusi on võimalik kitsendada,
kasutades selleks soovitud filtrit.
Otsingutulemustes kuvatakse informatsiooni
ajajoonel või kaardil, kui objektide
metaandmetes on vastav informatsioon olemas.
Kasutaja saab sorteerida otsingutulemusi ja
kohandada otsingutulemuste vaadet.
Kasutaja saab salvestada otsingutulemusi
hilisemaks kasutamiseks.
Kasutaja saab näha enda tehtud varasemaid
otsinguid.
Otsingutulemusi saab salvestada ainult
autenditud kasutaja.
Kasutaja saab alla laadida otsingutulemusi
(metaandmeid) andmete töötlemiseks.
Otsingutulemusi saab alla laadida erinevates
formaatides.
Kasutajale kuvatakse seoseid leitud objektiga,
mis on leitud erinevatest allikatest (liidestatud
alliksüsteemidest).
Seoseid saab objektide vahel luua nii käsitsi, kui
ka kasutada selleks algoritme või masinõppe
võimalusi.
Seoseid kuvatakse objekti detailvaates.
Detailvaates kuvatakse seoseid piltidega (nende
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Teenus

Seotud nõuded

Väärtuspakkumine

Prioriteetne sihtgrupp

Kirjeldus


Viite
genereerimine

Automaatne viidete
loomine

Automaatselt
korrektse viite loomine
kultuuripärandile
teadus- ja õppetöös
kasutamiseks

Õpilane/Tudeng
Õpetaja/Õppejõud
Teadlane







Kultuuripärandi
info
täpsustamine ja
täiendamine

Objektide
soovitamine
digiteerimiseks

Kultuuripärandi info
täpsustamine

Objektide soovitamine
digiteerimiseks

Võimalus panustada
enda teadmistega
platvormil pakutava
sisu kvaliteedi
parandamisse

Võimalus teavitada
mäluasutusi
kultuuripärandi
objektidest, mida
kasutaja sooviks
digiteeritult näha

Teadlane





Harrastusteadlane/Uurija



olemasolul) ja minimaalselt, näiteks 4 kõige
olulisemat seost.
Kasutaja saab genereerida automaatseid viiteid
andmeallikale.
Viide algallikale genereeritakse objekti
detailvaatest.
Viidet on võimalik genereerida erinevate reeglite
kohaselt.
Viiteid on võimalik genereerida ka mitmele
andmeallikale korraga, näiteks linnutades
nimekirjas (otsingutulemustes) vajalikud objektid.
Autenditud kasutaja saab täpsustada ja anda
tagasisidet kultuuripärandi infole, sh ka läbi
Europeana Annotations äpi.
Mäluasutuse töötaja saab teate kultuuripärandi
info täpsustamise kohta. Teavitused kuvatakse
platvormil. Kasutajal on võimalik tellida ka e-posti
teel teavitamist.
Mäluasutuse töötajal on võimalik otsustada, kas
lisatud täpsustus on õige või mitte.
Sõltuvalt teenuse kasutamiste arvust võib
kaaluda kultuuripärandile esitatud täpsustuste
ülevaatamise võimaluse laiendamist ka teistele
kasutajatele, nt peakasutajale või moderaatorile.
Moderaatoriks võib valida nii professionaalse
kasutaja (näiteks mäluasutuse töötaja) kui ka
usaldusväärse tavakasutaja.
Kasutajad saavad teada anda, milliseid
kultuuripärandi objekte nad sooviksid digiteeritult
näha.
Kasutajad saavad soovitada ja tellida objektide
digiteerimist nii eraldiseisvast vormist, kui ka
digiteerimata objekti vaatest.
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Teenus

Seotud nõuded

Väärtuspakkumine

Prioriteetne sihtgrupp

Kirjeldus






Veebilehele
tagasiside
andmine

Piiratud
juurdepääsu ja
kasutusõigustega
objekti tellimine

Veebilehele tagasiside
andmine

Objekti kasutamine

Võimalus anda
tagasisidet, mille
põhjal saab
parandada veebilehe
kvaliteeti

Juurdepääsu- ja
kasutuspiiranguga
objekti tellimine
mugavalt läbi ühe
rakenduse

Mäluasutuse töötaja




Kasutaja saab anda tagasisidet veebilehe kohta.
Peakasutaja saab teate tagasisidest.




Kasutaja saab tellida piiratud õigustega objekte.
Piiratud õigustega objekte saab tellida nii
autenditud kui autentimata kasutaja, sõltuvalt
objekti tüübist ja allikandmekogust.
Olenevalt objekti tüübist ja allikandmekogust
võib juurdepääsu taotlemise eelduseks olla
kasutaja autentimine, juurdepääsutaotluse
koostamine ja allkirjastamine.
Kasutaja saab tellida piiratud õigustega objekti
nii täies mahus kui ka ainult osa sellest.
Kasutaja saab piiratud objekti tellimise eest
tasuda otse läbi pangalingi.
Kasutaja saab juhendi piiratud objekti
kasutamise kohta.
Autenditud kasutaja saab märkida temale huvi
pakkuvaid digiteerimata objekte ja


Harrastusteadlane/Uurija





Teavitamine

Valitud objekti/päringu
jälgitavaks märkimine

Huvipakkuva objekti
või päringu aktuaalse

Harrastusteadlane/Uurija

Mäluasutuse töötaja saab teate kasutajate
digiteerimise soovidest, mis on edastatud
digiteerimata objekti vaatest.
Peakasutaja saab teate kasutajate digiteerimise
soovidest, mis on edastatud eraldiseisvast
vormist.
Teavitused kuvatakse platvormil. Kasutajal on
võimalik tellida ka e-posti teel teavitamist.
Süsteem annab mäluasutuse töötajale objektide
digiteerimise soovitusi digiteerimata objektide
külastamisstatistika alusel.
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Teenus

Seotud nõuded

Väärtuspakkumine

Prioriteetne sihtgrupp

informatsiooniga
kursis hoidmine

Kirjeldus




Sotsiaalmeedias
jagamine

Jagamine
suhtlusplatvormidel ja
sotsiaalmeedias

Võimalus juhtida
sotsiaalmeedias teiste
tähelepanu
huvipakkuvale
kultuuripärandile või
kollektsioonile

Andmete eksportimine

Andmete
eksportimine

Info kuvamine välistes
keskkondades


Õpilane/Tudeng

Harrastusteadlane/Uurija



Kasutaja saab eksportida nii objekti kui ka selle
metaandmeid ja saab seda teha mitmes
formaadis, näiteks pdf, csv, json.



Kasutaja saab välistes keskkondades API kaudu
koguda informatsiooni agregaator-platvormil
leiduvate objektide ja nende metaandmete
kohta.
API peab võimaldama vähemalt otsingu
teostamist ja objekti kohta informatsiooni
kuvamist.
API kaudu peab olema kättesaadav nii
agregeeritud kui ka platvormil loodud sisu.




Teksti tõlkimine
Automaattõlge
Automaattõlke
parandamine

Kultuuripärandiga
seonduva
informatsiooni
mõistmist takistava
keelebarjääri
vähendamine

Mäluasutuse töötaja

Mäluasutuse töötaja

Kasutaja saab jagada viiteid kollektsioonidele,
objektidele ja teemadele.
Kasutaja saab jagada kollektsioone ja objekte nii
otselingina kui ka sotsiaalmeedias ja
suhtlusplatvormidel.



Andmete sobival viisil
kätte saamine
Harrastusteadlane/Uurija

otsingutulemusi (päringuid) jälgitavaks.
Autentimata kasutaja seda teha ei saa.
Kasutajale saadetakse teavitusi, kui jälgitava
objekti/päringu kohta lisandub uut informatsiooni.
Teavitused kuvatakse platvormil. Kasutajal on
võimalik tellida ka e-posti teel teavitamist.



Kasutaja saab kasutada automaattõlke võimalust
kuvatud teksti, sh metaandmete tõlkimiseks.



Kasutaja saab parandada automaattõlkest
tekkinud vigu.
Mäluasutuse töötaja saab teate automaattõlke
täpsustamise kohta. Teavitused kuvatakse
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Teenus

Seotud nõuded

Väärtuspakkumine

Prioriteetne sihtgrupp

Kirjeldus






Soovituste
saamine

Kasutaja
käitumismustritest
õppinud algoritm

Huvipakkuvate
materjalide soovituste
saamine, võimalus
leida sarnaseid
huvipakkuvaid objekte


Õpilane/Tudeng
Teadlane





Automaatne
märksõnastamine
krattidega

Märksõnade loomisel
kasutatakse kratti

Otsingu
parameetritele
vastava mitmekülgse
informatsiooni lihtsasti
leidmine


Harrastusteadlane/Uurija
Teadlane




platvormil. Kasutajal on võimalik tellida ka e-posti
teel teavitamist.
Kasutaja antud tagasiside kontrollib üle
mäluasutuse töötaja, kes otsustab, kas lisatud
täpsustus on õige või mitte.
Sõltuvalt teenuse kasutamiste arvust võib
kaaluda automaattõlke paranduste ülevaatamise
võimaluse laiendamist ka teistele kasutajatele, nt
peakasutajale või moderaatorile. Moderaatoriks
võib valida nii professionaalse kasutaja (näiteks
mäluasutuse töötaja) kui ka usaldusväärse
tavakasutaja.
Automaattõlget ja selle parandusi on võimalik
edastada allikandmekogusse.
Kasutaja saab soovitusi erinevate kultuuripärandi
objektide kohta.
Kasutajale kuvatakse soovitatud objekte
kollektsioone avalehel.
Soovitused tehakse kasutaja varasemate
otsingute, tegevuste või hetkel aktuaalsete
teemade põhjal.
Märksõnad genereeritakse automaatselt objekti
lisamisel.
Mäluasutuse töötaja saab kontrollida
märksõnade korrektsust ja neid parandada.
Kratt õpib mäluasutuste töötaja tehtud
parandustest.
Täiendused on võimalik allikandmekogusse
tagasi saata (API). Allikandmekogu peab olema
suuteline parandused ja täiendused vastu võtma
ja endale salvestama.

77

10.

Kasutuslood
Lähtudes eelnevalt läbiviidud analüüsist ja teenusedisaini töötubade sisendist koostati
kasutuslood, mis võeti aluseks kasutajakeskkonna kavandi kokkupanemisel. Kasutuslood
täpsustusid prototüübi väljatöötamisel ja kasutusmugavuse testide läbiviimisel.
Kasutuslugudes osalevad isikud järgmistes rollides: kasutaja, mäluasutuse töötaja ja
peakasutaja. Allolevas tabelis on kirjeldatud tegevused, mida isikutel on võimalik nimetatud
rollides süsteemis teostada.
Roll

Kasutaja

Rolli kirjeldus

Tegevused

Kasutajat võib esindada:

Autentimata kasutaja saab teostada otsingut,
alla laadida otsingutulemusi, vaadata objekte
ja kollektsioone, jagada neid sotsiaalmeedias,
täpsustada kultuuripärandi infot, soovitada
objekte digiteerimiseks, genereerida viiteid,
vaadata objektide seoseid, anda tagasisidet
veebilehele, eksportida andmeid, kasutada
automaattõlget ja teha selles parandusi.








Harrastusteadlane/Uurija
Õpilane/Tudeng
Teadlane
Õpetaja/Õppejõud
Mäluasutuse töötaja
Mittekasutaja (juhuslik
veebilehele sattuja)

Kasutaja võib kasutada süsteemi
nii autenditud kui ka autentimata
kasutajana.

Mäluasutuse
töötaja

Mäluasutuse töötaja

Autenditud kasutaja saab teha samu tegevusi
mis autentimata kasutaja. Lisaks sellele on
autenditud kasutajal võimalik salvestada
otsingut, märkida objekte/kollektsioone
lemmikuks/jälgitavaks, luua enda
kollektsioone.
Mäluasutuse töötaja saab luua kollektsioone,
sisu (sh interaktiivset), täpsustada märksõnu,
kontrollida kultuuripärandile esitatud
täpsustusi.
Mäluasutuse töötaja saab teha samu tegevusi
mis kasutaja.

Peakasutaja

Isik, kes teostab süsteemiüleseid
toiminguid

Süsteemiülene kasutaja, saab otsustada,
milliseid objekte/kollektsioone kuvada
avalehel, saab tagasiside veebilehe
kasutamise kohta, saab välja võtta
külastusstatistika, saab muuta keskkonna
seadeid.
Peakasutaja saab teha samu tegevusi mis
mäluasutuse töötaja ja kasutaja.

Kasutuslood on välja toodud Lisas 4.
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11.

Prototüüp
Projekti raames loodi kultuuripärandit koondava keskkonna klikitav prototüüp, mis näitlikustab
funktsionaalsusi ja potentsiaalset disaini. Selle loomisel arvestati teenusedisaini töötubades
rõhutatud aspektidega − olulisel kohal olid otsing, sisuloome ja interaktiivne sisu ning eesmärk
pakkuda väärtust nii olemasolevatele kasutajagruppidele kui ka luua huvitavat, kaasahaaravat
sisu ja võimalusi uutele kasutajale. Prototüübis realiseeriti järgmised vaated: avaleht, detailotsing,
lemmikud, kollektsioonide loomine, objekti detailvaade, salvestatud otsingud. Prototüübis
demonstreeriti otsingu toimimist (tavaotsing, detailotsing), soovituste andmist, otsingutulemuste
filtreerimist, otsingutulemuste salvestamist ja allalaadimist, teavituste tellimist (otsingutulemuste
uuendamise ja objekti digiteerimise kohta), viite genereerimist, lemmikute nimekirja lisamist ja
sealt eemaldamist, sisu muutmist (toimetamist), objekti metaandmete allalaadimist, objektide ja
kollektsioonide vaatamist ja kollektsioonide loomist.
Kõik funktsionaalsused realiseeriti desktop-vaates. Mobiilivaate näited tehti avalehe ja
otsingutulemuste kuvadele.
Mõned näited prototüübi vaadetest:

Joonis 5. Kultuuripärandi andmebaasi avaleht
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Joonis 6. Otsingutulemused

Joonis 7. Detailotsing
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Allpool on toodud loetelu funktsionaalsustest, mis kuvatakse prototüübis realiseeritud vaadetes.
Avaleht









Sisselogimine/Registreerimine
Otsing
Populaarsed teemad
Kureeritud (esiletoodud) sisu
Interaktiivne sisu (nt podcast, blogi jm)
Kategooriad (raamatud, videod, fotod, helid, füüsilised objektid, muusika, kunst)
Päis ja jalus (kuvatakse ka teistel lehtedel)

Detailotsing






Otsingugrupid
Filtrid (periood, asukoht, andmeallikas, litsents, keel, kasutusõigus, objekti tüüp)
Pildiotsing
Asukoha otsing

Otsingutulemused













Leitud tulemused või info tulemuste puudumise kohta
Pilt
Märksõnad
Kirjeldus
Allikandmekogu
Kategooria
Juurdepääsupiirangu informatsioon
Digiteerimata objekti korral vastav informatsioon
Sorteerimine ja tulemuste arvu kuvamise määramine
Lisafunktsionaalsused (otsingu salvestamine, allalaadimine, teavituse tellimine,
ajajoon/kaart nende olemasolul)
Filtrid (periood, asukoht, andmeallikas, litsents, keel, kasutusõigus, kategooria/teema,
uus)

Objektivaade










Pealkiri
Kategooria
Märksõnad
Pilt (selle olemasolul)
Ülevaade (kirjeldus)
Sisukirjeldus (autor, pealkiri, loomise aeg/ajastu, asukoht, allikas, digiteerija)
Viite genereerimine
Püsilink
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Ristviited (seotud objektid)
Soovitused
Jagamine (sh püsilink)
Lemmikute nimekirja lisamine
Allalaadimine
Toimetamine
Ajajoon/kaart (nende olemasolul)

Lemmikud








Lemmikuks lisatud objektid/kollektsioon (pildid, lühikirjeldus)
Lemmikute märksõnad
Märksõnade lisamine
Filtreerimine
Lisafunktsionaalsused (allalaadimine, lemmikute nimekirjast
genereerimine)
Vaate kohandamise võimalus

eemaldamine,

viite

Sisselogimine





Kirjeldus
Sisselogimise võimalused (ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID, Facebook, Google)
Registreerimise võimalus

Salvestatud otsingud






Salvestatud otsingud
Otsingu parameetrid
Leitud tulemuste arv
Kustutamise võimalus

Kollektsiooni loomine





Kujundusmalli valik
Kollektsiooni üldinfo määramine (pealkiri, ülevaade, märksõnad, pilt)
Kollektsiooni sisu (kirjeldus, elementide lisamine)

Piiratud õigustega objekti tellimine







Objekti pilt
Kategooria
Lühikirjeldus
Kontaktandmed
Tellimuse liik
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Kasutuseesmärk
Täpsustav info

Tagasiside andmine
Tagasiside (muutmise ettepaneku) saatmise vaates kuvatakse:







Objekti pilt
Kategooria
Kontaktandmed
Vabatekstiväli tagasiside jaoks
Failide manustamise võimalus

Prototüübis läbitavad kasutuslood
Allolevas tabelis on välja toodud kasutuslood, mida on võimalik prototüübis läbida (mockandmetega).
Roll

Teema

Kasutuslugu

Kasutaja

Otsing

KL2.01 Kasutajana saan objektide ja kollektsioonide
leidmiseks teostada tavaotsingu

Kasutaja

Otsing

KL2.02 Kasutajana saan objektide ja kollektsioonide
leidmiseks teostada asukoha otsingu

Kasutaja

Otsing

KL2.03 Kasutajana saan objekti leidmiseks teostada
visuaalide võrdlusotsingu

Kasutaja

Otsing

KL2.04 Kasutajana saan objektide ja kollektsioonide
leidmiseks teostada detailotsingu

Kasutaja

Otsing

KL2.05 Kasutajana saan otsingutulemuste
piiramiseks kasutada filtreid

Kasutaja

Otsing

KL2.06 Kasutajana saan otsingutulemusi alla laadida
nende töötlemiseks

Kasutaja

Otsing

KL2.07 Kasutajana saan otsingu lihtsustamiseks
kasutada varasemalt salvestatud otsingut

Kasutaja

Otsing

KL2.08 Kasutajana saan otsingutulemusi kohandada
võimaldamaks mugavamat vaatamist

Kasutaja

Otsing

KL2.09 Kasutajana saan salvestada otsingutulemusi
hilisemaks kasutamiseks

Kasutaja

Objektide ja
kollektsioonide vaatamine

KL3.01 Kasutajana saan vaadata objekte ja
kollektsioone

Kasutaja

Ristviitamine

KL4.01 Kasutajana saan vaadata seoseid leitud
objekti ja kollektsiooniga, et tutvuda huvipakkuva
informatsiooniga

Kasutaja

Viite genereerimine

KL5.01 Kasutajana saan teadustöö tarbeks
genereerida automaatse viite kultuuripärandi
andmeallikale

Kasutaja

Kultuuripärandi info
täpsustamine

KL6.01 Kasutajana saan täpsustada kultuuripärandi
informatsiooni selle kvaliteedi parandamiseks
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Kasutaja

Piiratud juurdepääsu ja
kasutusega objekti
tellimine

KL9.01 Kasutajana saan tellida piiratud õigustega
objekte endale kasutamiseks

Kasutaja

Kollektsiooni loomine

KL10.01 Kasutajana saan lisada objekte lemmikute
nimekirja nende mugavamaks kasutamiseks

Kasutaja

Teavitamine

KL11.01 Kasutajana saan digiteerimata objekte
jälgitavaks märkida, et end objekti infoga kursis hoida

Kasutaja

Teavitamine

KL11.02 Kasutajana saan päringuid jälgitavaks
märkida, et end päringu infoga kursis hoida

Kasutaja

Sotsiaalmeedias jagamine

KL12.01 Kasutajana saan jagada sotsiaalmeedias
objekte, et juhtida neile teiste tähelepanu

Kasutaja

Andmete eksportimine

KL13.01 Kasutajana saan eksportida objekti andmeid
nende töötlemiseks

Kasutaja

Sisse- ja välja logimine

KL17.01 Kasutajana saan piiratud funktsionaalsuste
kasutamiseks portaali sisse ja sealt välja logida

Kasutaja

Kureeritud sisu loomine

KL1.04 Kasutajana saan luua kollektsioone endale ja
teistele kasutamiseks

Kasutuslood, mida prototüübis ei realiseerita
Prototüübis ei ole võimalik läbida järgmised kasutuslugusid:
•

KL1.01 Mäluasutuse töötajana saan luua kollektsioone teistele vaatamiseks

•

KL1.02 Mäluasutuse töötajana saan luua interaktiivset sisu teistele kasutamiseks

•

KL1.03 Peakasutajana saan valida, millist kollektsiooni ja sisu kuvada avalehel teistele
vaatamiseks

•

KL1.05 Kasutajana saan luua interaktiivset sisu endale ja teistele kasutamiseks

•

KL6.02 Mäluasutuse töötajana saan kontrollida esitatud kultuuripärandi täpsustusi
kvaliteedi kinnitamiseks

•

KL7.01 Kasutajana saan soovitada objekte digiteerimiseks

•

KL8.01 Kasutajana saan anda tagasisidet veebilehe kvaliteedi parandamiseks

•

KL14.01 Kasutajana saan kultuuripärandi informatsiooni mõistmiseks kasutada
automaattõlget

•

KL14.02 Mäluasutuse töötajana saan kontrollida automaattõlkele esitatud parandusi
nende kvaliteedi kinnitamiseks

•

KL15.01 Mäluasutuse töötajana saan täpsustada märksõnu nende kvaliteedi tõstmiseks

•

KL16.01 Kasutajana saan luua konto personaliseeritud teenuste kasutamiseks
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11.1

Prototüübi testimine

Prototüübi testimise eesmärgiks oli saada kinnitust, kas prototüüp vastab oma
kasutusmugavuse, õpitavuse, lihtsuse ja kasutajasõbralikkuse poolest ootustele. Ühtlasi
kogusime kasutajatelt tagasisidet ja täiendusettepanekuid.
Prototüübi testimisel mõõdeti järgmiseid omadusi:







Efektiivsus. Kui hästi ja millises ulatuses saab kasutaja oma eesmärgid täidetud?
Õpitavus/intuitiivsus. Kui lihtne on esmakordsel kasutajal süsteemi kasutada?
Tõhusus / infoliiasuse vältimine. Kui kiiresti kasutajad enda ülesanded ära teevad?
Vigade vältimine. Kui palju vigu kasutajad teevad ja kas vead on tõsised?
Rahulolu. Kuidas kasutajale meeldib prototüüpi kasutada?

Testimise ette valmistamiseks:








valiti läbitavad vood;
koostati testimisülesanded ja nende eeldatav lahendamise viis;
kooskõlastati testimisülesanded projekti töörühmaga;
kohandati prototüüpi vastavalt kooskõlastatud testimisülesannetele;
kutsuti iga iteratsiooni jaoks kasutajaid erinevatest kasutajagruppidest. Kokku toimus
kolm iteratsiooni;
kooskõlastati testimise kuupäevad ja testimisse kaasatud isikud projekti töörühmaga.

Prototüübi testimine toimus Zoomi keskkonnas. Prototüübi testimine viidi läbi kolmes
iteratsioonis vastavalt kooskõlastatud testiplaanile. Loodud kasutajaliideste vaateid testiti
persoonade esindajatega. Kokku osales testimistel 24 inimest ja need toimusid individuaalselt.
Iga iteratsiooni järel korraldati projekti töörühmaga koosolek, kus arutati testimise tulemusi ja
lepiti kokku prototüübi muudatused.
Testimise protsess oli järgmine:









Moderaator tutvustas kasutajale testimise protsessi ja ülesandeid, mida kasutaja peab
prototüübis lahendama.
Prototüübi testimisel anti kasutajale ülesanded.
Kasutaja tutvus prototüübiga, seejärel täitis ülesandeid prototüübis iseseisvalt, proovides
seda teha ilma moderaatori abita. Vajadusel suunas moderaator kasutajat, kuid
valmislahendust ei pakkunud.
Prototüübi testimisel registreeriti iga testimisülesande kohta järgmist: läbimise kiirus;
raskusi tekitanud sammud (mis läks valesti / kus oli ülearuseid klikke); lahendamise
eripärad (võrreldes plaanituga); kasutaja tagasiside õpitavusele, kasutamise lihtsusele,
kasutusmugavusele; parendusettepanekud.
Testimise protsess salvestati ja videod koos projekti dokumentatsiooniga anti üle projekti
töörühmale. Videote abil on võimalik raskusi tekitanud lõike ning nende lihtsustamise
viise hiljem analüüsida.
Pärast kõikide ülesannete lahendamist paluti kasutajatel anda suuliselt tagasisidet
prototüübi kasutajasõbralikkuse, lihtsuse ja mugavuse kohta.
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Prototüüpi ja analüüsidokumentatsiooni täiendati pärast testide iteratsioonide läbiviimist, võttes
arvesse testimisel tehtud järeldusi ja saadud tagasisidet. Igal järgneval iteratsioonil testiti
prototüübi täiendatud versiooni. Kasutusmugavuse testide raames parandati prototüübi mitut
vaadet, näiteks kohandati lemmikute vaadet, muudeti sümboleid ja sõnastust, kohandati
menüüsid, lisati filtreerimise võimalusi, muudeti detailotsingu vaadet jm.
Kasutusmugavuse testid kinnitasid, et olemasolevate kasutajate ja potentsiaalsete uute
kasutajate vajadused ja ootused on erinevad. Näiteks need, kes on varasemalt sarnaste
süsteemidega kokku puutunud või kasutavad neid oma töös, väärtustavad detailotsingut ning ei
pea vajalikuks interaktiivse sisu olemasolu ega huvitavate teemade ja kollektsioonide
esiletoomist. Samas, potentsiaalsetele kasutajatele pakuvad huvi pildid, huvitavad
kollektsioonid, populaarsed teemad ning nemad hindavad ka tavaotsingu lihtsat kättesaadavust.
Prototüübi testiplaani testimise ülesanded ja testimise kokkuvõte on toodud lisades 5−10.
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12.

E-varamu portaali lahenduse analüüs
12.1

E-Varamu portaali hetkeseis

Eesti E-Varamu portaal on osa Eesti teadustaristu teekaardi programmist. E-Varamu projekti
eesmärgiks on luua täielik Eesti teadus- ja kultuuripärandi kogum, mis hõlmab kõiki Eesti
mäluasutuste kollektsioone. Olemasolev taristu võimaldab juurdepääsu üle 17 miljoni Eesti
erinevates mäluasutustes paiknevatele teadus- ja kultuuriobjektile. Taristu on hajutatud üle Eesti,
kuid projekti töö tulemused on kättesaadavad kõigile läbi E-Varamu portaali, mille arendamist ja
ülalpidamist rahastavad hetkel Haridus- ja Teadusministeerium ja ELNET Konsortsium. ELNET
Konsortsiumi (kelle alla E-Varamu portaal ka kuulub) liikmeteks on Eesti Kunstiakadeemia, Eesti
Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna linn, Tallinna
Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu linn ja Tartu Ülikool.
E-Varamu algne idee oli luua uus ühtne e-keskkond, mis tagaks internetis läbi ühe värava
juurdepääsu Eesti mäluasutustes olevale teaduskirjandusele, rahvusteavikutele, Eestikesksetele kultuuriloo- ja rahvaluulekollektsioonidele, haruldastele vanaraamatutele, arhiivides ja
muuseumides peituvale teabele ning muule vaimuvarale, mis oli saadav vaid materiaalsel kujul
või killustatult erinevatel internetilehekülgedel. Teadustaristu loob võimekuse digiteerida, et
seeläbi võimalikule kasutajale paremini kättesaadavaks teha, kuid ka pikaajaliselt säilitada nii
elektroonilist kui ka originaalkujul olevat Eesti raamatukogude, arhiivide ja muuseumide
vaimuvara.
2016. aastal loodud E-Varamu e-keskkonna oluliseks arenguks olid semantilised seosed ja
viidete ristkasutus loodava keskkonna ning seni loodud andmebaaside vahel. Andmekogu
loomisel keskenduti eeskätt kvaliteetinformatsioonile. Keskkonna kasutajale tagatakse nähtav piir
kontrollitud, teadusel põhineva kvaliteetinformatsiooni ja keskkonna kasutajate loodud sisu vahel.
E-Varamul on mitmeid partnereid – nendeks on nii Eesti avalik-õiguslike ülikoolide raamatukogud,
Eesti Rahvusraamatukogu, Riigiarhiiv kui ka teised tähtsamad arhiivid ja muuseumid.
Tänasel päeval on E-Varamu suurimaks ühiseks teenuseks Eestis, mis võimaldab juurdepääsu
erinevatele teadus- ja mäluasutuste andmekogudele. Portaalist leiab eesti teaduskirjandust,
rahvusteavikuid, eestikeelseid kultuuriloo- ja rahvaluulekollektsioone, haruldasi vanaraamatuid,
museaale ja palju muud. Samas, hankedokumente (Tehniline kirjeldus, Lisa 2) analüüsides
selgus, et vaatamata sellele, et E-Varamu on agregeeritud platvormina saadaval juba 6 aastat,
külastatakse seda võrdlemisi vähe – E-Varamu portaali külastused moodustavad vaid 2% kõigist
mäluasutuste digitaalse kultuuripärandi andmekogude külastustest (2019. a andmed) –, millel
võib olla mitu põhjust. Käesoleva analüüsi raames läbi viidud kasutajauuringus toodi välja
järgmised põhjused:





E-Varamu keskkonda külastavad peamiselt teadlased teadustöö eesmärgil ning andmete
täpsemaks vaatamiseks tuleb edasi liikuda allikandmekogudesse.
Kasutajagrupid juba kasutavad kindlale pärandiliigile spetsialiseerunud keskkondi
huvipakkuva ainese vaatamiseks.
Platvormi ei ole arendatud üldsuse probleeme silmas pidades, mistõttu ei tunne ükski
kasutajagrupp, et nende vajadusi oleks adresseeritud piisavalt hästi selleks, et peamiselt
E-Varamut kasutada.

E-Varamu portaal annab andmeid välja OAI-PMH liidese kaudu. E-Varamul on olemas avalik API,
kus saab teha ka eraldiseisvaid päringuid. Hetkel ei ole antud API liides töökorras (API kasutaja
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kirjeldus on pooleli). E-Varamu soov on saada võimalikult rikkalikku andmestikku ning E-Varamu
poolt ei ole sellest vaatest piiranguid seatud. E-Varamus on kolme tüüpi andmeid –
raamatukoguvaade, muuseumivaade, arhiivivaade. Kõikidesse vaadetesse ja andmetüüpidesse
on võimalik lisada lõpmatu arv erinevaid täpsustusi. Samas tõid mäluasutuste töötajad välja, et
vaatamata E-Varamu olemasolule ei ole kõiki andmeid endiselt võimalik ühelt platvormilt kätte
saada. Mäluasutustel on olnud mõningaid väljakutseid ühise standardi saavutamisel ning seetõttu
on mõned E-Varamu liidestamisega seotud probleemid endiselt lahendamata ka 6 aastat pärast
E-Varamu esmast kasutuselevõttu. Andmekogud ei saada E-Varamusse rikastatud andmeid,
kuna nad ei oma andmevahetuse probleemiga tegelemiseks piisavalt ressurssi või neil puuduvad
vajalikud protokollid. ELNET Konsortsium, kelle alla kuulub E-Varamu portaal, on võtnud
seisukoha, et teistesse andmekogudesse ei investeerita. Seisukoht tugineb hetkel toimival
rahastusmudelil, mis ei võimalda liidestatavate andmekogude toetamist ja rahastamist. EVaramut esindava eksperdi sõnul ei ole neil aga ressursse, et aidata teisi mäluasutusi andmete
ettevalmistamisel. Osa andmekogusid ei tunne vajadust E-Varamuga liidestuda, kuna saadav
kasu ei ole pingutust väärt.
Võrreldes teiste rahvusvaheliste keskkondade veebilehtedega, mida käesoleva analüüsi raames
vaadeldi (vt täpsemalt ptk 3), on E-Varamul mitmed aspektid eeskujulikult lahendatud ja need on
järgmised:









otsingufunktsioon on avalehelt lihtsasti leitav;
vasteteta jäänud otsingutulemuse korral pakutakse eduka otsingu sooritamiseks
soovitusi;
otsingu teostamine on võimalik sisestusklahvi (Enter) vajutades;
objektide kirjeldused ja metaandmed on leitavad;
kasutajale antakse tema huvidele vastavaid soovitusi;
avalehe ja pildiotsingu laadimise aeg on lühike;
veebilehel on kollektsiooni loomise võimalus.

E-Varamul on mitmeid puudujääke – kasutajakogemus vajab parendamist, puudub võimalus
genereerida automaatseid viiteid teadustööks kasutamiseks, katkised lingid ja eelnimetatust
tulenevad probleemid veebikasutuses ning ühisloome võimaluste puudumine. On ka mitmeid
funktsionaalsusi ja teenuseid, mis on E-Varamus olemas, kuid kehva esmamulje tõttu ei pruugi
paljud neist kasutust leida. E-Varamu probleemina on mainitud ka seda, et osade objektide
nägemiseks tuleb logida teise andmekogusse, sest E-Varamu omab ainult viidet objektile. Mitmel
põhjusel on kasutajatel surve liikuda objekti talletavasse andmekogusse (allikandmekogu),
näiteks hea kvaliteediga pildi vaatamiseks – metaandmetega koos ei anta edasi kõrgkvaliteetseid
originaalfaile, vaid ainult madalama kvaliteediga vaatefaile.

12.2

E-Varamu vastavus seatud ootustele ja vajadustele

Käesoleva analüüsi raames läbi viidud kasutajauuringus kaardistati digitaalse kultuuripärandi
kasutajate vajadused ja ootused. Lähtudes sisendist, mis saadi mäluasutuste esindajate
intervjuudest, potentsiaalsete kasutajatega läbi viidud töötubadest, küsitlusest ning praktikatest,
mis on kasutusel teistes digiainest koondavates keskkondades, kirjeldati teenuseid ja
funktsionaalsusi, mis tuleks kasutusele võtta digitaalse kultuuripärandi haldajate teenuste
agregeerimisel.
Selles alapeatükis vaadeldakse kasutajate poolt seatud nõudeid, vajadusi ja ootusi ning EVaramu vastavust nendele. Selles alapeatükis ei vaadelda projekti kolmanda etapi raames
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kaardistatud uusi funktsionaalsusi, vaid lähtutakse ainult projekti esimese ja teise etapi sisendist.
Vastavuse hindamiseks külastati E-Varamu veebilehte ning esitati E-Varamu eksperdile
küsimused funktsionaalsuste kohta. Käesoleva analüüsi raames ei õnnestunud saada E-Varamu
tehnilist dokumentatsiooni, mis võimaldanuks detailsemalt hinnata, kuidas on väljatoodud
funktsionaalsused realiseeritud.
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NR

Teenuseliik

Teenus, ärinõuded

Olemasolu
E-Varamus

Täpsustus

1

Otsinguga seotud võimalused

1.1

Teenuse
nimetus
Nõude kirjeldus

Ristotsing

+

Nõude kirjeldus

Täistekstotsing

+

1.3

Nõude kirjeldus

Pildiotsing

+

1.4

Nõude kirjeldus

Sõnaotsing käsikirjalisest
materjalist

+

1.5

Nõude kirjeldus

Erinevad filtrid

+

1.6

Nõude kirjeldus

Asukoha otsing

+

1.7

Nõude kirjeldus

Ingliskeelne meta- ja
täistekstotsing

-

1.8

Nõude kirjeldus

Visuaalide võrdlusotsing

-

1.9

Nõude kirjeldus

Otsingu salvestamine

+

1.10

Nõude kirjeldus

Otsingutulemuste allalaadimine

+

E-Varamu portaalis on
kasutajatel võimalik
omavahel võrrelda
korraga kuni kahte
objekti.
Otsingutulemusi saab
ükshaaval alla
laadida, salvestades
otsingu enda
personaalsele
töölauale ja saates
antud
otsingutulemuse sealt
näiteks endale meilile.
Portaali
tulevikuarenduste
skoobis kaalutakse
võimalust lisada
võrdlusse rohkem kui
kaks otsinguobjekti.
E-Varamu portaal
võimaldab
sõnaotsingut
käsikirjalisest
dokumendist, kui on
loetav masinloetav
informatsioon. EVaramu ei teosta
käsikirjalise materjali
tekstituvastust, mis on
osa käsikirjalise
materjali digiteerimise
tööprotsessist.

1.2

2

Teenuse
nimetus

Ristviitamine

2.1

Nõude kirjeldus

Ristviited

3

Teenuse
nimetus

Viite genereerimine

+
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Kasutajale kuvatakse
seoseid otsitud
objektiga.
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3.1.

Nõude kirjeldus

Automaatne viidete loomine

4

Teenuse
nimetus

Kultuuripärandi info
täpsustamine ja täiendamine

4.1

Nõude kirjeldus

Kultuuripärandi info
täpsustamine ja täiendamine

5

Teenuse
nimetus

Objektide soovitamine
digiteerimiseks

5.1

Nõude kirjeldus

Objektide digiteerimise tellimine
ja soovitamine

6

Teenuse
nimetus

Veebilehele tagasiside
andmine

6.1

Nõude kirjeldus

Veebilehele tagasiside andmine

7

Teenuse
nimetus

Piiratud juurdepääsu ja
kasutusega objekti tellimine

-

Objekti vaates on iga
objekti juures link
"Viide käesolevale
lehele", mida kasutaja
saab oma viitamisel
kasutada. Tegemist
on portaali
infosüsteemi suhtes
muutumatu
püsilingiga.

-

Portaali infosüsteem
ei ole hetkel
planeeritud toimima
koostalitlusvõimeliselt
andmeallikate suhtes.
Portaali
infosüsteemide kaudu
ei saa mõjutada
allikandmekogus
olevate objektide
hulka, nende
andmekogumite
koostamise sisu jne.
See on
allikandmekogu enda
vastutusala.

-

Võimekus puudub.
Tellimusi on võimalik
esitada meili teel.

-

E-Varamus puudub
tagasiside andmise
võimalus portaali enda
kaudu ja seda on
võimalik teha vaid
meili teel.
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7.1

Nõude kirjeldus

Pangalingi kaudu tasumine

-

7.2

Nõude kirjeldus

Sisselogimata tellimine

-

7.3

Nõude kirjeldus

Kasutusjuhendi saamine

-

8

Teenuse
nimetus

Kollektsiooni loomine

8.1

Nõude kirjeldus

Objektide lemmikute kausta
lisamine

9

Teenuse
nimetus

Kureeritud sisu loomine

+
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E-Varamu portaal
annab praegu
otsingutulemusena
vaid linkandmeid.
Lingiga hõlmatud sisu
kättesaadavaks
tegemine toimub
ikkagi allikandmekogu
enda infosüsteemis.
E-Varamu portaal
edastab kasutajatele
seega viiteid
indekseeritud
objektidele ning objekt
ise asub algallikas. EVaramu portaali
jätkuarenduse skoopi
kuulub ka
esitluskeskkonna
edasiarendamine
selleks, et portaali
infosüsteemi kaudu
oleks võimalik vahetult
kättesaadavaks teha
sisu, mille
kättesaadavuse osas
puuduvad piirangud
(sh autoriõiguse
seadusest tulenevad
piirangud). Lõpliku
kättesaadavuse
kindlustamine lähtubki
allikandmekogu enda
tegevusest
(valdkondlikud ja
asutuste portaalid).

E-Varamu portaalis on
võimalik märkida
endale ära
huvipakkuvad
objektid.

92

9.1

10

Nõude kirjeldus

Kureeritud sisu loomine

+

Nõude kirjeldus

Interaktiivse kureeritud sisu
loomine

-

Teenuse
nimetus

Sotsiaalmeedias jagamine

Nõude kirjeldus

Jagamine suhtlus- ja
sotsiaalmeediaplatvormidel

Teenuse
nimetus

Andmete eksportimine

Nõude kirjeldus

Nõude kirjeldus

+

E-Varamu portaal
kasutab Twitterit ja
Facebooki
sotsiaalmeedias
jagamiseks. Hetkel
töötab Twitteri
jagamine ja kuna
Facebook on oma
postitamise poliitikat
muutnud, siis
Facebookis jagamise
funktsioon on hetkel
ülevaatamisel.

Andmete eksportimine

+

Välistes keskkondades info
kuvamine

+

Otsinguandmeid on
võimalik eksportida
endale meili teel ning
lisaks PDF ja XML
kujul. Piiranguid ei ole.
Otsingu käigus leitud
sisutekstide alla- või
üleslaadimise teenust
E-Varamu portaal ei
paku, kuna see on

10.1

11

E-Varamus on uudiste
rubriik, kus
allikandmekogud
presenteerivad enda
kogusid ja
meelelahutuslikke
lahendusi. E-Varamu
ise ei paku
kasutajatele
interaktiivsust
küsitluste ja mängude
näol.
Mäluasutuste
töötajatele on loodud
võimalus
kollektsioonide ja sisu
loomiseks E-Varamus,
kuid seda võimalust ei
ole kasutatud.

11.1

11.2
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12
12.1

andmeallika enda
vastutusala küsimus.
Tulevikuarenduste
kontekstis võib aga
selline teenus tulla.
Väljavõtteid, sh
statistilisi, on võimalik
teha API kaudu.

Teenuse
nimetus
Nõude kirjeldus

Automaattõlge
Teksti tõlkimine

-

Nõude kirjeldus

Automaattõlke parandamine

-

Teenuse
nimetus

Soovituste saamine

Nõude kirjeldus

Kasutaja käitumismustritest
õppinud algoritm

Teenuse
nimetus

Eriprofiilide kasutamine

Nõude kirjeldus

Profiili kohandamine

12.2

13

-

E-Varamu
otsingutulemusi saab
kasutada relevantsuse
järgi ja objektidele
pakutakse sarnaseid
teisi objekte. Hetkel
teisi soovitusi
kasutajatele ei jagata.

-

E-Varamus on
võimalik nii õpetajatel
kui ka õpilastel teha
endale kasutajakonto,
kuhu on võimalik
salvestada enda
lemmikuid ja
otsingutulemusi.
Õiguste hierarhiat

13.1

14

E-Varamu portaal
kasutab EST, ENG ja
RUS mitmekeelsuse
versioone. RUS
versiooni on ümber
tõlgitud kõige vähem.
Täiuslikumad on EST
ja ENG versioonid.
Automaattõlkeid seni
ei kasutata.
Semantiliste otsingute
kontekstis on plaanis
tulevikuarendusena
hakata automaattõlget
kasutama.

14.1
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praegune E-Varamu
süsteem ei halda. Küll
on see aga üks
jätkuarenduse skoopi
kuuluvatest
valdkondadest.
Teenuse
nimetus

Automaatne
märksõnastamine krattidega

Nõude kirjeldus

Märksõnade loomisel krati
kasutamine

15

Teenuse
nimetus

Kureeritud sisu loomine

15.1

Nõude kirjeldus

15.2

Nõude kirjeldus

15

-

Hetkel tulevad kõik
märksõnad
algallikatest. Kõik
allikandmekogus
olevad andmed (sh
metaandmeteks
olevad märksõnad) on
allikandmekogu enda
vastutusala.
Jätkuarenduste
raames on plaanis
sisse tuua
automaatikat, mis
lähtuks muuhulgas ka
digiteeritud materjali
automaattuvastatud
sisust.

Kureeritud sisu loomine

+

Interaktiivse kureeritud sisu
loomine

-

E-Varamus on uudiste
rubriik, kus
allikandmekogud
presenteerivad enda
kogusid ja
meelelahutuslikke
lahendusi. E-Varamu
ise ei paku
kasutajatele
interaktiivsust
küsitluste ja mängude
näol.
Mäluasutuste
töötajatele on loodud
võimalus
kollektsioonide ja sisu
loomiseks E-Varamus,
kuid seda võimalust ei
ole kasutatud.

15.1
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12.3

Võimalikud edasiarendused

ELNET Konsortsiumil on plaanis E-Varamu portaali edasi arendada nii selle kasutajate kui ka
administreerimise
seisukohast
lähtudes.
Kavas
on
otsingumootori
arendamine,
indekseerimisvõimekuse suurendamine, isikute andmebaasi funktsionaalsuse lisamine ja
tehnilise võimekuse tagamine avatud teadusandmebaaside liidestamiseks E-Varamu portaaliga.
Arendustööd tehakse projekti „Eesti E-Varamu ja kogude säilitamine (teine etapp)“ 36 raames.
Vastavalt projekti „Eesti E-Varamu ja kogude säilitamine (teine etapp)“ teekaardile ja kirjeldusele,
on projekti tulemuseks E-Varamu portaali otsinguteenuste adekvaatsem tulemus, kasvanud kiirus
ja otsingute tabamuse protsent. Tarkvara edasiarenduse tulemusena saab otsingutulemuste
kuvamine olema kiire ja nähtav vahetult E-Varamu lehelt olenemata andmemahu hulgast.
Lisavõimalusena tekib isikupõhine otsing, mis baseerub E-Varamu portaalis indekseeritud
metaandmetele, milles on vastavaid isikuid nimetatud. Projektiga välistatakse süsteemi
iganemine ning tagatakse rahvusvaheliselt vajalik tase ja eesti teadustulemuste integreeritus
rahvusvahelisse kogukonda. Läbi intelligentsete esitlussüsteemide luuakse hästi organiseeritud
süsteem soovitud andmete otsimiseks suurest, järjest kasvavast E-Varamu andmemahust. EVaramu täiendamise raames luuakse võimalused portaali kaudu ühisotsingute teostamiseks
Eesti teadusandmebaasides, E-Varamu portaaliga liidestatakse Eesti Rahvusringhäälingu ja
Eesti Filmiarhiivi kogud ning otsingutulemused kuvatakse võimalikult vahetult E-Varamu portaalis.
Samas, E-Varamu haldurilt saadud informatsiooni kohaselt on projekti „Eesti E-Varamu ja kogude
säilitamine (teine etapp)“ kirjeldus ELNET Konsortsiumi lehel vananenud. Käesoleva analüüsi
raames ei õnnestunud saada projekti „Eesti E-Varamu ja kogude säilitamine (teine etapp)“
täpsustatud lähteülesandeid, seda põhjendusel, et neid ei ole olemas − E-Varamu arenduste
puhul kavatsetakse kasutada läbirääkimistega hankemenetlust (võistlev dialoog või
konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus). Hange viiakse läbi 2022. a esimeses kvartalis,
millele järgneb arendus kuni 2023. a teise kvartalini. Täpsustatud lähteülesanne selgub seega
riigihankes läbiviidavate läbirääkimiste lõppedes, kuid eesmärgiks on ellu viia kõik arendused,
mis on vajalikud projekti „Eesti E-Varamu ja kogude säilitamine (teine etapp)“ eesmärkide
saavutamiseks. Plaanis on otsingumootorit parendada kõikides selle aspektides, pidades
sealjuures silmas ka semantilise otsingu loogikaid. E-Varamusse on plaanis lisada ka
personaalia, millele tuginedes saaks teha isikutest lähtuvaid otsinguid ja saada neile vastavaid
tulemusi. Lisaks eelnevale on plaanis maksimaalselt automatiseerida kõiki funktsionaalsusi, mis
ei eelda igakordset füüsilise isiku otsustust, eelkõige indekseerimist ja andmete edastamist
Europeana infrastruktuurile.
E-Varamu ehk olemasoleva agregeeriva portaali edasiarendamisel on oluline veenduda, et
olemasolev funktsionaalsus ei väheneks, sest muidu kaotaks portaal osa praegustest
kasutajatest. E-Varamule suurema kasutatavuse tagamiseks on soovituslik täiendada E-Varamu
olemasolevat funktsionaalsust ning lisaks pakkuda kasutajatele ka midagi uudset, huvitavat ja
interaktiivset, et nad oleksid nõus kasutama seda portaali alternatiivina olemasolevatele
keskkondadele.
Lähtudes eeltoodud informatsioonist E-Varamu vastavuse kohta seatud ootustele ja nõuetele,
võib kokkuvõtlikult öelda, et E-Varamu vastab neile osaliselt. Mitmed funktsionaalsused on EVaramus juba olemas, kuid kahjuks ei ole need kehva esmamulje tõttu kasutust leidnud. Osa
36

https://www.elnet.ee/elnet-konsortsium/projektid/e-varamu-portaal-2/
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arendamist vajavatest aspektidest on E-Varamule
parendustegevused ja arendused on juba planeeritud.

teada

ning

nendega

seotud

E-Varamu puhul on tegemist agregeeriva portaaliga, millel on olemas laialdased
otsinguvõimalused, mida on plaanis tulevikuarenduste raames veelgi paremaks muuta.
Autentimata kasutaja saab E-Varamu otsingut täiel määral kasutada. Lisaks sellele on E-Varamul
olemas kollektsioonide loomise ja lemmikute salvestamise võimalus. E-Varamu pakub küll ainult
mõningaid võimalusi andmete eksportimiseks ja sotsiaalmeedias jagamiseks, kuid teadaolevalt
on plaanis neid võimalusi laiendada.
E-Varamu on tänasel päeval võtnud seisukoha, et selle portaali kaudu ei ole võimalik mõjutada
allikandmekogudes olevate objektide hulka ja nende andmekogumite sisu koostamist, kuna see
on andmeallika enda vastutusala. Kuna kasutajad on soovinud anda tagasisidet kultuuripärandi
infole ja osaleda ühisloomes, siis võiks tulevikus kaaluda sisendi andmise võimalust ka EVaramus. Lisaks sellele võiks parendada tagasiside andmise võimalusi – hetkel antakse
tagasisidet peamiselt meili teel, kuid tagasisidestamise võimalused võiksid olla
kasutajasõbralikumad ning asuda ka portaalis endas.
E-Varamu üheks puuduseks on see, et portaal annab praegu otsingutulemusena vaid objekti
kirjelduse ja viite algallikale. Lingiga hõlmatud sisu kättesaadavaks tegemine toimub andmeallika
enda infosüsteemis. E-Varamu portaal edastab seega kasutajatele viiteid indekseeritud
objektidele ning objekt ise asub algallikas. Samas on teada, et E-Varamu portaali jätkuarenduse
skoopi kuulub esitluskeskkonna edasiarendamine võimaldamaks teha portaali infosüsteemi
kaudu vahetult kättesaadavaks piiranguteta (sh autoriõiguse seadusest tulenevate piiranguteta)
sisu. Soovituslik oleks seejuures võimaldada tulevikus klientidele, sh autentimata klientidele, ka
piiratud õigustega objektide tellimine läbi E-Varamu.
Algallikatest tulevad E-Varamusse ka märksõnad. Kõik andmeallika andmekogus olevad
andmed, sh metaandmeteks olevad märksõnad, on allikandmekogu enda vastutusala. Soovituslik
oleks siinkohal võtta kasutusele kratt, mis võimaldab luua standardseid märksõnu. Teadaolevalt
on E-Varamus tulevikus jätkuarenduste raames plaanis kasutusele võtta automaatikat, mis
lähtuks digiteeritud materjali automaattuvastatud sisust. Täpsem informatsioon realisatsiooni ja
tehnilise lahenduse kohta ei ole analüüsi teostajale teada.
Lisaks eeltoodule on soovituslik oluliselt parendada E-Varamu kasutajakogemust. Portaal peaks
olema responsiivne ning mugavalt kasutatav ka nutiseadmest. Hetkeseisuga leidub portaalis
puudulikke viiteid, katkiseid linke ning kokkuvõttes on esmamulje kehv. Portaal peaks olema
kaasaegne, lihtne ja intuitiivne, et kasutaja leiaks nii otsitava informatsiooni kui teda huvitavad
funktsionaalsed kiirelt üles. E-Varamul oleks soovituslik pakkuda kasutajate tähelepanu
haaramiseks ka rohkem interaktiivsust ja meelelahutust, näiteks huvitavaid mänge, korraldada
küsitlusi, tuua esile aktuaalseid, populaarseid ja huvitavaid leide. Lisaks sellele võiks võtta
kasutusele kasutaja käitumismustritest õppiva algoritmi, mis annaks kasutaja otsingute ja
tegevuste põhjal soovitusi erinevate kultuuripärandi objektide kohta.
Kasutusmugavuse parandamiseks on soovituslik võtta E-Varamus kasutusele eriprofiile, et
pakkuda erinevatele kasutajagruppidele funktsionaalsusi vastavalt nende vajadustele.
Teadaolevalt kuulub õiguste hierarhia loomine E-Varamu jätkuarenduste skoopi.
E-Varamu puhul on märkimisväärne portaali mitmekeelsus − kasutusel on eesti-, vene- ja
ingliskeelsed versioonid. Samas, need versioonid ei ole täiuslikud, tõlked on puudulikud ning
automaattõlke võimalusi ei ole seni kasutatud. Teadaolevalt on E-Varamul tulevikus plaanis
hakata kasutama automaattõlget semantiliste otsingute kontekstis. Siinkohal on soovituslik luua
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võimalus nii metaandmete
kasutuselevõtuga.

kui

ka

tekstisiseseks

automaattõlkeks,

näiteks

tõlkekrati

E-Varamu halduri sõnul on portaali edasiarendamisel plaanis arvestada ka käesoleva projekti
raames läbi viidud analüüsi tulemitega. Projekti tulemitega arvestamine ning E-Varamu
täiendamine vastavalt kasutajate ootustele ja vajadustele aitab tõsta andmete kvaliteeti,
kasutajate rahulolu ning suurendada kasutajate arvu.
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13.

Võimaliku valitsemis- ja juhtimismudeli kirjeldus
Käesolevas peatükis kirjeldatakse agregaator-platvormi võimalikku valitsemis- ja juhtimismudelit,
mille kasutuselevõtmine on oluline selleks, et: tagada efektiivne eesmärkide saavutamine,
vajalikud ressursid ja kommunikatsioon üle mäluasutuste; töötada välja ühine strateegia ja jälgida
selle täitmist ning analüüsida protsesse.
Valitsemis- ja juhtimismudeli loomiseks toimusid kohtumised, mis võimaldas osapooltel arutada
analüüsi tulemusel tehtud ettepanekuid. Käesolevas analüüsis toodud ettepanekud tuginevad
eksperthinnangul ja toimunud kohtumistel. 37
Mudeli loomisel võeti aluseks tulevikustsenaariumidest as-is-olukorra jätkumine, mis tähendaks
käesoleva analüüsi tulemitele tuginedes praegu Eestis digiteeritud pärandiobjekte agregeeriva EVaramu portaali edasiarendamist. Käesolevast peatükist alates kuni aruande lõpuni on
agregaator-platvormi all mõeldud E-Varamut. Analüüsiaruande kirjutamise ajal kuulutas EVaramu välja hanke „E-varamu portaali tarkvara ja integratsioonitööd“ (viitenumber: 247756),
mille lähteülesande koostamisel on arvesse võetud käesolevas analüüsis toodud teenuseid.
Samas puudub piiratud rahaliste vahendite ja hankemenetluse liigiks valitud võistleva dialoogi
tõttu kindlus, milliseid teenuseid hanke raames arendama hakatakse. Vajalik on loetleda hankest
välja jäetud teenused ja kirjeldada nende arendamise lahendusi, tuues ära väljajäämise põhjused
ning potentsiaalse arendusega seotud kulud. Selleks, et tagada nende teenuste arendamine,
peaks teenused lisama mäluasutuste ülesesse tegevuskavva.
Valitsemis- ja juhtimismudelis on välja toodud juhtimistasandid ja nende ülesanded agregaatorplatvormi vaatest.

Joonis 8. Valitsemis- ja juhtimismudel
Esimesel kohtumisel osalesid Kultuuriministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad ning
kahel järgmisel kohtumisel osalesid Kultuuriministeeriumi ja ELNET Konsortsiumi esindajad.

37

© 2022 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.

99

Asutus(ed)

Roll

Soovitatavad ülesanded

ELNET Konsortsium

Agregaator-platvormi eest
vastutav asutus










Kultuuriministeerium

Digitaalse kultuuripärandi
kättesaadavaks tegemise
teenuste rahastaja ja
poliitika kujundaja







Haridus- ja
Teadusministeerium

Teadustaristu rahastaja





E-Varamu töörühm

Mäluasutuste
ülese
koostöö korraldamine






Mäluasutused

Sisendi andmine



E-Varamu portaali kui teadus- ja
kultuuripärandi kogumi arendamine.
Portaali kasutusmugavuse tagamiseks
on soovituslik läbi viia rahuloluküsitlused,
millr tulemusi võetakse arvesse järgneva
aasta tegevuskava koostamisel.
E-Varamu portaali haldamine.
E-Varamu portaali toimetamine, sh
sisuloome võimaluse loomine, sisuloome
valimine avalehele ja mäluasutuste
kollektsioonide üle vaatamine ja
avalikustamine.
Mäluasutuste ülese visiooni
kokkulepeteni jõudmine, kirjalik
vormistamine ja nende elluviimine.
E-Varamu tegevuskava koostamine,
vormistamine ja elluviimine.
Platvormi turundamine.
Digitaalse kultuuripärandi poliitika
kujundamine.
E-Varamu portaali rahastamine digitaalse
kultuuripärandi kättesaadavuse
edendamise eesmärgist lähtudes.
Projektide koostamine, mille raames
saaksid mäluasutused arendada enda
andmekogusid ning tõsta digiteeritud
andmete kvaliteeti.
Digitaalse kultuuripärandi nõukogu
juhtimine.
E-Varamu töörühmas osalemine.
E-Varamu portaali rahastamine
teadustaristu arendamise eesmärgist
lähtudes.
Digitaalse kultuuripärandi nõukogus
osalemine.
E-Varamu töörühmas osalemine.
Töörühma eesmärk on koguda kokku
info mäluasutuste vajaduste ja ootuste
kohta.
Mäluasutuste ülese visiooni arutamine
ning kokkulepeteni jõudmine.
Iga-aastaselt tegevuskavas
kokkuleppimine.
Metaandmete kirjeldamise ja viitamise
ühtsete standardite ning parimate
praktikate tutvustamine.
Andmekvaliteedi tagamine.

© 2022 KPMG Baltics OÜ. Kõik õigused kaitstud.

100





E-Varamu portaali tegevuskavasse
ettepanekute esitamine tegevusteks.
Kultuuripärandi digiteerimine ühtlustatud
standardite alusel.
Rakendusliidese arenduste ja
andmekogu toimimiseks vajalike
teiste, väiksemate arenduste tegemine.

Kultuuripärandi kättesaadavaks tegemisel on suur roll Kultuuriministeeriumi ja Haridus- ja
Teadusministeeriumi haldusala asutustel. Seetõttu on kahel nimetatud ministeeriumil oluline
osa nii seadusloome ja õigusaktide uuendamise kui ka platvormidele püsiva rahastuse
võimaldamisega seonduvalt.
Jätkusuutliku arendamise tagamiseks on oluline võimaldada platvormi eest vastutavale asutusele
püsiv rahastus riigieelarvest. Kuigi E-Varamu portaal koondab nii teadus- kui ka kultuuripärandit,
on tegemist teadustaristuga, mistõttu rahastakse seda Haridus- ja Teadusministeeriumi
sihtfinantseeringust ja liikmemaksust. Antud lahenduse puhul on ühte portaali koondatud kahe
ministeeriumi
hallatavad
asutused,
kuid
portaali
rahastatakse
teadustaristu
rahastamismeetmetest. Käesolevas analüüsis välja selgitatud teenuste arendamise
rahastamisse oleks soovituslik kaasata ka Kultuuriministeerium kui digitaalse kultuuripärandi
valdkonna poliitika kujundaja. Sarnaselt Haridus- ja Teadusministeeriumiga tuleks
Kultuuriministeeriumi ja ELNET Konsortsiumi vahel sõlmida leping, mille raames lepitakse kokku
kohustused ja õigused. Ettepanek on lepingusse kohustustena lisada E-Varamu portaali haldus,
hooldus, sisuloome toimetamine, turundustegevuse läbiviimine ja kasutajate rahulolu mõõtmine
läbi tagasiside ning selle alusel väiksemate arenduste tegemine.
Samuti on ministeeriumite abi tarvis mäluasutuste andmekogude arendamise rahastamisel.
Hetkel puudub mitmel mäluasutusel piisav ressurss, et teha arendusi liidestamiseks ja andmete
ühtlustamiseks. Ühtsed standardid ja andmete kvaliteet on olulised selleks, et andmeid oleks
võimalik mäluasutuste-üleselt kasutada. Seetõttu peaks rahastama projekte, mis võimaldavad
mäluasutustel leida enda püsirahastuse kõrvalt ressursse mahukate paranduste tegemiseks
andmekvaliteedis. Kuna vastutaval asutusel on kõige parem ülevaade mäluasutuste ülesest
andmekvaliteedist, siis on selle asutuse sisend ja abi andmekvaliteedi parandamisel väärtuslikud.
Ülevaatele tuginedes saab vastutav asutus teha Kultuuriministeeriumile ettepaneku, milliseid
asutusi peaks projekti kaasama.
ELNET Konsortsium vastutab E-Varamu platvormi arendustegevuse üldise juhtimise ja
organiseerimise ning platvormi igapäevase haldamise eest. Arenduste juhtimisel on oluline luua
tulevikuvisioon ning välja töötada tegevuskava. Vastutava asutuse ülesanne oleks tagada
kokkulepeteni jõudmine ja mäluasutuste ülese visiooni kirjalik vormistamine. Visioonidokumendis
lepitakse kokku ühistes E-Varamu eesmärkides. Visioonis peaks olema defineeritud
kasutajagrupid, nende vajadused ja töörühma liikmete väärtused, mäluasutuste missioon
kultuuripärandi kättesaadavaks tegemisel ning lühi- ja pikaajalised eesmärgid. Kasutajate
defineerimisel on oluline võtta arvesse ka mäluasutuste töötajaid ehk professionaalseid
kasutajaid ja mittekasutajad. Lisaks visioonile on soovituslik luua tegevuskava, mis kirjeldab igaaastaseid arendus- ja haldustegevusi ja sisuloomet puudutavaid plaane koos nende maksumuse,
rahastamise instrumendi ja vastutava isikuga. Tegevuskavasse saavad sisendi anda kõik EVaramu töörühma liikmed ning üheks sisendiks on ka kultuuripärandi digiteerimise
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tegevuskava 38. Lõpliku tegevuskava koostab ja kinnitab ELNET Konsortsium. Tegevuskava
võimaldab ministeeriumitel iga-aastaselt hinnata, kas ELNET Konsortsium täidab
lepingutingimusi ja kas tegevus on kooskõlas digitaalse kultuuripärandi tegevuskavaga.
Käesoleva analüüsi käigus on leitud, et kasutajad soovivad näha kureeritud sisuloomet.
Sisuloome kvaliteedi tagamiseks on vajalik toimetaja olemasolu, kes on võimeline ise sisu looma
ning valima välja ja toimetama avalehel näidatud sisuloomet. ELNET Konsortsiumil toimetamise
ressurss hetkel puudub. Tuginedes Kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepingule, milles on
kureeritud sisuloome ja selle toimetamise kogustus, tuleks ELNET Konsortsiumil värvata
toimetaja. Lisaks sisuloomele on mittekasutajaid E-Varamut külastama kutsumiseks oluline ka
portaali turundada. Seetõttu peaks E-Varamu tegevuskavas arvestama ka rahaliste vahenditega
teavitustöö tegemiseks.
ELNET Konsortsiumi haldusalasse jääb ka kasutajate rahuloluküsitluste läbiviimine ja tulemuste
analüüsimine. Vastutav astutus saab küll sisendit mäluasutustelt, kuid peab ka ise olema
proaktiivne arenduste algatamisel ja probleemide lahendamisel. Andmekvaliteedi parendamiseks
tuleks ELNET Konsortsiumi ja mäluasutuse vahel sõlmida leping, mis paneks täpsemalt paika
andmevahetuse kriteeriumid. Lisaks võiks kaaluda lepingusse klausli lisamist, mis annab õiguse
muuta agregaator-platvormil andmeid, kui projekti raames andmeid kontrollitakse ja uuendatakse.
Vähendamaks vaidluste tõenäosust oleks oluline mäluasutusi enne võimalikku andmete
täiendamist teavitada. See tähendab, et vastutav asutus teavitab mäluasutust, millise projekti
raames andmeid uuendatakse.
E-Varamu töörühm on vahendajaks mäluasutuste ja vastutava asutuse vahel. Analüüsi teostaja
soovitab kasutada olemasolevat E-Varamu töörühma ning viia ellu järgmised ettepanekud. Üks
töörühma olulisemaid ülesandeid oleks kokku leppida metaandmete kirjeldamise ja viitamise
ühtsetes standardides ning parimates praktikates. Töörühm annab mäluasutustele võimaluse
õppida üksteise kogemustest ja vajadusel koos erinevaid projekte luua. Samuti saab töörühma
kaudu edastada arendusvajadusi ning kommunikeerida üleskerkinud probleeme vastutavale
asutusele. Töörühm peaks kohtuma regulaarselt kindlaksmääratud aegadel. Kohtumisel on
võimalik anda ülevaade arendustegevustest, strateegilistest otsustest, anda sisendit järgmise
aasta tegevuskavva ja teha muudatusettepanekuid. Strateegiliste otsuste alla kuuluvad
kokkulepet vajavad ajakohased teemad, näiteks esmalt tulevikuvisiooni, strateegia ja platvormi
arenduskava kooskõlastamine ning standardites kokkuleppimine. Mäluasutuse töörühma juht
kuuluks ELNET Konsortsiumisse.
Mäluasutused vastutavad enda andmete kvaliteedi eest ja pakuvad juurdepääsu digiteeritud
materjalile. Samuti jätkatakse kultuuripärandi digiteerimist ühtlustatud standardite alusel. Lisaks
peavad mäluasutused suutma ise rahastada rakendusliidese arendusi ja andmekogu toimimiseks
vajalikke teisi väiksemaid arendusi. Kui mäluasutused peavad ellu viima suuri arendusi, on neil
võimalus taotleda projekti raames täiendavat rahastust.

https://www.kul.ee/kultuurivaartused-ja-digitaalne-kultuuriparand/digitaalnekultuuriparand/kultuuriparandi
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14.

Riski- ja mõjuanalüüs koos maandamisettepanekutega
14.1

Riskianalüüs

Riskianalüüsis tuuakse välja võimalikud riskid seoses tulevikulahendusega. Riskid on jaotatud nelja kategooriasse: teenusedisain, arendus- ja koostöö, kasutajad
ning keskkond. Riskid on täpsemalt lahti kirjutatud riski kirjelduse tulbas. Samuti on määratud iga riski realiseerumise tagajärgede raskus ja tõenäosus skaalal
kõrge, keskmine, madal. Viimases tulbas on välja toodud riskide maandamise meetmed, mis aitavad vältida nende teket.
Riskikategooria

Jrk

Riskitegur

Riski kirjeldus

Teenusedisain

1.1.

Kasutajaliidese
ebapiisav
kasutusmugavus

Arendus ja
koostöö

2.1.

Õigusaktidega
seotud piirangud

Ei suudeta disainida piisavalt
kasutajasõbralikku
kasutajaliidest, mistõttu teeb
kasutaja teenuse kasutamisel
vigu, loobub teenuse
kasutamisest või pöördub
mäluasutuse töötaja poole.
Autoriõiguse ja isikuandmete
kaitse seadustest tulenevalt ei
saa kogu kultuuripärandit
avalikult kättesaadavaks teha.
Hetkel puudub terviklik
andmekogu kultuuripärandi
objektide autoriõiguste
omanikest, mis võib tekitada
olukordi, kus mäluasutuste
töötajad ei saa omanikke kätte.

Tagajärgede
Tõenäosus
raskus

Riski maandamise meetmed

Keskmine

Keskmine

1. Regulaarne intervjuude läbiviimine
fookusgrupiga täpsete kasutaja vajaduste
välja selgitamiseks.
2. Kasutajaliidese testimine erinevate
kasutajagruppidega erinevates etappides.

Kõrge

Kõrge

1. Kui objektil on seadusest tulenev
juurdepääsupiirang, siis tuleb lisada
piirangu põhjus koos selgitusega, millistel
tingimustel on kasutajatel siiski võimalik
objekti näha.
2. Kaaluda tasulise juurdepääsu
võimaluse loomist autoriõigusega piiratud
kultuuripärandi objektile, tasudes selle
eest veebilehel. Seda juhul, kui
kultuuripärandit on võimalik tasu eest
näha.
3. Omanike leidmiseks on soovitatav
kasutada nt sotsiaalmeediat
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Riskikategooria

Jrk

Riskitegur

Riski kirjeldus

Tagajärgede
Tõenäosus
raskus

Riski maandamise meetmed
üleskutseteks kultuuripärandi objektidega
seotud inimeste leidmiseks.

2.2.

Mäluasutuste
ebapiisav koostöö

Selleks, et info oleks agregaator- Kõrge
platvormil ühtselt kättesaadav, on
vajalik, et mäluasutused lepiksid
kokku ühtsetes protsessides ja
standardites nii teenuse
osutamisel kui andmekvaliteedi
tagamisel.

Keskmine

2.3

Väike motivatsioon
liidestuse
loomiseks

Mitmel mäluasutusel on hetkel
Kõrge
negatiivne kogemus agregaatorplatvormiga liidestumisel, mis on
viinud olukorrani, kus liidestust ei
tehta.

Keskmine

2.4.

Andmekogude
liidestamine on
ressurssimahukas

Teenusega on seotud arvukalt
Kõrge
erinevate asutuste
andmekogusid, mille liidestamine
võib kujuneda keeruliseks kuna
eesmärgiks on luua kahepoolne
andmeedastus. Tehnilise
lahenduse keerukus ja kulukus
võivad põhjustada teenuste
toimimiseks vajalike
funktsionaalsuste ebapiisava

Kõrge

1. Osapoolte aktiivne kaasamine teenuse
loomisse ja kaasnevate kasutegurite välja
selgitamine.
2. Ühise visiooni dokumendi loomine.
Samuti on siin olulised
organisatsioonimudel ja pikaajalised
kokkulepped mäluasutuste vahel.
3. Agregaator-platvormi liidestusvõimekus
peab olema piisavalt paindlik, et
olemasolevad andmekogud saaksid kas
minimaalsete või olematute kuludega
liidestuse luua.
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Riskikategooria

Kasutajad

Jrk

Riskitegur

Riski kirjeldus

Tagajärgede
Tõenäosus
raskus

realiseerumise, mistõttu vajalikud
andmed ei pruugi olla
kättesaadavad.
Selleks, et andmevahetus
Kõrge
agregaator-platvormi ja asutuste
vahel oleks efektiivne, on vajalik
teha arendusi andmekogudes ja
platvormil. See vajab täiendavaid
ressursse nii mäluasutustelt
endilt kui ka võimalusel
toetustest. Rahaliste vahendite
leidmine võib võtta kaua aega,
mistõttu võivad arendused edasi
lükkuda või ära jääda.
Varasem kogemus platvormide
Kõrge
arendamisel on näidanud, et
tehakse esialgse arenduse
investeering, kuid ei mõelda
edasisteks uuendusteks
vajalikele ressurssidele.
Mõned kasutajad on harjunud
Madal
kasutama spetsiifilise sisuga
andmekogusid ja ei ole
agregeeritud platvormi
kasutamisest huvitatud.

2.5.

Puudulikud
ressursid
andmekogude
arendamiseks ja
haldamiseks

2.6.

Toimub esmane
arendus, kuid
edaspidi jääb
arendus seisma

3.1.

Väike motivatsioon
teenust tarbida
agregeeritud
platvormil

3.2.

Kasutajate jaoks
Analüüsi käigu selgus, et
Keskmine
intuitiivse veebilehe analüüsi skoobis olevad
puudumine
veebilehed ei ole esmakasutajate
jaoks intuitiivsed. Lisaks leiti

Riski maandamise meetmed

Kõrge

Mäluasutused peavad kulusid pikalt ette
planeerima ja vajadusel taotlema
arenduseks ka toetusi.

Keskmine

Rahastusmudeli väljatöötamine.

Madal

Selleks, et tagada kasutajale mugavus ja
teenuse loogiline ülesehitus, on vajalik
läbi viia kasutajakogemuse testimine. See
aitab välja tuua kasutaja vaatest
keerulised või arusaamatud kohad.

Madal

Agregaator-platvormi peaks arendama
võimalikult intuitiivseks, mis vähendaks
koolituste vajadust.
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Riskikategooria

Jrk

Riskitegur

Riski kirjeldus

Tagajärgede
Tõenäosus
raskus

veebilehtedel olevaid
juhendmaterjale uurides, et tihti
on need aegunud või puudulikud.
Samuti on oluline, et
mäluasutuste töötajad oskaksid
kasutada kõiki olemasolevaid
funktsionaalsusi.

Keskkond

4.1.

Väike teadlikkus
andmekogudest

Hetkel on kasutuses rohkem kui
20 kultuuripärandit vahendavat
veebilehte. Analüüsi tulemusena
selgus, et kasutajate teadlikkus
andmekogudest on üsna väike.
Seetõttu võib tekkida ka olukord,
kus uuendatud agregaatorplatvorm jääb kasutajate poolt
piisava tähelepanuta.

4.2.

Vastutuse hajumine Agregaator-platvormi
arendamisel on vaja määrata
kindlad rollid ja vastutajad.
Vastasel juhul vastutus hajub ja
nt probleemide tekkimisel võib
lahenduste leidmine liialt aega
võtta.

Keskmine

Madal

Kõrge

Keskmine

Riski maandamise meetmed
Kui kasutajatel tekib küsimusi, siis on
oluline, et mäluasutused toetaksid oma
kasutajaid koolitustega ja teeksid
teavitustööd. Koolitused on eriti tähtsad
pärast arenduste sisseviimist, et
tutvustada kasutajatele uuenenud
funktsionaalsusi. Nii funktsionaalsuste
uuendamise kui uute moodulite juurde
loomise korral on vajalik ka mäluasutuste
töötajate koolitamine.
1. Olemasolevad andmekogud peaksid
olema välja toodud ühisel platvormil, kus
neid tutvustatakse.
2. Suunata tähelepanu sotsiaalmeediale,
kuna väga suur hulk andmekogude
kasutajaid kasutavad info leidmiseks
sotsiaalmeediat.
3. Täiendavalt sotsiaalmeediale oleks
vajalik teha ka muudes kanalites
turundust, et kasvatada inimeste
teadlikkust andmekogudest.
Juhtimisstruktuuri väljatöötamine.
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14.2

Sotsiaalne ja majanduslik mõju

Projekti raames kaardistati ja toodi välja, millist mõju uue süsteemi loomine ühiskonnale omab
ning kas ja millisel määral aitab see säästa aega ja raha lahenduse omanikule ja teenuste
kasutajatele
Avalikkuse informeerimine ja juhiste andmine
Uus
süsteem
mõjutab
kõiki
projekti
raames
kaardistatud
kasutajagruppe:
harrastusteadlasi/uurijaid,
teadlasi,
mäluasutuste
töötajaid,
õpetajaid/õppejõude
ja
õpilasi/tudengeid. Sellest tulenevalt on vajalik teavitada kõiki süsteemi kasutajaid uue süsteemi
kasutusele võtmisest. Avalikkuse informeerimine ja juhiste andmine uue süsteemi kohta on väga
oluline, sest ebapiisava teavituse korral võib süsteemi kasutajate arv jääda jätkuvalt väikeseks,
kasutajate teadlikkus ei suurene ja investeering „ei tasu“ ennast ära.
Uue süsteemi loomisest ja selle funktsionaalsusest tuleb avalikkust informeerida, kasutades
erinevaid kommunikatsioonikanaleid. See on oluline, kuna analüüsi tulemusena selgus, et
kasutajate teadlikkus andmekogudest on üsna väike ning avalikkuse informeerimine ja aktiivne
turundus aitavad maandada uue lahenduse piisava tähelepanuta jäämise riski. Kasutajad peavad
saama kasutajaliidese veebiaadressilt infot ja juhtnööre uute teenuste, funktsionaalsuste ja
võimaluste kohta.
Eraldi tuleks korraldada kommunikatsioon ja anda juhised mäluasutuste jaoks. See on vajalik
selleks, et uus lahendus võimaldaks koondada informatsiooni võimalikult suurest arvust
andmekogudest ja pakkuda seeläbi kasutajatele kõrget andmekvaliteeti. Lisaks sellele on
kommunikatsioon oluline ka sisu- ja ühisloome jaoks, mis vajab palju töötajate sekkumist,
üleskutseid, kampaaniaid ja temaatilist lähenemist. See eeldab, et mäluasutused on uuest
lahendusest teadlikud, on huvitatud sellega liitumisest, on kokku leppinud ühtsetes digiteerimise,
andmete kirjeldamise ja andmevahetuse standardites ning suutnud need ka juurutada.
Kommunikatsiooni planeerimisel on oluline välja tuua aspektid, mis kutsuksid kasutajaid uut
lahendust proovima ja kasutama. Avalikkuse informeerimisel tuleb rõhutada väärtuseid, mida uus
lahendus pakub, näiteks hea kasutajakogemus, interaktiivsus, kaasalöömise võimalus,
soovitused, populaarsed kollektsioonid jm. Üheks soovituseks on viia süsteem kergesti
meeldejääva ja semantiliselt tähendusliku veebisaidi aadressile ning anda süsteemile ka vastav
nimi, et kasutajad leiaksid süsteemi kiirelt üles.
Kommunikatsiooni puhul on oluline mõelda ka mittekasutajatele, kes ei ole ka olemasolevatest
andmekogudest teadlikud. Selleks, et digitaalse kultuuripärandi andmeid ja teenuseid tutvustada
mittekasutajatele peab turundustegevusi ka vastavalt suunama. Turunduse õnnestumiseks oleks
soovitatav defineerida persoonad mittekasutajatest, kellele tahetakse uut keskkonda tutvustada.
Persoonade alusel oleks võimalik luua personaalsemaid turunduskampaaniaid.
Üheks oluliseks aspektiks, millega tuleb arvestada uue lahenduse juurutamisel, on kasutajate
tagasiside ja kasutusstatistika kogumine. Kuna kasutajate vajaduste ja ootuste pidev
monitoorimine ning analüüsimine on oluline, siis uues lahenduses võiks olla planeeritud
tagasisidestamise funktsionaalsus, mis võimaldab kasutajatel anda süsteemi omanikule
tagasisidet nii funktsionaalsuste kui ka andmekvaliteedi kohta. Lisaks igapäevasele tagasisidele
võib mõelda ka suuremale uuringule, mis võiks toimuda iga arendusetapi lõpus. Uuringut võib
korraldada nii soovitusindeksi kui ka tavalise rahulolu-uuringu meetodil.
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Mõju pärandi kasutamisele ja mäluasutuste e-teenuste toimimisele
Kvaliteetse süsteemi loomine aitab arendada mäluasutuste üleseid teenuseid kultuuripärandi
kättesaadavuse parandamiseks.
Uuel kasutusele võetaval lahendusel on mitmeid olulisi ja väärtuslikke funktsionaalsusi, mis
omavad mõju pärandi kasutamisele ja mäluasutuste e-teenustele.
Uus lahendus, mis hõlmab kvaliteetse, innovatiivse ja kasutajasõbraliku süsteemi väljatöötamist,
tooks kaasa järgmised potentsiaalselt kasutajakogemust parandavad arengud:






kõrgem andmekvaliteet;
kvaliteetsem ja efektiivsem otsing;
kiirem navigatsioon ja intuitiivne kasutajaliides, mis hoiavad kokku kasutajate aega;
lisanduvad võimalused ühisloomeks ja tagasiside andmiseks.

Eelnimetatud kasutegurid aitavad tõsta kasutajate rahulolu; kasvatada kasutajate teadlikkust
digiteeritud kultuuripärandi kättesaadavusest; ja rikastada kultuuripärandi andmeid.
Mitmekeelne rakendus ja automaattõlke kasutuselevõtt annavad võõrkeeles kõnelevatele
isikutele, sh välismaalastele, lisavõimaluse Eesti kultuuripärandiga tutvumiseks.
Interaktiivne ja kasutajakeskne rakendus, kus esitatakse informatsiooni „mängulisemalt“, võiks
olla suuremal määral haridusega integreeritud ning tuua seeläbi kaasa kasutajate arvu
suurenemise ka noorte seas.

Mõõdikud
Alljärgnevalt on välja toodud erinevad digitaalse kultuuripärandi kättesaadavusega seotud
mõõdikud. Näitajate muutusi analüüsitakse pärast uue lahenduse kasutusele võtmist.
1. Teenuse osutamise/kasutamise arv (kordades) – uue lahenduse väljatöötamisel
luuakse ühtne visioon, lepitakse kokku ühtsetes digiteerimise, objektide kirjeldamise ja
andmevahetuse standardites, toimub protsesside ühtlustamine ja konsolideerimine ühte
süsteemi. Ulatuslikud liidestusvõimalused suurendavad uue lahenduse poolt pakutavate
teenuste hulka ja tõstavad andmekvaliteeti. Seetõttu kasvab teenuste
osutamine/kasutamine.
2. Kasutajate arv (külastajate arv) − uue lahenduse väljatöötamisel tehakse aktiivset
turundust kasutades erinevaid kommunikatsioonikanaleid, rõhutatakse uue süsteemi
väärtuseid ja innovatsiooni. Uus lahendus toob endaga kaasa parema
kasutajakogemuse, ühis- ja sisuloome võimalusi, mis omakorda tõstab nii esmakordsete
kui ka tagasipöörduvate kasutajate arvu.
3. Rahulolu (nt soovitusindeks või tagasiside vormi kaudu tulnud kaebuste,
ettepanekute, kiituste arv) – andmekogude agregeerimine ühte süsteemi teeb
kasutajale teenuste kättesaadavuse ja toimivuse lihtsamaks. Luuakse kureeritud,
interaktiivne, haarav sisu, mis toob endaga kaasa parema kasutajakogemuse.
4. Andmete kvaliteet (tagasiside vormi kaudu tulnud kaebuste, ettepanekute, kiituste
arv) - eelduseks on andmete rikkalik kirjeldus, mitmekeelsus, automaatne
märksõnastamine. Uus süsteem tõstab kasutajate rahulolu.
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5. Otsingu teostamisele kuluv ajakulu kasutajale (tundides) − süsteemide ja
andmekogude suurem integreeritus ja andmete omavaheline ristkasutus võimaldavad
teostada toiminguid ühe süsteemi kaudu, mis aitab kokku hoida kasutajate aega.
6. Teenuse kulu, sh halduskulu (tundides ja eurodes) – teenuse halduskulu suureneb,
kui võetakse kasutusele uus agregaator-platvorm (lisaks olemasolevale E-Varamu
portaalile). Lisaks uue platvormi arendus- ja halduskulule, toob uue platvormi
kasutuselevõtt suure tõenäosusega lisaarendusi ka olemasolevatele andmekogudele,
millega uus platvorm peab suhtlema. Lisaks sellele tekivad kulutused ka
kõrvaltegevustele, nagu nt kommunikatsiooni korraldamine, kasutajate koolitamine.
7. Märksõnastamisele kuluv ajakulu (tundides) – andmete viimisel ühtsele standardile
on võimalik kasutusele võtta kratid/tehisintellekt, mis vähendavad manuaalset tööd.
Lisaks sellele aitavad standardiseeritud, ühtlustatud märksõnad kasutajal info erinevatest
mäluasutustest kergemini üles leida, kuna andmete kirjeldamise loogika on sama.
8. Ühisloome osakaal (ühisloome kasutamise arv, tagasiside vorm) − uue lahenduse
väljatöötamisel luuakse võimalus täpsustada kultuuripärandit, panustada platvormil
pakutava sisu kvaliteedi parandamisse enda teadmistega, mis toob endaga kaasa
ühisloome osakaalu kasvu.
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15.

Lisad

15.1

Lisa 1 – Kasutajagrupid, nende probleemid, vajadused ja
ootused tulevaste lahenduste osas
Harrastusteadlased
Probleemid
Nr

Probleem

Selgitus
Antud kasutajagrupi jaoks on äärmiselt oluline, et digiteeritud
kultuuripärandi objekte ja nende kirjeldusi oleks võimalik jagada
püsiviidete kaudu. Seetõttu on oluline, et kasutatavad lingid oleks ka
tagasiulatuvalt ühenduvad. Hetkel on põhilised takistused järgnevad:

P1

Vananenud
lingid




P2

P3

Puudub õiguste
ja litsentside
kirjeldus

Puudulik oskus
andmekogusid
kasutada

viited andmekogus olevale informatsioonile võivad minna pärast
andmekogu uuendamist kaduma. Nii on oluliselt raskendatud
informatsiooni hilisem leidmine;
andmestike objektivaadetes puudub informatsioon, kuidas
kindlale objektile viidata, ning see võib tekitada vajaduse objekti
kohapealseks vaatluseks, kui puudub näiteks leheküljenumber.

Kasutajagrupil on ääretult keeruline rikastada pildimaterjali, kui värskelt
loodud pildid ei ole andmekogudes leitavad autoriõiguse seaduse ja/või
isikuandmetega seotud piirangute tõttu.
Kõik harrastusteadlased ei ole hästi kursis kõigi erinevate
andmekogudega ega teadlikud nendes otsingute teostamisega seotud
nüanssidest. Olukorda ilmestavad järgnevad probleemid:




andmekogude märksõnad ei ole harrastusteadlaste jaoks
arusaadavad;
harrastusteadlased ei ole teadlikud kõigist andmekogudest,
mistõttu jääb mingi osa informatsioonist leidmata.

Vajadused
Nr

V1

Vajadus

Selgitus

Massiline
andmete
eksport-import
(API)

Harrastusteadlased on seisukohal, et riik peaks tagama kultuuripärandi
kättesaadavuse kujul, mis võimaldaks erasektoril ja kolmandal sektoril
uusi teenuseid sinna peale ehitada. Selleks peavad andmekogud
võimaldama andmete eksporti läbi liidestuste. Lisaks metaandmetele
peavad liidestused võimaldama eksportida ka kõrgkvaliteetseid
digiteeritud faile ja nendega seotud metaandmeid. Juhul, kui era- ja/või
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kolmas sektor loob lahendusi, mis võimaldavad andmeid edukalt
rikastada, siis peab agregeeriv andmekogu võimaldama andmete
täiendamist nii, et rikastatud info jõuaks ka andmekogudesse.
Hetkel on pildimaterjali kirjeldamiseks kümneid erinevaid standardeid,
raamistikke ja platvorme. On oluline, et keskkonnas kasutatavad
standardid ja liidestusvõimalused tagaksid ligipääsu populaarsetele
kohalikku kultuuripärandit koondavatele infosüsteemidele (nt Wikipedia,
Ajapaik, Europeana). Harrastusteadlased soovisid, et kultuuripärand
vastaks IIIF tehnilisele standardile 39 ja sellele oleks antud õigused läbi
RightsStatements raamistiku ja Creative Commons litsentside 4041.
Ühisloome funktsionaalsus on harrastusteadlaste põhiline väljund
andmekogudega
töötades.
Ühisloome
eesmärgil
kasutajate
kaasamiseks on mitmeid võimalusi:

V2

Ühisloome
funktsionaalsus







näotuvastus;
indekseerimine;
seoste loomine objektide vahel;
asukoha kaardistamine;
märksõnastamine.

Harrastusteadlaste jaoks on oluline, et ühisloome käigus tehtud
muudatused oleksid vahetult näha ja rikastatud andmed jõuaksid tagasi
kõikidesse andmekogudesse, kus info objekti kohta on talletatud.

V3

Ligipääs
välismaalastele

Antud funktsionaalsust pidasid prioriteetseks rohkem kui pooled
harrastusteadlaste fookusgrupis osalejad.
Harrastusteadlased peavad oluliseks, et andmekogudes olevat
informatsiooni oleks lihtne jagada ka välismaalastele. Seetõttu on oluline,
et materjalile pääseks ligi ka andmekogudesse sisse logimata. Samuti on
selle juures oluline jagamisfunktsiooni olemasolu.

V4

Objektid avalehel

Fookusgrupp tõi välja, et otsitava informatsiooni leidmine on keerukas,
kuna ei kasutata ühtsed otsingustandardeid. Samuti pakkusid
harrastusteadlased välja, et lisaks otsingule võiks veebileht juba avalehel
näidata regulaarselt muudetavat, kuid samas põnevat informatsiooni,
mida kasutajad saaksid jagada.

V5

Otsingu
salvestamine

Aeg-ajalt tuleb harrastusteadlastel läbi viia mitu päeva kestvaid uurimusi.
Seetõttu peetakse oluliseks võimalust salvestada huvipakkuvaid
materjale, et nende juurde hiljem tagasi tulla.

V6

Otsingutulemuste
eksport

Harrastusteadlased kasutavad erinevaid tehnoloogilisi meetodeid, et
endale sobiv informatsioon kätte saada. Nende jaoks on oluline, et ka
otsingutulemusi oleks võimalik eksportida tabelkujul. Nii oleks neil endal
võimalik teha täiendavaid analüüse ja seada filtreid, mida andmekogu ei
võimalda.

https://iiif.io/
https://creativecommons.org/licenses/
41 https://rightsstatements.org/en/
39
40
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Ootused
Nr

O1

Ootus

Selgitus

Viivitused
andmekogude
vahel

Harrastusteadlased
liidestavad
andmekogusid
kolmandate
keskkondadega ning seetõttu peetakse oluliseks, et võimalusel toimuks
kahepoolne infovahetus regulaarselt.
Harrastusteadlased peavad oluliseks, et loodud materjale saaks
kasutada ka mujal. Selleks, et informatsioon oleks ka teiste jaoks leitav,
tuleb luua viide materjalile. Hetkel on probleem selles, et veebilehed
võivad ajas muutuda ja uue asukohaviite leidmine võtab aega. Seetõttu
oodatakse, et:

O2

Viitegeneraator




O3

Lõputu
kerimisfunktsioon

O4

Viide teistele
andmekogudele

O5

Ligipääs
laenutusinfole

O6

Objektide
rikastamine
kasutaja ja
tehisintellekti
koostöös

O7

Objektide
omavaheline
seostamine

materjalidele oleks võimalik genereerida internetis kasutatavaid
viiteid, mis jääksid püsima olenemata andmekogu
muudatustest, ehk luua püsilinke;
andmekogudes otsingut teostades oleks võimalik materjale
leida genereeritud viidete alusel või kasutades genereeritud
viite osasid.

Kasutajate jaoks muutub veebilehe kasutamine ebamugavamaks kui
informatsiooni otsimiseks tuleb veebilehti tihti vahetada. Seetõttu
oodatakse, et otsing toimuks dünaamiliselt ja veebilehelt materjali
otsides pikeneks otsinguleht iseenesest.
Objektide asukohad on killustunud mitme andmekogu vahel ning
vähesel määral otsingusüsteeme kasutavad kasutajagrupid ei ole
võimelised materjale iseseisvalt leidma. Seetõttu on välja pakutud, et
nimekiri andmekogudest ja seal asuvatest objektiliikidest oleks
esindatud igas andmekogus. See parandaks ristkasutust ja aitaks
kasutajatel materjale veelgi kiiremini leida.
Harrastusteadlased ootavad, et neil tekiks võimalus laenutada
raamatuid või tutvuda digitaalse kultuuripärandiga, kasutades selleks
ühte platvormi. Nii säästetakse aega ja muudetakse kultuuripärand
kättesaadavaks väiksema arvu klikkidega, kuna kasutaja ei pea
külastama mitut andmekogu.
Analüüsi käigus selgus, et lisaks ülalmainitud teenuste võimaldamisele
ühe platvormi kaudu on kasutajad huvitatud ligipääsust praegu vaid
autoriseeritud töökohas kätte saadavale materjalile ka mujalt, nt nende
kodust, ja nad oleksid nõus selle eest isegi maksma.
Harrastusteadlased pakkusid välja, et andmete rikastamist võiks teha
krati ja kasutaja koostöös nii, et kasutajate sisend toetab krati
õppimisprotsessi. Nii tagatakse materjalidele täpsemad märksõnad.
Harrastusteadlaste jaoks on huvitav leida seoseid objektide vahel.
Seetõttu oleks nad huvitatud kratist, mis oleks võimeline kokku tooma
infot ühe sündmuse kohta üle erinevate andmekogude ja objektide. Nii
võivad uurijad ja mäluasutuste töötajad leida seoseid, mille peale nad
ise ei oleks esmapilgul tulnud. See võib parandada ka näituste ja
teadustöö kvaliteeti.
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O8

Sama tüüpi info
agregeerimine

Harrastusteadlastel on keeruline sama tüüpi andmeid erinevatest
andmekogudest otsida, kuna nad ei tea kõiki andmekogusid. Seetõttu
oodatakse, et sama pärandiliigi andmed agregeeritakse kokku
ühtsetesse andmekogudesse. Nii on materjal tunduvalt paremini leitav.

O9

Meelelahutus
andmekogus

Kasutajate kaasamiseks võiks andmekogudes olla informatsioon
esitatud mängulisemalt. Aeg-ajalt võiksid ekraanile ilmuda mängud, kus
küsitakse nt, kellena keegi töötas või milline ese kuulub millisesse
sajandisse.

Õpilased/õpetajad/õppejõud/tudengid
Probleemid
Probleem

Selgitus

P4

Puudulik oskus
andmekogusid
kasutada

Fookusgrupp tõi välja, et noorte teadlikkus andmekogudest on madal.
Hinnati, et õppetöös ei kasutata kultuuripärandi digiainese potentsiaali
ära.

P5

Andmekogud,
mille
olemasolust ei
teata

Fookusgrupi esindajate hinnangul on soovitud materjali leidmine
keerukas, kuna osa infost on andmekogudes, mille olemasolu kohta
puudub info täielikult. Kasutajad otsivad esmalt informatsiooni Google’ist
ja kui seal puudub viide andmekogule, siis ei osata otsinguks suunduda
ühessegi andmekogusse.

P6

Puudub õiguste
ja litsentside
kirjeldus

P7

Kogu
informatsioon
pole täielikult
kasutatav

P8

Viitamissüsteemi
puudumine

Kasutajagrupp kasutab andmestikes leiduvaid objekte erinevatel
eesmärkidel. Objekti kasutamiseks on vaja teada, millised õiguslikud
piirangud sellele kehtivad. Hetkel pole kasutusel ühtset raamistikku,
mistõttu tuleb iga pildi kasutamiseks teha päringuid kasutuslitsentsi
tegevuste väljaselgitamiseks. Antud probleemi peeti fookusgrupi liikmete
seas üheks olulisemaks.
Kasutajate jaoks on oluline, et kogu objektiga seotud informatsioon oleks
leitav ilma täiendava vaevata. Hetkel kontrollitakse mitmeid
andmekogusid tagamaks, et informatsioon on õige ja terviklik. Analüüsi
käigus selgus mitu aspekti, mis takistavad olulisel määral kasutajagrupi
poolt otsingute läbiviimist:




kasutajagrupi arvates on objektidele seatud märksõnad
arusaamatud inimeste jaoks, kes teenust vähesel määral
kasutavad;
mõne
tekstilist
materjali
sisaldava
andmekogu
otsinguvõimalustes puudub täistekstotsing. Samas ei ole
objektikirjeldus metaandmetes tervenisti leitav, mistõttu võib
kasutajagrupil oluline infokild avastamata jääda.

Antud kasutajagrupi jaoks on ääretult oluline, et andmestikes olevat
informatsiooni saaks kasutada teadustöös. Hetkel on põhilised
takistused järgnevad:
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viited andmekogudes olevale informatsioonile võivad minna
pärast andmekogu uuendamist kaduma, mis raskendab oluliselt
informatsiooni leidmist hiljem;
andmestike objektivaadetes puudub informatsioon, kuidas
kindlale objektile viidata, mis võib tekitada vajaduse objekti
kohapealseks vaatluseks, kui digiteeritud objekt ei sisalda
leheküljenumbrit.

Vajadused
Nr

Vajadus

V7

Viited teistele
andmekogudele

V8

Otsing üle kõigi
andmekogude

V9

Märksõnade
leitavus

V10

Viitegeneraator

Selgitus
Objektide asukohad on hetkel killustunud mitmete andmekogude vahel
ning vähesel määral otsingusüsteeme kasutavad kasutajagrupid ei ole
võimelised materjale iseseisvalt leidma. Seetõttu on välja pakutud, et
nimekiri andmekogudest ja seal asuvatest objektiliikidest oleks esindatud
igas andmekogus. See parandaks andmekogude ristkasutust ja aitaks
kasutajatel materjale veelgi kiiremini leida. Antud nõuet peeti
proportsionaalselt
kõige
olulisemaks
õpetajate/õpilaste/
õppejõudude/tudengite seas.
Kuna kõikidest andmekogudest ei olda teadlikud, siis aitaks
andmekogude olemasolust teavitamisele kaasa ka otsing, mis leiaks
informatsiooni kõigist ühendatud andmekogudest. Selleks, et otsing
toimuks üle kõigi andmekogude, on tarvis agregeerivat platvormi.
Probleemina nähakse, et märksõnad ei ole andmekogude lõikes ühtsed,
kuigi vajadus leida materjali enne ühtlustamist kasutusel olevate
märksõnade kaudu jääb ka pärast võimalikku ühtlustusprotsessi alles.
Seetõttu on oluline, et ühtlustatud märksõnad oleks leitavad ka
sünonüümide alusel.
Õpilaste ja õpetajate üheks olulisemaks vajaduseks on viite loomine
digiteeritud materjalile. Hetkel on probleemiks see, et kõigile digiteeritud
objektidele ei ole võimalik viidata enne, kui külastatakse mäluasutuse
veebilehte, mistõttu oodatakse järgnevat:





ühtsesse keskkonda viitegeneraatori loomist, mis genereeriks ise
erinevates vormingutes viiteid ja oleks funktsionaalsuse poolest
võrreldav Google’iga. Viimase pakutud formaadid on MLA, APA,
Chicago, Harvard, Vancouver, BibTeX, EndNote, RefMan,
RefWorks;
võimalust leida andmekogudes otsingut teostades materjale
genereeritud viidete alusel või kasutades viite osasid.

Ootused
Nr

Ootus

Selgitus
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O10

Kasutajakeskne
IT-süsteem

Nooremad kasutajad on harjunud kasutama e-teenuseid, mille puhul on
suurt tähelepanu pööratud kasutajakesksele disainile. Seetõttu ootab
antud kasutajagrupp, et kultuuripärandit vahendavad veebilehed
lähtuksid samadest põhimõtetest. Aja jooksul võivad parimad praktikad
disainis muutuda ja kasutajate vajadused täpsustuda. Seetõttu on oluline,
et keskendutakse kasutajakogemuse parandamisele ja et kasutajatelt
küsitakse tagasisidet ka pärast veebilehtede uuendamist.

O11

Materjali
vajaduspõhine
digiteerimine

Kasutajagrupp ootab, et nende jaoks huvipakkuv materjal saaks
digiteeritud eelisjärjekorras. Seetõttu oodatakse, et eksisteeriks koht,
kuhu saaks märkida digiteerimise soovid.
Vähese kogemuse tõttu andmekogudega ei suuda antud kasutajagrupi
esindajad praegu edukalt leida kõiki materjale ka siis, kui nad teavad, kust
otsida. Oodatakse, et keskkonna otsingupõhimõtted oleksid üle
andmekogude ühtsed või eksisteeriks juhend otsingute edukalt
teostamiseks.
Oodatakse, et kogu digiteeritud materjal oleks kõigile huvilistele koheselt
kättesaadav ilma täiendava sisselogimiseta. Andmekogude-ülese otsingu
puhul oleks oluline, et kasutajad saaksid sarnaselt kätte tervikliku
informatsiooni kõikidest liidestatud andmekogudest. See võimaldaks
kaasata suuremat arvu huvilisi ja ühtlasi parandada informatsiooni
leidmist andmekogude-üleselt.

O12

Tugi
kasutamiseks

O13

Ühtne
sisselogimiseta
otsingukeskkond

O14

Ühisloome
funktsionaalsus

Kasutajatel peab olema võimalus metaandmeid täiendada. Ühisloome
vähendab mäluasutuste koormust ja võimaldab huvitatud isikutel
kultuuripärandi andmeid rikastada.

O15

Oluliste
objektide
tuvastamine

Kasutajagrupp peab oluliseks, et oleks teada, milliseid objekte on
varasemates uurimistöödes kasutatud. Ristviitamine teadustööde vahel
peaks aitama parandada teadustöö kvaliteeti laiemalt.

O16

Digitaalne
laenutamine

Alati ei ole võimalik soovitud materjalile veebis ligi pääseda nt
kultuuripärandi autoriõiguse ja/või isikuandmete kaitsega seotud
piirangute tõttu. Seetõttu pakuti välja, et raamatukogukasutajad võiksid
saada lugejapileti alusel ka kodust tasulisi materjale laenutada.

Teadlased
Probleemid
Nr

P9

Probleem

Selgitus

Indekseerituse
puudumine

Teadlaste fookusgrupp tõi välja, et kasutajagrupid, kes ei tegele
igapäevaselt andmekogudes info otsimisega, ei ole iseseisvalt võimelised
andmekogusid leidma, kuna need ei ole Google’i või teiste tuntud
otsimootorite poolt indekseeritud. Nii võib kasutajatele jääda mulje, et
otsitavat objekti ei eksisteeri või seda ei ole veel digiteeritud.
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Professionaalsete kasutajate jaoks on oluline, et kogu objektiga seotud
informatsioon oleks tulevikus mugavalt leitav. Analüüsi käigus selgus mitu
aspekti, mis takistavad olulisel määral kultuuripärandi kättesaadavust:

P10

Kogu
informatsioon
pole täielikult
kasutatav







P11

Välisriikide
teadlaste
keerulisem
ligipääs

andmete kirjeldused ei ole üle objektide ühtsed ning kogu materjal
ei ole seetõttu leitav;
digiteeritud materjal ei sisalda piisavalt taustinformatsiooni, et
seda oleks võimalik otsingu kaudu leida;
mõne andmekogu otsinguvõimalustes puudub täistekstotsing.
Samas ei ole objekti kohta nähtav tekst tervenisti
metaandmetesse lisatud, mistõttu võib oluline infokild jääda
teadlastel leidmata;
sama tüüpi info on andmekogude vahel killustatud, mistõttu jääb
osa informatsioonist analüüsimata.

Välisriikide teadlastel on keerulisem Eesti kultuuripärandit analüüsida
järgnevate takistuste tõttu:




aeg-ajalt tuleb kultuuripärandi nägemiseks andmekogudesse
sisse logida, kasutades mõnel juhul ka ID-kaarti;
materjalile ligipääs on oluliselt raskendatud, kui märksõnade looja
ei ole lisanud ingliskeelseid märksõnu.

Vajadused
Nr

Vajadus

Selgitus

V11

Kultuuripärandi
tarbimiseks ei
pea sisse logima

Kultuuripärand, millel puuduvad õigustega seotud piiranguid, peaks
olema vabalt kättesaadav kõikidele kasutajatele.

V12

Sotsiaalmeedias
jagamiseks
linkide loomine

Kasutajagrupp soovis, et materjali oleks võimalik jagada ka
sotsiaalmeedias. Nii tekib võimalus koguda andmete rikastamiseks
informatsiooni ka läbi sotsiaalmeedia.

V13

Ristviidete
automaatne
loomine

V14

Ühisloome
funktsionaalsus

V15

Digiteerimist
vajava
kultuuripärandi
soovinimekiri

V16

Hea kasutajakogemus

Teadlased tõid välja andmekogude vahelise ristviitamise vajaduse, et
uuritava objekti kohta saaks võimalikult palju informatsiooni koguda.
Ristviitamine viiks kasutaja mõnda teise andmekogusse, millest võib
sama objekti kohta rohkem informatsiooni leida.
Kasutajatel peab olema võimalus täiendada kultuuripärandi kirjeldusi,
samas oodatakse, et mäluasutuse töötaja kontrollib lisatud sisendi
õigsust. Ühisloome vähendab mäluasutuste koormust objektikirjelduste
rikastamisel ja võimaldab huvitatud isikutel kultuuripärandi andmeid
rikastada.
Kuna suur osa kultuuripärandist on veel digiteerimata, sooviksid
teadlased funktsiooni, mis võimaldaks kirjeldada objekte, mida tuleks
eelisjärjekorras digiteerida.
Teadlased tõid välja mitu kasutusmugavusega seotud nõuet. Kasutaja
jaoks mugav veebileht peaks:




võimaldama kultuuripärandit erinevates formaatides alla laadida;
olema kiire;
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võimaldama teksti ja pildi suurust muuta;
säilitama oma funktsionaalsuse pärast uuendusi.

V17

Automaattõlke
kasutamine

Kuna teatud vanade keelte oskajaid on vähe, pakuti välja automaattõlke
funktsiooni. Automaattõlge võiks rakenduda ka digiteeritud trükiste ja
dokumentide sisule. Täiendavalt saavad automaattõlget kasutada
võõrkeelsed isikud, kellel on huvi Eesti kultuuripärandi vastu.

V18

Märksõnade
ühtlustamine

Teadlaste jaoks on vajalik, et objektide metaandmed oleksid
andmekogude-üleselt ühtlustatud. Nii saab olulisemat kindla teemaga
seotud informatsiooni leida kõigist andmekogudest.

V19

Soovituste
pakkumine

V20

Veebilehe
indekseerimine

V21

Mitmekülgne
otsing

Objektivaates teiste sarnaste objektide leidmiseks võiks kasutaja näha
sarnaste objektide soovitusi. Soovitused võiksid samuti olla esindatud
otsingu teostamise protsessis, lõpetades otsingu teostaja sõnu või
pakkudes välja sõnu, mis annaksid otsijale rohkem vasteid.
Veebileht peab olema indekseeritud, kuna peab arvestama kasutajatega,
kes ei tule otse veebilehele. Antud projektis on veebileht defineeritud kui
andmekogu kasutajaliides. Suur osa kasutajatest otsib kultuuripärandiga
seotud infot läbi Google’i. Seega on oluline, et veebileht oleks
indekseeritud.
Otsing peab olema kasutatav üle erinevate pärandiliikide ja võimaldama
temaatikaga süvitsi minna. Seetõttu on vajalik otsing, mis võimaldaks
läheneda materjalile erinevatel viisidel, milleks on:












V22

Nutiseadmes
kasutamine

täistekstotsing;
pildiotsing;
tõlkimisvõimekusega meta- ja täistekstotsing;
visuaalide võrdlusotsing;
märksõnade ja temaatikapõhine otsing;
täppisotsing – täiendavate filtrite kasutamine;
otsing sisestamise aja järgi (nii leitakse kõige hilisemalt
digiteeritud materjali);
otsing, mis toimib käändes ja pöördes sõnade puhul;
tekstiotsing helisalvestiste seast;
helisalvestiste puhul meloodia- või noodiotsing.

Nutiseadmete kasutamine kasvab ajas, mistõttu peetakse äärmiselt
oluliseks, et materjal oleks mugavalt leitav ka nutitelefoni kasutades.

Ootused
Nr

O17

Ootus

Selgitus

Objektide
omavaheline
seostamine
(O17)

Olemasolevad andmekogud peavad omavahel suhtlema selleks, et
kasutaja
näeks
seosed
kultuuripärandi
objektidega
teistes
andmekogudes. See tähendab, et kui kasutaja otsib ühest andmekogust
infot, siis peaks andmekogud võimaldama leida taustal sarnaste
märksõnadega objekte teistest andmekogudest.
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O18

Agregeeritud
platvorm, kuid
eraldi
andmekogud
(O18)

Teadlased leiavad, et laiemal kasutajaskonnal oleks otsinguid mugavam
teha ühest portaalist, kuid andmekogud peaksid jääma eraldi järgnevatel
põhjustel:





ühte suurt andmekogu ei ole võimalik efektiivselt hallata;
suure andmekogu tegemine vajab liiga suurt rahalist ressurssi;
haldamisel võib vastutus hajuda.

O19

Andmekvaliteedi
paranemine
(O19)

Hetkel
andmekogudes
sisalduva
digiteeritud
kultuuripärandi
metaandmete kvaliteet varieerub. Teadlaste ootus on, et ka juba
digiteeritud kultuuripärandi andmed vaadatakse üle ja viiakse ühtlasele
tasemele.
Andmete väärindamiseks pakuti välja ka krati abil andmekvaliteedi
parandamist.

O20

Uue lahenduse
toetamiseks
koolituste
tegemine (O20)

Oodatakse, et uute lahenduste puhul peaks suuremaid kasutajagruppe
teavitama ja süsteemi kasutamise alal koolitama, mis kehtib ka suuremate
uuenduste kohta. Teadlastel on ootus täiendavate koolituste toimumisele.

O21

Kiire
andmekogu
(O21)

Teadlased kasutavad andmekogusid palju, mistõttu on nende jaoks
oluline, et andmekogudes tehtavad päringud annaksid kiirelt tulemusi.
See tõstab töötamise kiirust. Antud nõuet peeti proportsionaalselt kõige
olulisemaks teadlaste seas.

Mäluasutuste töötajad
Probleemid
Nr

Probleem

P12

Märksõnadel ja
pärandiobjektide
kirjeldamisel
puudub ühtne
standard

P13

Ressursipuudus
arendusteks

P14

Kogu
informatsioon ei
ole täielikult
kasutatav

Selgitus
Mäluasutuste esindajad tõid välja, et hetkel puudub sisuline
mäluasutuste-ülene standard märksõnastamiseks ja pärandiobjektide
kirjeldamiseks. See tähendab, et mõned märksõnad ja kirjeldused võivad
olla mäluasutusespetsiifilised ning seetõttu ei suuda teiste mäluasutuste
töötajad ega ka laiem üldsus leida kõiki sarnaste omadustega objekte.
Antud probleemi tõttu võivad tekkida ka kirjed, mis professionaalsete
kasutajate jaoks on mittemidagiütlevad või ebatäpsed.
Mitmel mäluasutusel puudub piisav raha- ja inimressurss veebilehtede
ülevalhoidmiseks ja arendamiseks. Rahapuudust nähakse üle
andmekogude ning see on krooniline. Intervjuudes märgiti, et pärast
veebilehtede esmast arendust ei ole väiksemad andmekogud saanud
piisavat rahastust, et tagada kasutajakogemuse parandamine vastavalt
kasutajate ootustele. Probleem väljendub ka asjaolus, et rahastuse
puudumise tõttu on väiksematel andmekogudel andmete liidestamine
agregeerivate süsteemidega oluliselt takistatud.
Professionaalsete kasutajate jaoks on oluline, et kogu objektiga seotud
informatsioon oleks täiendava vaevata leitav. Analüüsi käigus selgus mitu
aspekti, mis takistavad olulisel määral kultuuripärandi kättesaamist.
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Autoriõiguse seaduse tõttu on juurdepääs teatud materjalile
piiratud ja mõned keskkonnad jätavad seetõttu osa materjalist
avaldamata.
o Fookusgrupid tõid välja, et mäluasutustes olevate
objektide õigusi tuleks selgemalt piiritleda ja muuta
kultuuripärandi tarbimist mugavamaks litsentseerimise ja
autoritele tasu maksmisega. See tagaks tervikliku
informatsiooni kättesaadavuse.
Vaatamata E-Varamu olemasolule ei ole kõik andmed ühtselt
platvormilt kättesaadavad.
o Osa platvorme ei tunne vajadust E-Varamuga liidestuda,
kuna saadav kasu ei ole pingutust väärt.
o Osade objektide nägemiseks tuleb logida objekti
talletavasse andmekogusse, kuna E-Varamu omab ainult
viidet objektile ja ei näita alati objekti kohta andmebaasis
talletatud koguinfot.
o E-Varamu ei võimalda objekte osaliselt varjata, mistõttu
eemaldavad andmekogud oma objekte märkimisväärses
ulatuses, et vältida vastuolusid autoriõiguste ja/või
isikuandmete kaitsega seotud piirangutega.
o Üleslaaditud failide seas esineb ka halva kvaliteediga
faile, kuna soovitakse säästa andmekogude mahtu.
Seetõttu on kasutajatel surve liikuda objekti talletavasse
andmekogusse.
o Objekte ei ole alati digiteeritud mitmes vaates, mistõttu ei
ole kasutajale kõik detailid arusaadavad.

Vajadused
Nr

Vajadus

V23

Andmete rikkalik
kirjeldus

V24

Otsing üle kõigi
andmekogude

V25

Rikkalike
võimalustega
otsingusüsteem

Selgitus
Otsingusüsteemi paremaks töötamiseks peavad mäluasutuste töötajad
oluliseks, et digiteeritud materjal oleks rikkalikult kirjeldatud. Rikkalik
kirjeldus ja kõrgkvaliteetsed failid tagavad andmete parema leitavuse ja
analüüsitavuse otsingusüsteemides ning täiendava teabe objektide
vaatajatele. Nii võib paraneda ka materjali kaasatuse määr.
Samuti ilmnes tagasisidest, et kasutajad on andmekogusid külastades
puudulikke objektikirjeldusi leides pettunud.
Kasutajad kasutavad hetkel mitmeid andmekogusid selleks, et kontrollida
andmete õigsust ja terviklikkust. Kultuuripärandi kättesaadavust
parandaks otsing, mis on võimeline leidma informatsiooni kõigist
ühendatud andmekogudest. Üle kõigi andmekogude toimivat otsingut
võimaldaks agregeeriv platvorm. Andmekogude liidestamine agregeeriva
platvormiga tagab ka selle, et andmekogudes tehtavad muudatused
jõuavad vahetult agregeerivale platvormile ja pärandiobjektide
informatsioon on ajakohane.
Rikkalike võimalustega ja kasutajasõbralik otsingusüsteem aitab
kasutajatel paremini materjale leida, mis võib vähendada mäluasutuste
töötajate koormust kasutajate abistamisel. Samas leiaksid mäluasutuste
töötajad ka endale vajaliku informatsiooni kiiremini üles. Mäluasutuste
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töötajad kasutavad nii täistekstotsingut kui ka metaandmete otsingut, et
leida enda või klientide jaoks vajalikku informatsiooni.
V26

Standardiseeritu
d andmestik

V27

Objektide
kasutajapoolne
rikastamine

V28

Filter vastavalt
ainesetüübile

V29

Andmete haldus
ja statistilised
väljavõtted

V30

Andmete
sisestamine

Standardiseeritud andmestik on andmekogude vahel andmevahetuse
teostamiseks võtmetähtsusega element, mis aitab tagada, et nt kruusi
otsivad kasutajad leiavad üles ka kruusi sünonüümidega kirjeldatud
objektid.
Mäluasutuste töötajate jaoks on oluline, et kasutajatel oleks võimalik
täiendada andmekogudes olevate objektide kirjeldusi ja märksõnu, kuna
mäluasutustes puuduvad nii ajaressurss kui ka teadmised kõikide
objektide ja/või piltidel oleva info kirjelduse rikastamiseks. Fookusgrupis
toodi välja, et kasutajapoolse sisendi peavad üle kontrollima mäluasutuste
töötajad. Kontroll aitab tagada, et kasutajapoolne sisend oleks
kvaliteetne.
Objektide edukamaks leidmiseks on oluline, et neid oleks võimalik
grupeerida ja erinevate tunnuste kaudu välistada. Erinevatel objektiliikidel
on erinevad tunnused, mistõttu peavad mäluasutuste töötajad oluliseks,
et filtrid võtaksid seda arvesse.
Kasutajakogemuse parandamiseks on oluline, et keskkond koguks
informatsiooni kasutajate poolt külastatavate veebilehtede kohta ja
salvestaks veebilehtedel liikumise mustreid. Nii saab tagada, et teenuse
uuendamisel lähtutakse kasutajate vajadustest.
Erakätes olevad mäluasutused soovivad, et nende materjal saaks
digiteeritud ja kõigile nähtavaks. Praegu ei eksisteeri nende jaoks
lihtsustatud keskkonda, kuhu nad oma digiteeritud materjalid mõistliku
ajakuluga sisestada saaksid.

Ootused
Nr

Ootus

O22

Agregeeritud
platvorm

O23

Otsingute
salvestamine

O24

Automaatne
märksõnastamine

O25

Objektide
omavaheline
seostamine

Selgitus
Mäluasutuste töötajad ootavad, et tekiks agregeeritud platvorm, millelt
saab teostada ristotsingut üle Eesti kultuuripärandit sisaldavate
andmekogude. Platvorm peaks võimaldama teostada otsingut üle mitme
andmekogu ja seda filtreerida eri andmetüüpide kaupa (nt helifail, pildi
formaat jne), et kasutajatel tekiks arusaam, millisest andmekogust leiab
alati kõige rikkalikumat infot endale sobiva andmetüübi kohta. Antud nõuet
peeti proportsionaalselt kõige olulisemaks mäluasutuste töötajate seas.
Mäluasutuste töötajate ootus on, et ühises keskkonnas oleks võimalik
otsinguid salvestada. See aitab kasutajatel kiiremini olulise informatsiooni
juurde tagasi jõuda.
Mäluasutuste töötajad näevad, et olemasolevaid andmekvaliteedi
probleeme aitaks mõningal määral leevendada krattide kasutuselevõtt, mis
informatsiooni automaatselt märksõnastaksid. Samas teadvustatakse, et
märksõnakrati õpetamine praeguse andmekvaliteedi juures on keeruline ja
ei pruugi aidata objektiga kaasneva kultuurilise tausta kirjeldamisel.
Ootustes kirjeldatakse kratti, mis oleks võimeline ühe sündmuse kohta infot
kokku tooma üle erinevate objektide ja andmekogude. Nii võivad uurijad ja
mäluasutuste töötajad leida seoseid, mille peale nad esmapilgul ise ei
tuleks. See võib laiemalt parandada ka näituste ja teadustööde kvaliteeti.
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Selleks et agregeeriv platvorm ei oleks esmakordsetele kasutajatele
raskesti hoomatav, pakuti välja, et esmalt näidatakse otsingus objekte,
mille juures on pilt ja pikem kirjeldus. Hetkel ei erista otsingute valik
vaikimisi digiteeritud ja digiteerimata objekte, mistõttu võib kasutajale jääda
mulje, et digiteeritud objekte ei eksisteerigi. Seetõttu oleks vaja luua eraldi
filter, mis võimaldab kasutajal valida, kas ta soovib näha vaid digiteeritud
või ka digiteerimata objekte.
Mäluasutuste töötajad nentisid, et pea kõikides mäluasutustes esineb
probleeme andmekvaliteediga. Kuigi digiteerimisele on seatud
kirjeldusstandardid ja koos käib ELNTET Konsortsiumi digiteerimise
töögrupp, kes töötab andmete võimalikult ühtlase kvaliteedi nimel, on
probleemid endiselt laialdased. Ebaühtlaste standardite alusel koostatud
kirjeldus takistab olulisel määral soovitud materjali leidmist. Samas püsib
kasutajatel harjumus otsida kindlaid esemeid varasemalt meelde jäänud
märksõnadega. Seetõttu tuleb uuendusi sisse viies säilitada ka varem
määratud märksõnad. Lisaks ei tohi ühtsete standardite puhul unustada
valdkondade spetsiifikat ehk standardid ei saa olla liiga üldistavad.
Mäluasutused toovad läbivalt välja veebisüsteemide arendamiseks
rahastuse puudumise. Töötajad ootavad, et ühtses keskkonnas tagatakse
püsirahastus, mis kindlustaks otsingusüsteemi arengu ja vahetu
kasutajatoe ka pärast esmase arendusprojekti lõppu.
Digitaalne pärand muutuks kättesaadavamaks, kui andmekogud oleksid
osaliselt sarnaselt üles ehitatud ja otsing toimuks samadel alustel. Nii saab
tagada, et agregeerival platvormil tehtud otsing toimub üle andmekogude
ühtselt ja teise andmekogusse edasi liikudes on kasutajal võimalik otsingut
edukalt teostada ilma täiendava õppeta.
Muuseumitöötajatel võib tekkida vajadus luua kollektsioone, et tuua
andmekogudes sisalduvat materjali paremini esile. Kollektsioone oleks
võimalik luua valdkondade või teemade kaupa, mis aitaks paremini mõista
veebilehel olevaid andmeid. Seetõttu on olulised digimaterjali hea kvaliteet
ja võimaluse olemasolu materjale omavahel siduda kasutajale
kaasahaaravas vormis. Lisaks kureeritud kollektsioonide loomisele
soovivad mäluasutuste töötajad luua kollektsioone isiklikuks kasutamiseks.

O26

Ebatäieliku
informatsiooni
teisejärguline
näitamine

O27

Ühtsed
kirjeldusstandard
id objektidele

O28

Püsiv rahastus
veebikeskkonnale

O29

Andmekogude
sarnane
ülesehitus

O30

Kollektsioonide
loomine

O31

Ostukorvi
loomine

Näitusteks ettevalmistamisel või uurimistöö tegemisel tuleks kasuks n-ö
ostukorv, kuhu saab kokku koguda ja talletada kõik asjakohased objektid.

O32

Digiteeritud
materjali
visualiseering

Oodatakse, et metaandmetega täiendatud materjalid oleksid
visualiseeritud. Pakuti välja nii pärandi asukoha näitamist kui ka ajalist
ja/või metaandmepõhist sidumist ja filtreerimist. See võimaldab kasutajatel
teostada otsinguid või vajadusel piirata otsinguid asukoha järgi.

O33

Sisu eelvaade

Kuna mäluasutuste töötajad peavad tihti läbi uurima palju erinevaid
objekte, siis neile oleks suureks kasuks objekti eelvaade, tagades töö
parema sujumise vähemate klikkidega.
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15.2

Lisa 2 – Rahvusvahelise mäluasutuste üleste teenuste uuringu
kasutusmugavuse analüüs
Kasutajakogemuse analüüsiks külastati eelnevalt mainitud mäluasutuste üleste keskkondade
veebilehti. Analüüsis võeti aluseks kasutajagruppide kirjeldatud probleemid, ootused ja vajadused
ning hinnati, kui edukalt mäluasutuste ülesed keskkonnad neid täita suudavad.
Samuti hinnati keskkondade laadimise kiirust, katkisi linke veebilehtedel ja veebilehtede
kättesaadavust läbi erinevate keskkondade. Järgnevas tabelis on toodud kasutajakogemuse
hindamise mõõdikud ja selgitus ning käesoleva analüüsi kasutajauuringus välja toodud kasutajate
probleemid (P), ootused (O) või vajadused (V), millele mõõdik tugines. Kasutajauuringus välja
toodud kasutajate probleemid, ootused või vajadused on esitatud peatükis 2.

Kasutajakogemuse hindamise mõõdikud
Mõõdik
Mida hinnati?

Otsing

Millistele kasutajate
probleemidele (P)/
ootustele (O)/
vajadustele (V) see
vastab?

Otsingufunktsioon on
avalehel lihtsasti leitav

 Kas otsinguväli asub veebilehte P3, P4, V25

Esmakasutajale on
arusaadav, kuidas
otsing toimib
Veebileht soovitab
otsimiseks objekte
(otsingusoovitus)
Lahend vasteteta
otsingutulemuse korral

 Kas otsinguvälja juures on

P3, P4, V21, V25, V29,
O23



P3, P4, V9, O22, O23,
O24, O26, O32, V19,
V21, V24, V28, O17
P3, P4, O24, O25, O26,
O12, V25

Filtrid algajatele ja
edasijõudnutele



Otsingut saab
teostada, vajutades
sisestusklahvi (Enter)



Objektivaade
Ligipääs digiteerimata
materjalile

avades nähtaval kohal?

selgitused, kuidas otsing
töötab?
Kas eksisteerib otsinguid
lihtsustavaid funktsionaalsusi?

 Kas otsingutulemuste

puudumise korral annab
veebileht soovitusi, kuidas
teostada edukas otsing?
Kas filtrite kasutus vastab
parimale praktikale? Kas
eksisteerivad otsingupuud; kas
tühje filtreid ei ole võimalik
määrata; kas on teada, kui
palju vasteid kindel filter
sisaldab; kas eri tüüpi
materjalide jaoks on eri tüüpi
otsing?
Kas otsingut saab teostada,
sisestades avalehel võtmesõna
ja vajutades sisestusklahvi
(Enter)?

 Kui andmekogus olev materjal

P3, P4, O26, O29, O32,
V21, V25, V28

P3, V25

P3, P4, P14, O25, V30

ei ole digiteeritud, kas veebileht
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annab soovitusi, kuidas
materjalile ligi pääseda?
Kas eksisteerib viitegeneraator,
mille abil saab objektidele
viidata teadustöödes?
Kas objekti kirjeldus ja
metaandmed on leitavad?

Viidete genereerimine



Kirjelduse ja
metaandmete leitavus



Ühisloomevõimalused

 Kas kasutajal on võimalik

P3, P12, P14, O24, O25,
O27, O29, O32, O33, V9,
V17, V18, V23, V26, V30,
O19
V2, O9, O14, V14, V27

Sotsiaalmeedias
jagamise funktsioon
Materjali salvestamise
funktsioonid (pdf, xml)



V12



Üldine
Esmamulje

objekti vajadusel täiendada
ja/või keskkonnas ühisloomega
tegeleda?
Kas objekte on võimalik
sotsiaalmeedias jagada?
Kas objektide metaandmeid
ja/või fotosid on võimalik
ühekaupa või grupeeritult
salvestada?

O2, O4, O25, P8, V10

V1

 Kuidas hindab mittekasutaja

P3, P4, O22

Töötab mobiiltelefonis
(IOS, android) ja
arvutis (Mac,
Windows)
Keelevalik ja
võõrkeelte olemasolu
(inglise/kohalik keel)



O10, V16, V22

 Kas veebilehel on võimalik

V3, P11, O24

Kasutaja huvidele
vastavad soovitused



O7, O24, V19, V29, O17

Populaarsemad
galeriid/kollektsioonid
on avalehel
Põhitegevused on
arusaadavad ja
kasutaja teab
intuitiivselt, mida
valida
Probleemid
veebikasutuses






esmakordsel külastusel
veebilehe kasutamise
mugavust?
Kas veebileht on optimeeritud
telefonis kasutamiseks?

kasutada lisaks kohalikule
keelele ka inglise keelt. Kas
metaandmed on inglise keeles
leitavad?
Kas veebileht annab otsinguvõi objektivaates soovitusi, mis
toetavad huvidele vastava
informatsiooni leidmist?
Kas andmekogu avalehel on
esitatud populaarsemad
galeriid või kollektsioonid?
Kas kindla informatsiooni
otsing ja veebilehe
navigeerimislahendused on
mittekasutajale intuitiivselt
mõistetavad?
Probleemide olemasolu hinnati,
kasutades veebilehte Web
assessment evaluation tool,
mis hindab erinevaid
veebilehega seonduvaid
aspekte.
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Avalehe ja pildiotsingu
laadimise aeg

 Hinnati veebilehe avalehe ja

O10, V16, O28, O21

Katkised lingid
veebilehel



O10, V16

Kollektsiooni loomise
võimalus



pildiotsingu laadimise aega.
Positiivseks hinnati tulemust,
mis jäi alla 7 sekundi.
Katkiste linkide hindamiseks
kasutati programmi Dead link
checker, mis kontrollib, kas
veebilehel olevatele
hüpiklinkidele klõpsates
avaneb uus veebileht.
Kas veebilehel on võimalik luua
kollektsioone?

O30

Kasutajakogemuse hindamiseks kasutati hindamissüsteemi skaalal punane-kollane-roheline:





punane tulem ehk puudulik lahendus − mõõdetav aspekt ei täida kasutajate ootusi,
kuna see kas puudub või selle kasutamine on võrreldes teiste analüüsitavate
keskkondadega kriitilisel määral takistatud;
kollane tulem ehk rahuldav lahendus − mõõdetaval aspektil on mõningad
puudujäägid, aga toimingut on võimalik teostada;
roheline tulem ehk eeskujulik lahendus − tegemist on lahendusega, mis vastab
kasutajauuringus välja toodud ootustele ja vajadustele eeskujulikult ning selle kasutus
on intuitiivne. Tehnilised takistused puuduvad.

Vastavalt värvile jagati ka punkte − puudulik tulemus punkte ei andnud, rahuldav tulemus andis
0,5 punkti ning eeskujulik tulemus andis 1 punkti. Punktide liitmise tulemusel anti igale
keskkonnale skoor, mis tähistab veebilehe kasutusmugavuse koondtulemit.
Kasutajakogemuse analüüs
Europeana

Euroopa
arhiiviportaal

Finna

Smithsonian

Digital
Library of
Slovenia

EVaramu

Otsing
Otsingufunktsioon on avalehelt
lihtsasti leitav
Esmakordsele kasutajale on
arusaadav, kuidas otsing toimib
Lehekülg soovitab otsitavaid
objekte (otsingusoovitus)
Vasteteta otsingutulemuse puhul
lahend
Filtrid algajatele ja
edasijõudnutele
Objektivaade
Ligipääs digiteerimata materjalile
Viidete vormistamine
Kirjelduse ja metaandmete
leitavus
Ühisloome võimalused
Sotsiaalmeedias jagamise
funktsioon
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Materjali salvestamise
funktsioonid (pdf, xml)
Üldine
Esmamulje
Töötab mobiilis (IOS, android) ja
arvutis (Mac, Windows)
Keelevalik ja implementeeritus
(eng/kohalik keel)
Kasutaja huvidele vastavad
soovitused
Populaarsemad galeriid/
kollektsioonid on avalehel
Põhitegevused on arusaadavad,
kasutaja teab intuitiivselt, mida
valida
Otsingut saab teostada
sisestusklahvi (Enter) vajutades
Dünaamiline otsing
Probleemid veebikasutuses
Laadimisaeg avalehe ja
pildiotsingu puhul
Katkised lingid veebilehel
Kollektsiooni loomise võimalus
Kokku skoor

17,5

10

20,5

12,5
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15.3

Lisa 3 – Ärimudel

Peamised partnerid
Mäluasutused
Muuseumid
Arhiivid
Raamatukogud
Mittetulundusühingud (MTÜ)
Riigiasutused
Riigiametid (Muinsuskaitseamet)
Kultuuriministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
RIA
-

-

Euroopa Komisjon
Arenduspartnerid
Teadlased
Harrastusuurijate
ühendused/MTÜd
ELNET Konsortsium
Europeana
Digitaalse ainese
kättesaadavaks tegemise
keskkonnad välismaal
Ülikoolid
Teadusasutused

Võtmetegevused
- Ühtsetes standardites
kokkuleppimine ja nende
juurutamine digiteerimisel, andmete
kirjeldamisel ja andmevahetusel,
spetsifikatsioonide kokkuleppimine
- Ühtse visiooni loomine
- Pidev monitoorimine kasutajate
vajaduste ja ootuste
väljaselgitamiseks
- Vastutus- ja rahastusmudeli välja
töötamine
- Õigusloome vastavusse viimine
- Teenuseosutajate koostöö
protsesside kokkuleppimiseks
- Teadlikkuse tõstmine platvormi
tutvustamise ja turundamise kaudu
- Riskide ja maandamismeetmete
kaardistamine
- Liidestusvõimaluste loomine
- Infosüsteemide liidestamine
- Andmevahetuslepingute sõlmimine

Väärtuspakkumine
Hea kasutajakogemus
Mugav, intuitiivne kasutajaliides
Interaktiivsus
SSO (Single Sign-On) kasutuselevõtt
Kasutajakonto loomise võimalus
Veebilehele tagasiside andmise võimalus
Huvipakkuvate/aktuaalsete kollektsioonide kättesaadavus, haarav
kultuuripärandiga tutvumine
Soovitatud ja populaarsed kollektsioonid
Kureeritud, interaktiivne sisuloome
Kollektsioonide loomine
Võimalus luua enda kollektsioone objektidest
Lemmikute lisamine, kollektsioonide loomine

Suhted sihtrühmaga
Hea
kasutajakogemuse
pakkumine
Kaasalöömise
võimaldamine
Sotsiaalmeedias jagamise
võimaldamine
Soovituste tegemine
platvormil
Populaarsete
kollektsioonide kuvamine
Mitmekeelsuse pakkumine
Agregaator-platvorm

Kliendisegmendid
Eesti riigi elanikud
Välisriikide elanikud
-----------------------------Mäluasutuste töötajad
Teadlased
Harrastusteadlased/Uurijad
Õpilased/Üliõpilased
Õpetajad/Õppejõud
Ametnikud
Ajakirjanikud

Võimalus juhtida sotsiaalmeedias teiste tähelepanu huvipakkuvale
kultuuripärandile või kollektsioonile
Sotsiaalmeedias jagamine
Kõrge andmekvaliteet
Andmete rikkalik kirjeldus
Ühtne kirjeldusstandard ja standardiseeritud andmestik
Andmete kättesaadavus
Ligipääs suuremale informatsiooni hulgale
Ülevaatlik leht olemasolevatest platvormidest
Sisukaardi olemasolu
Keelebarjääri vähendamine
Mitmekeelsus, automaattõlge
Andmete sobival viisil kätte saamine
Andmete eksportimise võimalus

Võtmeressursid
Mäluasutuste kogud
Digitaalse ainese
kättesaadavaks tegemise
keskkonnad Eestis
Tark- ja riistvara (serverid,
mäluseadmed, võrguriistvara)
Arenduspartnerid
Teenusehaldurid ja -omanikud

Vajalikku materjali lihtne leidmine, huvipakkuva informatsiooni leidmine üle
andmekogude
Generous interface
Erinevad otsingu ja filtreerimise võimalused
Ingliskeelne meta- ja täistekstotsing
Automaatne märksõnastamine krattidega
Otsingu salvestamine
Otsingu tulemuste allalaadimine
Kiire navigatsioon sarnasele materjalile
Ristviitamine

Kanalid
Agregaatorplatvorm
Digitaalse ainese
kättesaadavaks tegemise
eraldiseisvad keskkonnad,
kodulehed, infokirjad
Sotsiaalmeedia
Meedia
Bürokratt

Automaatne korrektse viite loomine kultuuripärandi päritolule
Automaatne viidete loomine
Kultuuripärandi rikastamine
Ühisloome ja sisendi andmise võimaldamine
Kultuuripärandi info täpsustamine ja täiendamine
Digiteeritud objektide soovitamine
Digiteerimist vajava kultuuripärandi soovinimekirja koostamine
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Veebilehel erinevate vaadete saamine vastavalt kasutajate vajadustele
Eriprofiilide loomine
Mugav juurdepääsu- ja kasutuspiiranguga objekti tellimine
Piiratud õigustega objekti tellimise võimaldamine
Kulude struktuur
Agegaator-platvormi arendus
Agregaator-platvormi ülalhoidmine (serverid, mäluseadmed, võrguriistvara)
Liidestatavate rakenduste arendus (liidestumisvõimaluste loomine)
Liidestatavate rakenduste ülalhoidmine (serverid, mäluseadmed, võrguriistvara)
Tööjõukulu (haldurid, serverite ja võrguadministraatorid, teenuseomanikud jm)
Kommunikatsiooni kulu (turundus)
Kasutajauuringute läbiviimise kulu
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Tuluallikad
Tasuta avalik teenus, potentsiaalsed tuluallikad:
Annetused
Tasulised teenused (tasuline juurdepääs autoriõigusega piiratud kultuuripärandi objektile, teoste
müük/laenutamine/kopeerimine)
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15.4

Lisa 4 – Kasutuslood

KL1 Kureeritud sisu loomine
KL1.01 Mäluasutuse töötajana saan luua kollektsioone teistele vaatamiseks
1. Saan luua temaatilisi ja interaktiivseid kollektsioone.
2. Saan valida kujundusmalli.
3. Saan lisada kollektsioonidesse objektid.
4. Saan lisada kollektsioonidele kirjeldused ja valida kujundused.
5. Saan muuta objektide järjestust.
6. Saan lisada kollektsioonidele ingliskeelsed tõlked.
7. Saan määrata kollektsiooni avalikuks või privaatseks.
8. Saan määrata kollektsiooni avalikuks teatud kasutajagrupile.
9. Saan valida, millisel alamlehel kollektsioone kuvatakse.
10. Saan valida kollektsioonide kuvamise algus- ja lõppkuupäeva.
KL1.02 Mäluasutuse töötajana saan luua interaktiivset sisu teistele kasutamiseks
1. Saan luua interaktiivset sisu − küsitlusi, mänge, blogisid, podcast’e.
2. Saan lisada sisule objektid.
3. Saan lisada kirjeldused ja valida kujundused.
4. Saan lisada interaktiivset sisu.
5. Saan lisada ingliskeelsed tõlked.
6. Saan määrata sisu privaatseks või avalikuks.
7. Saan määrata kollektsiooni avalikuks teatud kasutajagrupile.
8. Saan valida, kus interaktiivset sisu kuvatakse.
9. Saan valida sisu kuvamise algus- ja lõppkuupäeva.
KL1.03 Peakasutajana saan valida, millist kollektsiooni ja sisu kuvada avalehel teistele
vaatamiseks
1. Näen avalikke temaatilisi ja interaktiivseid kollektsioone.
2. Saan valida, millist kollektsiooni kuvada avalehel.
3. Saan valida kollektsiooni avalehel kuvamise algus- ja lõppkuupäeva.
KL1.04 Kasutajana saan luua kollektsioone endale ja teistele kasutamiseks
1. Saan luua temaatilisi ja interaktiivseid kollektsioone.
2. Saan lisada kollektsioonidesse objektid.
3. Saan lisada kollektsioonidele kirjeldused ja valida kujundused.
4. Saan muuta objektide järjestust.
5. Saan lisada kollektsioonidele ingliskeelsed tõlked.
6. Saan määrata kollektsiooni avalikuks või privaatseks.
7. Saan määrata kollektsiooni avalikuks teatud kasutajagrupile.
KL1.05 Kasutajana saan luua interaktiivset sisu endale ja teistele kasutamiseks
1. Saan luua interaktiivset sisu − küsitlusi, mänge, blogisid, podcast’e.
2. Saan lisada sisule objektid.
3. Saan lisada kirjeldused ja valida kujundused.
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4.
5.
6.
7.

Saan lisada interaktiivset sisu.
Saan lisada ingliskeelsed tõlked.
Saan määrata sisu privaatseks või avalikuks.
Saan määrata kollektsiooni avalikuks teatud kasutajagrupile.

KL2 Otsing
KL2.01 Kasutajana saan objektide ja kollektsioonide leidmiseks teostada tavaotsingu
1. Saan otsida.
2. Otsingu teostamiseks kirjutan otsinguaknasse otsisõnad.
3. Süsteem pakub mulle vihjeid otsingu teostamiseks vastavalt sõnastatud tekstile.
4. Saan valida süsteemi poolt pakutud vihjeid ja teostada otsingut.
5. Saan ignoreerida pakutud vihjeid ja teostada otsingut enda otsingu parameetritega.
6. Süsteem teostab päringuid metaandmetes.
7. Näen otsingutulemusi.
8. Saan otsingutulemusi salvestada.
9. Saan otsingutulemusi (metaandmeid) alla laadida.
KL2.02 Kasutajana saan objektide ja kollektsioonide leidmiseks teostada asukoha
otsingut
1. Saan otsida objekti päritolu asukoha järgi (metaandmetes leiduva geograafilise asukoha järgi).
2. Saan määrata soovitud asukohta.
3. Süsteem teostab päringuid metaandmetes.
4. Otsingut teostatakse objektidega seotud metaandmete seast.
5. Näen otsingutulemusi.
6. Saan otsingutulemusi salvestada.
7. Saan otsingutulemusi (metaandmeid) alla laadida.
KL2.03 Kasutajana saan objekti leidmiseks teostada visuaalide võrdlusotsingu
1. Saan teostada visuaalide võrdlusotsingut.
2. Visuaalide võrdlusotsingu teostamiseks saan lisada pildi lingi või laadida pilt üles.
3. Süsteem teostab päringuid erinevates andmekogudes.
4. Näen otsingutulemusi.
5. Saan otsingutulemusi salvestada.
6. Saan otsingutulemusi (metaandmeid) alla laadida.
KL2.04 Kasutajana saan objektide ja kollektsioonide leidmiseks teostada detailotsingu
1. Saan teostada detailotsingut.
2. Saan valida parameetrid, mis on vajalikud otsingu teostamiseks (faili tüüp, asukoht, aasta jm).
3. Süsteem teostab päringuid metaandmetes.
4. Näen otsingutulemusi.
5. Saan otsingutulemusi salvestada.
6. Saan otsingutulemusi (metaandmeid) alla laadida.
KL2.05 Kasutajana saan otsingutulemuste piiramiseks kasutada filtreid
1. Näen otsingutulemusi.
2. Saan piirata saadud otsingutulemusi, kasutades filtreid (faili tüüp, asukoht, aasta jm).
3. Näen filtreeritud otsingutulemusi.
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4. Saan salvestada otsingutulemusi.
5. Saan otsingutulemusi (metaandmeid) alla laadida.
KL2.06 Kasutajana saan otsingutulemusi alla laadida nende töötlemiseks
1. Näen otsingutulemusi.
2. Saan otsingutulemusi (metaandmeid) alla laadida.
3. Saan alla laadida kõik või ainult valitud otsingutulemused.
4. Saan valida formaadi, milles soovin otsingutulemusi alla laadida.
KL2.07 Kasutajana saan otsingu lihtsustamiseks kasutada varasemalt salvestatud
otsingut
1. Varasemalt salvestatud otsingu vaatamiseks pean süsteemi sisse logima.
2. Näen varasemalt salvestatud otsinguid.
3. Saan muuta varasemalt salvestatud otsingu parameetreid.
4. Saan käivitada otsingut.
5. Süsteem teostab päringuid metaandmetes ja vajadusel erinevates andmekogudes.
6. Näen otsingutulemusi.
7. Saan otsingutulemusi salvestada.
KL2.08 Kasutajana saan otsingutulemusi kohandada võimaldamaks mugavamat
vaatamist
1. Näen otsingutulemusi.
Otsingutulemused kuvatakse andmekogude-üleselt (otsingutulemusest erinevatest
2.
andmekogudest).
3. Näen otsingutulemustes leitud objektide arvu.
4. Näen, millisest andmeallikast on objekt pärit.
5. Näen objektidega seotud märksõnu ja kategooriat.
6. Näen otsingutulemustes juurdepääsu- ja kasutuspiirangu informatsiooni.
7. Otsingutulemused on filtreeritud vastavalt filtritele ja otsingu parameetritele.
8. Saan sorteerida otsingutulemusi.
9. Saan määrata, kui palju leitud objekte tuleb ühel lehel kuvada.
10. Saan kohandada otsingutulemuste kuvamise vaadet.
11. Saan avada objekti detailvaate.
KL2.09 Kasutajana saan salvestada otsingutulemusi hilisemaks kasutamiseks
1. Näen otsingutulemusi.
2. Otsingutulemuste salvestamiseks pean süsteemi sisse logima.
3. Saan otsingu parameetrid ja leitud tulemused salvestada.

KL3 Objektide ja kollektsioonide vaatamine
KL3.01 Kasutajana saan vaadata objekte ja kollektsioone
1. Saan vaadata huvipakkuvaid objekte ja kollektsioone.
2. Saan vaadata avalehel olevaid kollektsioone.
3. Saan vaadata ja otsida endale huvipakkuvaid objekte ja kollektsioone pakutud kategooriatest.
4. Saan objektide ja kollektsioonide leidmiseks kasutada otsingut.
5. Saan avada objektide ja kollektsioonide detailinfot.
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KL4 Ristviitamine
KL4.01 Kasutajana saan vaadata seoseid leitud objekti ja kollektsiooniga, et tutvuda
huvipakkuva informatsiooniga
1. Näen objekti detailvaates objektiga leitud seoseid.
2. Saan klõpsata leitud seosele.
3. Avaneb seotud objekti detailvaade.

KL5 Viite genereerimine
KL5.01 Kasutajana saan teadustöö tarbeks genereerida automaatse viite kultuuripärandi
andmeallikale
1. Saan genereerida automaatse viite andmeallikale.
2. Automaatse viite saan genereerida objekti detailvaatest.
3. Viited on genereeritud erinevate reeglite kohaselt.
4. Saan valida endale sobiva viite.

KL6 Kultuuripärandi info täpsustamine
KL6.01 Kasutajana saan täpsustada kultuuripärandi informatsiooni selle kvaliteedi
parandamiseks
1. Saan täpsustada kultuuripärandi informatsiooni (metaandmeid).
2. Kultuuripärandi informatsiooni muutmiseks pean süsteemi sisse logima.
3. Esitatud täpsustused lähevad ülevaatamiseks mäluasutuse töötajale (või teisele määratud
rollile, näiteks peakasutaja, administraator).
4. Esitatud täpsustatud on salvestatud ühisloome ajalukku.
KL6.02 Mäluasutuse töötajana saan kontrollida esitatud kultuuripärandi täpsustusi
kvaliteedi kinnitamiseks
1. Saan teate kultuuripärandi info täpsustamise kohta.
2. Saan vaadata, millisele kultuuripärandile on täpsustusi esitatud.
3. Näen esitatud täpsustusega seonduvat informatsiooni (täpsustuse sisu, esitaja andmed).
4. Saan muuta esitatud informatsiooni.
5. Saan esitatud informatsiooni kinnitada.
6. Saan esitatud informatsiooni tagasi lükata.
Täpsustusi esitanud kasutajat informeeritakse muudatuste kinnitamisest või
7.
tagasilükkamisest.

KL7 Objektide soovitamine digiteerimiseks
KL7.01 Kasutajana saan soovitada objekte digiteerimiseks
1. Saan teada anda, milliseid kultuuripärandi objekte soovin digiteeritult näha.
2. Saan soovitada ja tellida objektide digiteerimist nii eraldiseisvast vormi kui ka digiteerimata
objekti vaatest.
3. Süsteem saadab eraldiseisvast vormist edastatud soovitused peakasutajale.
4. Süsteem saadab digiteerimata objekti vaatest edastatud soovitused mäluasutuse töötajale.
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KL8 Veebilehele tagasiside andmine
KL8.01 Kasutajana saan anda tagasisidet veebilehe kvaliteedi parandamiseks
1. Saan anda tagasisidet veebilehe kohta.
2. Saan anda tagasisidet nii veebilehe kujunduse, kasutusmugavuse kui ka selle sisu kohta.
3. Veebilehe kohta esitatud tagasiside saadetakse peakasutajale.
4. Veebilehe sisu kohta esitatud tagasiside saadetakse peakasutajale.

KL9 Piiratud juurdepääsu ja kasutusega objekti tellimine
KL9.01 Kasutajana saan tellida piiratud õigustega objekte endale kasutamiseks
1. Saan tellida piiratud õigustega objekte.
2. Sõltuvalt objekti tüübist ja allikandmekogust võib juurdepääsu taotlemise eelduseks olla
kasutaja autentimine, juurdepääsutaotluse koostamine ja allkirjastamine.
3. Saan tellida objekti nii täies mahus kui ka osa sellest (sõltuvalt objektist).
4. Saan tasuda objekti tellimise eest läbi pangalingi.
5. Saan juhendi objekti kasutamise kohta.

KL10 Kollektsiooni loomine
KL10.01 Kasutajana saan lisada objekte lemmikute nimekirja nende mugavamaks
kasutamiseks
1. Saan lisada objekte lemmikute nimekirja.
2. Objektide lemmikute nimekirja lisamiseks pean süsteemi sisse logima.
3. Saan objekte lemmikute nimekirja lisada avalehelt, kollektsiooni vaatest, objekti detailvaatest
või otsingutulemustest.
4. Saan lemmikutele määrata personaalsed märksõnad.
5. Saan objekte lemmikutest eemaldada.

KL11 Teavitamine
KL11.01 Kasutajana saan digiteerimata objekte jälgitavaks märkida, et end objekti infoga
kursis hoida
1. Saan valida digiteerimata objektid, mida soovin jälgida.
2. Objektide jälgitavaks märkimiseks pean süsteemi sisse logima.
3. Saan objekti jälgitavaks märkida objekti detailvaatest.
4. Saan objekti jälgitavate seast eemaldada.
5. Saan teavitusi, kui jälgitava objekti kohta lisandub uut informatsiooni.

KL11.02 Kasutajana saan päringuid jälgitavaks märkida, et end päringu infoga kursis
hoida
1. Saan otsingutulemused jälgitavaks märkida.
2. Otsingutulemuste jälgitavaks märkimiseks pean süsteemi sisse logima.
3. Saan otsingutulemused jälgitavate seast eemaldada.
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4.

Saan teavitusi, kui otsingutulemustesse lisandub uut informatsiooni (näiteks objektid,
kollektsioonid).

KL12 Sotsiaalmeedias jagamine
KL12.01 Kasutajana saan jagada sotsiaalmeedias objekte, et juhtida neile teiste
tähelepanu
1. Saan valida objektid või kollektsioonid, mida soovin jagada.
2. Saan objekte jagada objekti detailvaatest.
3. Saan valida sotsiaalmeedia või suhtlusplatvormi, kus soovin objekti jagada.

KL13 Andmete eksportimine
KL13.01 Kasutajana saan eksportida objekti andmeid nende töötlemiseks
1. Saan valida objekti, mille andmeid soovin eksportida.
2. Saan objekti andmeid eksportida objekti detailvaatest.
3. Saan valida, kas soovin eksportida objekti ennast või selle metaandmeid.
4. Saan valida eksportimise formaati.

KL14 Automaattõlge
KL14.01 Kasutajana saan kultuuripärandi informatsiooni mõistmiseks kasutada
automaattõlget
1. Saan kasutada automaattõlget.
2. Saan kasutada automaattõlke võimalusi objekti detailvaatest.
3. Saan esitada automaattõlkele parandusi.
4. Automaattõlke parandused saadetakse mäluasutuse töötajale.
KL14.02 Mäluasutuse töötajana saan kontrollida automaattõlkele esitatud parandusi
nende kvaliteedi kinnitamiseks
1. Saan teate automaattõlkele esitatud paranduse kohta.
2. Saan vaadata automaattõlkele esitatud parandusi.
3. Saan esitatud informatsiooni muuta.
4. Saan esitatud parandusi tagasi lükata.
5. Saan esitatud parandusi kinnitada.

KL15 Automaatne märksõnastamine krattidega
KL15.01 Mäluasutuse töötajana saan täpsustada märksõnu nende kvaliteedi tõstmiseks
1. Saan vaadata objektidega seotud märksõnu.
2. Süsteemis on eristatud krati ja inimese poolt määratud märksõnad.
3. Saan muuta objektiga seotud märksõnu.
4. Saan kustutada objektiga seotud märksõnad.
5. Saan lisada objektidele uued märksõnad.KL16 Registreerimine
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KL16.01 Kasutajana saan luua konto personaliseeritud teenuste kasutamiseks
1. Saan registreerida süsteemi kasutajaks.
2. Konto registreerimiseks saan valida endale sobiva viisi: kasutajanime ja parooliga, digi-ID
vahenditega või sotsiaalmeediakontoga.
3. Saan sisestada ja/või täpsustada oma andmeid.
4. Saan luua konto.

KL17 Sisse- ja väljalogimine
KL17.01 Kasutajana saan piiratud funktsionaalsuste kasutamiseks portaali sisse ja sealt
välja logida
1. Saan süsteemi sisse logida.
2. Süsteemi sisselogimiseks saan valida sobiva sisselogimise viisi: kasutajanime ja parooliga,
digi-ID vahenditega või sotsiaalmeediakontoga.
3. Saan süsteemist välja logida.
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15.5

Lisa 5 - Prototüübi testiplaan

Prototüübi testimine viidi läbi kolmes iteratsioonis. Loodud kasutajaliideste vaateid testiti igast kasutajagrupist viie lõppkasutajaga.
Igale testimisele kaasati esindajad kasutajagruppidest:







Harrastusteadlane/Uurija
Õpilane/Tudeng
Teadlane
Õpetaja/Õppejõud
Mäluasutuste töötaja

Testimine toimus vastavalt allolevale testiplaanile. Testiplaanis on välja toodud testülesanded, testimise kuupäevad ja tulemused.
Iteratsioon

I

II

Testülesanded

Lisa 6 – I
iteratsiooni
testülesanded

Lisa 7 – II
iteratsiooni
testülesanded

Seotud kasutuslood
KL2.01 Kasutajana saan objektide leidmiseks kasutada tavaotsingut
KL2.08 Kasutajana saan otsingu tulemusi kohandada mugavamaks
vaatamiseks
KL2.09 Kasutajana saan salvestada otsingu tulemusi hilisemaks
kasutamiseks
KL3.01 Kasutajana saan vaadata objekte ja kollektsioone
KL4.01 Kasutajana saan vaadata seoseid leitud objekti ja kollektsiooniga
huvipakkuva informatsiooniga tutvumiseks
KL10.01 Kasutajana saan lisada objekte lemmikutesse
KL17.01 Kasutajana saan portaali sisse- ja välja logida piiratud
funktsionaalsuste kasutamiseks
KL2.03 Kasutajana saan objekti leidmiseks teostada visuaalide
võrdlusotsingut objekti leidmiseks
KL2.04 Kasutajana saan objekti leidmiseks teostada detailotsingut objektide
ja kollektsioonide leidmiseks
KL2.05 Kasutajana saan kasutada filtreid otsingu tulemuste piiramiseks
KL2.06 Kasutajana saan andmete töötlemiseks laadida alla otsingu
tulemusi

Testimise kuupäevad

07-08.02.2022
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III

Lisa 8 – III
iteratsiooni
testülesanded

KL2.07 Kasutajana saan kasutada varasemalt salvestatud otsingut otsingu
lihtsustamiseks
KL2.08 Kasutajana saan otsingu tulemusi kohandada mugavamaks
vaatamiseks
KL13.01 Kasutajana saan eksportida objekti andmeid nende töötlemiseks
KL5.01 Kasutajana saan genereerida automaatse viite kultuuripärandi
päritolule teadustööks kasutamiseks
KL6.01 Kasutajana saan täpsustada kultuuripärandi informatsiooni selle
kvaliteedi parandamiseks
KL9.01 Kasutajana saan tellida piiratud õigustega objekte endale
kasutamiseks
KL11.01 Kasutajana saan digiteerimata objektid jälgitavaks panna end
aktuaalse infoga kursis hoidmiseks
KL11.02 Kasutajana saan päringud jälgitavaks panna end aktuaalse infoga
kursis hoidmiseks
KL1.01 Mäluasutuse töötajana saan luua kollektsioone teistele vaatamiseks

21-22.02.2022
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15.6

Lisa 6 – I iteratsiooni testülesanded

Allolevas tabelis on välja toodud I iteratsiooni testülesanded ja ülesande lahendamise eeldatavad
sammud.
Testijale näidati ainult testülesanded.
Nr
1
2

3
4
5

6

7
8

Ülesanne testijatele
Soovid süsteemi sisse logida kasutades
oma Facebook kontot.
Sel aastal on täitunud 100 aastat Eesti
auto-motospordi algusest. Soovid otsida
infot Eesti auto-motospordi ajaloo kohta.
Soovid vaadata olulisemaid kuupäevasid
ja sündmusi, mis on Eesti automotospordiga seotud.
Soovid vaadata kaardil, millised kohad
on Eesti auto-motospordiga seotud.
Soovid lisada lemmikutesse kollektsiooni
"100 aastat Eesti auto-motosporti".
Oled varasemalt lisanud lemmikuks
kollektsiooni "Kunst ja kunstnikud Tartus
19. sajandil". Sulle ei paku see teema
enam huvi ja soovid selle lemmikutest
eemaldada.
Soovid salvestada "autosport"
märksõnaga tehtud otsingu tulemused
hilisemaks kasutamiseks.
Sulle pakub huvi plakatikunst. Soovid
kuulata podcasti plakatikunsti
kujunemisest.

Eeldatav lahendus
Kasutaja vajutab "Logi sisse" ja valib
Facebook.
Kasutaja alustab otsimist
otsinguaknast või skrollib avalehel ja
leiab blogist "100 aastat Eesti automotosporti".
Kasutaja vajutab ajajoonele otsingu
tulemustest või leiab need objekti
detailvaatest.
Kasutaja leiab kaardi otsingu
tulemustest või objekti detailvaatest.
Kasutaja vajutab südamele objektil
"100 aastat Eesti auto-motosporti"
avalehel või objekti "100 aastat Eesti
auto-motosporti" detailvaates.
Kasutaja avab lemmikute vaate ja
eemaldab kollektsiooni lemmikutest.
Kasutaja vajutab "Salvesta otsing"
otsingu tulemuste vaatest.
Kasutaja leiab avalehel podcastid ja
vajutab Play nupule.
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15.7

Lisa 7 – II iteratsiooni testülesanded

Allolevas tabelis on välja toodud II iteratsiooni testülesanded ja ülesande lahendamise
eeldatavad sammud.
Testijale näidati ainult testülesanded.
Nr
1
2

3

4
5

6

7

8

15.8

Ülesanne testijatele
Sul on arvutis salvestatud 1920.a foto ja soovid
vaadata, kas selle kohta leidub rohkem
informatsiooni kultuuripärandi andmebaasis.
Soovid leida kõik eestikeelsed raamatud, mis
on kirjutatud aastel 1900-1910.
Oled kuu aega tagasi teinud otsingu
"Autosport" märksõna järgi ja selle salvestanud.
Soovid taaskasutada varasemalt salvestatud
parameetreid uue otsingu sooritamiseks.
Soovid piirata "autosport" märksõnaga tehtud
otsingu tulemusi ning näha ainult autospordiga
seotud videomaterjali.
Soovid alla laadida CSV failina kõik otsingu
tulemused, mis on seotud otsingusõnaga
"autosport".
Soovid salvestada objekti "100 aastat Eesti
auto-motosporti" PDF failina.
Oled varasemalt lisanud lemmikuks
kollektsiooni "Kunst ja kunstnikud Tartus 19.
sajandil". Sulle ei paku see teema enam huvi ja
soovid selle lemmikutest eemaldada.
Soovid teha lihtotsingut "autosport"
märksõnaga ja vaadata kõiki otsingu tulemusi,
mis on selle märksõnaga seotud.

Eeldatav lahendus
Kasutaja avab detailotsingu ja leiab
pildiotsingu, kus on võimalik faili üles
laadida.
Kasutaja avab detailotsingu ja valib
otsinguparameetritest raamatu, eesti
keele ja perioodi 1900-1910.
Kasutaja avab salvestatud otsingud ja
käivitab uue otsingu, vajutades
"autosport" sõnale.
Kasutaja linnutab "video" otsingu
tulemuste vaatest.
Kasutaja vajutab "Ekspordi" otsingu
tulemuste vaatest ja valib loetelust
CSV vormingu.
Kasutaja vajutab "Ekspordi" objekti
"100 aastat Eesti automotosporti"
vaatest ja valib loetelust PDF
vormingu.
Kasutaja avab lemmikute vaate ja
eemaldab kollektsiooni lemmikutest.
Kasutaja teeb tavaotsingu "autosport"
märksõnaga.

Lisa 8 – III iteratsiooni testülesanded

Allolevas tabelis on välja toodud III iteratsiooni testülesanded ja ülesande lahendamise
eeldatavad sammud.
Testijale näidati ainult testülesanded.
Nr
1

Ülesanne testijatele
Oled kasutanud lõputöö kirjutamisel andmeid
kollektsioonist "100 aastat Eesti automotosporti".
Soovid sellele kollektsioonile viidata oma
lõputöös. Soovid genereerida korrektse viite.

Eeldatav lahendus
Kasutaja avab objekti "100 aastat
Eesti auto-motosporti" ja vajutab
viite genereerimisele, kust valib ühe
formaadi.
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2

3
4

5

Soovid täpsustada kollektsiooni "100 aastat Eesti
auto-motosporti", kuna leidsid kirjeldusest vea.
Soovid parandada esimese eestlasest
autoomaniku nime, kuna Julius kirjutatakse ühe
"u" tähega.
Soovid tellida raamatut "Autospordi saladused",
kuid sellel on juurdepääsu piirang. Soovid tellida
selle vaatamist.
Leidsid raamatu "19. sajandi autod", kuid see on
digiteerimata. Sooviksid saada teavitust, kui
raamatust ilmub digiteeritud versioon.
Otsisid informatsiooni autospordi kohta, kuid ei
leidnud seda, mida soovisid. Sooviksid saada
teavitust, kui autospordi kohta ilmub uusi objekte
või kollektsioone.

6

Sooviksid õppetöö jaoks luua kollektsiooni
kaasaegse kunsti teemal.

7

Sul on arvutis salvestatud 1920.a foto ja soovid
vaadata, kas selle kohta leidub rohkem
informatsiooni kultuuripärandi andmebaasis.

8

Soovid leida kõik eestikeelsed raamatud, mis on
kirjutatud aastel 1900-1910.

Kasutaja avab objekti "100 aastat
Eesti auto-motosporti" ja vajutab
"Toimeta" nupule, kus saab teostada
parandusi ja neid salvestada.
Kasutaja leiab otsingu tulemustest
"Autospordi saladused" ja tellib selle
vaatamist.
Kasutaja leiab otsingu tulemustest
"19. sajandi autod" ja avaldab soovi
selle digiteerimiseks.
Kasutaja teostab otsingu ja märgib
need jälgitavaks.
Kasutaja valib kollektsiooni loomise
menüüpunkti oma nime alt ja loob
kollektsiooni.
Kasutaja avab detailotsingu ja leiab
pildiotsingu, kus on võimalik faili üles
laadida.
Kasutaja avab detailotsingu ja valib
otsinguparameetritest raamatu, eesti
keele ja perioodi 1900-1910.
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15.9

Lisa 9 – Testimise kokkuvõte

Testimises osalenud isikud ja testimise kokkuvõtte on lisatud eraldi Exceli failina “Testimise
kokkuvõte“.
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