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Ärianalüüsi autorid 
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Ta avi Aasma HITSA 

In g a Kõue  HITSA 

Ev elin Kasenõmm HITSA 

Er kki Ja kobson HTM 

Mih kel Lauk PwC 

Ja n ar Linros PwC 

Mih kel Uukkivi Easy learning OÜ 

  
Täname ärianalüüsi autoreid, juhtrühma, huvigruppide intervjuudel osalejaid ja tagasiside andjaid!  

Erilised tänud Rahvusraamatukogule, Tallina Tehnikakõrgkoolile, Tartu Ülikoolile ja Haridus Infotehnoloogia 
Sihtasutusele lahendusalternatiivide vastavushinnangute andmise eest ja OÜ Inversion Software töökale 
kollektiivile tarkvara nõuetele vastavate mahuhinnangute andmise eest! 
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Sissejuhatus 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (edaspidi HITSA) osutab digitaalsete õppematerjalide jagamise teenust, 
mida pakutakse infotehnoloogiliste lahenduste abil, mis võimaldavad õppematerjalide avaldamist ja levitamist 
tagades avaldatud materjalide säilimise ning kättesaadavuse. Selleks on HITSA hallata eraldiseisvate IT-
lahendustena E-õppe (www.e-ope.ee) ja Koolielu (www.koolielu.ee) õppematerjale koondavad repositooriumid.  

www.e-ope.ee repositoorium on loodud BEST1 e-õppe programmi ja VANKeR2 kutsehariduse e-õppe 
arendamise programmi raames loodud materjalide avaldamiseks ja hoiustamiseks. Programmide käigus laeti 
repositooriumisse ca. 4700 välja töötatud õppematerjali. Pärast programmide lõppemist on repositooriumi 
kasutamine langenud oluliselt. 

www.koolielu.ee -ga liidestatud Waramu repositoorium on Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia 
Keskuse poolt arendatud õpiobjektide repositoorium. See on loodud üle-Euroopaliste projektide Calibrate ja 
MELT raames. Waramu on vahevara põhimõttel ehitatud vahend, mis võimaldab erinevatel keskkondadel 
hallata repositooriumis hoiustatavaid materjale veebiteenuste vahendusel.  

Digitaalsete õppematerjalide jagamiseks kahe erineva vahendi pakkumine on tekitanud halduskulude mõttes 
ebaefektiivse olukorra, kus samasisulist teenust pakutakse kahe erineva tehnoloogilise vahendi abil. Järgneva 
ärianalüüsi ülesandeks on:  

• Kaardistada erinevate huvigruppide vajadused digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse ja seda 
võimaldava vahendi osas; 

• Anda ülevaade HITSA repositooriumitest ja nende kasutusest AS-IS olukorrana; 

• Luua ühtlustatud v isioon teenusega jätkamiseks TO-BE vaatena; 

• Kirjeldada huvigruppide ootused tulevasele teenust toetavale tehnilisele töövahendile (repositooriumile) 
tarkvara nõuetena; 

• Anda ülevaade võimalikest lahendusalternatiividest nõuetele vastava vahendi loomisel. 

 

Ärianalüüsi tulem on sisendiks tulevase arendusprojekti korraldamisele, mis: 

• Annab informatsiooni arendustööde hankimiseks vajaliku eelarve planeerimisel; 

• Annab informatsiooni lahendusalternatiivide kaalumiseks; 

• Annab sisendi arendusprojekti teostajale pakkumuse ja tööde tegemiseks; 

• Võimaldab arendustööde tellijal valideerida projekti tulemeid. 

 

                                                             
1 h t tp://www.e-ope.ee/best  
2 h t tp://www.e-ope.ee/v anker  

http://www.e-ope.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.e-ope.ee/best
http://www.e-ope.ee/vanker
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1. Terminoloogia 

1.1. Mõisted 

Järgnevas tabelis on kirjeldatud dokumendis kasutatud digitaalsete õppematerjalide ja repositooriumitega 
seotud mõisted. 

Tabel 1: Mõisted 

Mõist e Selgitus 

Digitaalne õppematerjal 
(Digital Learning Resoures)  

Dig itaalsel kujul levitatav õppeotstarbeline materjal (nt esitlus, raamat, test), mis 
sisa ldab teksti, tekstist, graafilisi ja multimeedia-elemente n ing v õib olla r ohkemal v õi 
v ähemal määral interaktiivne. Õppematerjale eristatak se vastavalt kasutusotstarbele, 
n t  LRE A P v ers 4.7 a lusel. Digitaalne õppematerjal võib olla loodud ühe kindla tegevuse 
toetamiseks (nt ülesanne) või tervikliku ja iseseisvana, st  ta ei eelda mingi teise 
m aterjaliga koos kasutamist (nt õpiobjekt) . 

Digitaalsete 
õppem aterjalide jagamise 
t eenus 

On  iseteeninduslik e-teenus, mis on loodud õppematerjalide loojatele oma materjalide 
lev itamiseks avalikus inforuumis. Teenusega tagatakse materjalide kvaliteedi 
kon trollimine, materjalide avaldamine, avaldatud materjalide leitavus ja avaldatuks 
olem ine. 

E-ku rsus (E-course) 
Ku r sus on  õppeaine või selle osa digitaalsete materjalide, õpitegevuste ja õpijuhiste 
sü steemne terviklik kogum. Reeglina toetab, suunab ja juhib kursusel õppimist õpetaja, 
a g a mõnel juhul on võimalik kursust ka iseseisv alt läbida. 

Repositoorium (Repository) La du v õi arhiiv, kus säilitatakse sinna üles laetud materjale . 

Õpia nalüütika 

Kog um tehnikaid digitaalses keskkonnas toimuva õppeprotsessi monitoorimiseks, 
a n alüüsimiseks ja v isualiseerimiseks, mille a luseks on õppijate, õppevara ja õpetajate 
v aheliste interaktsioonide kohta reaalajas andmete kogumine, kaardistamine ja 
a n alüüs. 

  

1.2. Lühendid/akronüümid 

Alljärgnevas tabelis on kirjeldatud dokumendis kasutatavad lühendid ja akronüümid. 

Tabel 2: Lühendid ja akronüümid. 

Lü h end/akronüüm Selgitus 

DC Du blin Core 

DÕP Dig itaalse õppevara platvorm 

EHIS Eest i Hariduse infosüsteem: http://www.ehis.ee  

eID Üh isnimetaja Eesti ID-kaardile, mobiil-ID ja digi-ID-le 

EKA  Eest i Kunstiakadeemia 

IEEE LOM In st itute of Electrical and Electronics Engineers, In c, LOM: Learning Object  

HITSA Ha riduse In fotehnoloogia Sihtasutus 

HTM Ha ridus- ja Teadusministeerium 

LMS Lea rning Management Sy stems  

LO Lea rning Object 

LOM Lea rning object metadata 

LORI Lea rning Objective Rev iew In strument 

LRE A P Lea rning Resource Ex change Metadata Application Pr ofile 
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Lü h end/akronüüm Selgitus 

LTI Lea rning Tools Interperability  

OA I-PMH Open  Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting  

OER Open -Educational Resources  

PGS Põh ikooli- ja gümnaasiumiseadus 

SQI Sim ple Query Interface 

TLÜ Ta llinna Ülikool 

TTÜ Ta llinna Tehnikaülikool 

TÜ Ta rtu Ülikool  
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2. Kokkuvõte 

T aust 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 üheks strateegiliseks eesmärgiks on digipööre elukestvas õppes. Eesmärgi 
kohaselt rakendatakse õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, 
paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule. 

Eesmärgi täitmiseks on arengukavas ühe strateegilise meetmena toodud välja digitaalse õppevara olemasolu, 
mille hulka kuuluvad e-õpikud, e-töövihikud, avatud õppematerjalid, e-õpetajaraamatud ning veebipõhised 
hindamisvahendid. 

Meetme tagamiseks vajalike tegevuste raames luuakse süsteem koosvõimelistest tarkvaralahendustest, mis 
toetavad õppevara koostamist, hindamist, säilitamist, levitamist ja õppetöös kasutamist. Selle süsteemi kaudu 
muudetakse digitaalne õppevara õppijatele ja õpetajatele süsteemselt ning kasutajasõbralikult kättesaadavaks. 
Tagatakse süsteemi administreerimine ja kasutajatugi.  

T eenuse vajadus 

HITSA haldab ja osutab kasutajatuge kahe sellise tarkvaralahenduse (repositooriumi) osas - www.e-ope.ee ja 
Waramu repositooriumiga liidestatud www.koolielu.ee, mis mõlemad toetavad digitaalsete õppematerjalide 
jagamise teenust. Nende repositooriumite pidamine on HITSA ülesandeks saanud seoses erinevate 
õppematerjalide arendamisega seotud projektide ja programmidega.  

Jätkuvat kohustust repositooriumite pidamise osas hoiab üleval HTM ja HITSA vaheline vastavasisuline leping. 
ESF Digipöörde programmi projekti raames on HTM-l plaanis tellida hulk uusi digitaalseid õppematerjale 
üldhariduse ja kutsehariduse astmetele, millede jagamise ja säilitamise kontekstis ollakse huvitatud lepingu 
jätkumisest, et HITSA tagaks enda poolt hallatud süsteemides digitaalsete õppematerjalide avaldamise ja 
säilitamise võimalused (osutaks digitaalsete õppematerjalide jagamise teenust). 

T eenuse olukord 

Olemasolevad teenust toetavad tarkvaralahendused omavad piiranguid teenuse vajaduse täitmiseks: 

• www.e-ope.ee on väga madala kasutatavusega, puuduvad avaldatavate materjalide kvaliteedi kontrollimise 
võimalused ja on raskesti kasutatav. Kuna teenuse oluliseks eesmärgiks on ka materjalide leviku 
propageerimine, siis see pole ihaldusväärne tarkvaralahendus uute õppematerjalide jagamiseks. 

• www.koolielu.ee on põhi-ja keskhariduse õpetajatele suunatud haridusportaal, milles hallatakse vaid nende 
haridusastmetega seotud digitaalseid õppematerjale ja seega teenuse vajadustele ei vasta. 

• Waramu oleks võimeline säilitama ka teiste haridusastmete õppematerjale, kuid nende haldamiseks 
puudub kasutajaliides. 

Lisaks on erinevatelt huvigruppidelt laekunud hulk ettepanekuid HITSA poolt pakutava teenusega seotud 
repositooriumi arendamiseks, mille realiseerimine tõstaks nende hinnangul repositooriumis säilitatavate 
digitaalsete õppematerjalide kasutamist oluliselt. 

Seega puudub HITSA-l hetkel sobivas seisukorras tarkvaralahendus teenuse vajaduste või teenuse tarbijate 
vajaduste toetamiseks. 

T eenuse visioon 

Läbi v iidud analüüsi käigus kaaluti erinevaid võimalusi teenusega jätkamiseks. Lõpliku otsusena võeti sihiks 
teenuse osutamise toetamiseks olemasoleva kahe asemel ühe repositooriumi arendamine, mis koondaks endas 
erinevate haridusastmete digitaalseid õppematerjale ja vastaks teenuse tarbijate kasvavatele vajadustele.  Kokku 
lepiti teenuse osutamise tuleviku protsessid, repositooriumi üldine arhitektuuri vaade ja digitaalse 
õppematerjaliga seotud andmevajadused. 

Repositooriumite arendamise ja protsesside optimeerimise osas leiti, et peamisteks eesmärkideks peaksid 
olema repositooriumites jagatavate materjalide hulga kasvatamine, materjalide kvaliteediga seotud näitajate 
parendamine ja repositooriumi materjalide kasutatavuse tõstmine. 

 

http://www.e-ope.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.koolielu.ee/
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Repositooriumi lahendusalternatiivid 

Teenuse visiooni ja intervjueeritud 
huvigruppidelt saadud info põhjal koostati 
digitaalsete õppematerjalide jagamise teenust 
toetava repositooriumi tarkvara 
funktsionaalsed ja miteefunktsionaalsed 
nõuded.  

Kasutatavuse järgi valiti välja 3 vabavaralist 
repositooriumi (DSpace, EPrints, Fedora) 
baassüsteemi ja võrreldi nende vastavust 
nõuetele koos Waramu 
vastavushinnangutega.  

Kasutades nõuete priroriseeringut arvutati 
välja iga repositooriumi osas võrreldav skoor, 
mis näitas kuivõrd hästi üks või teine 
võrreldav alternatiiv adresseerib kirjeldatud 
nõudeid. 

Ressursivajadused 

Koostatud tarkvara nõuete põhjal viidi läbi mahtude hindamine ja mahuhinnangute baasil arvestati välja iga 
lahenduse osas võimalik kogumaksumus nõuetele vastavuse loomiseks.  Kuna mahtude hinnangute andmisel 
lähtuti eeldusest, et lahendus luuakse nö. tühjalt kohalt, siis võrdlusesse lisandus veel uue lahenduse loomisega 
seotud maksumuse arvutus.  

 

Joonis 2: Lahendusalternatiivide väljatöötamise hinnanguline maksumus 

 

Olulisemad järeldused 

 Repositooriumi arendamine tarbijate nõuetele vastavaks loob eeldused teenuse mugavamaks 
tarbimiseks ja tõstab repositooriumis jagatavata digitaalsete õppematerjalide kasutatavust.  

 Avaldatavatele materjalidele kvaliteediprotseduuride rakendamine tõstab allika usaldusväärsust ja 
seeläbi suurendab huvi jagatavate materjalide vastu, mille tulemusena tõuseb õppematerjalide 
kasutatavus. 

 Teenuse kasutatavuse tõstmiseks peab teenust propageerima, mille üheks olulisemaks võimaldajaks on 
teiste süsteemidega integratsioonivõimekuse loomine. 

 Jagatavate õppematerjalide hulga kasvu tagab teenuse kasutatavuse tõus. 
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Joonis 1: Lahendusalternatiivide skoorid 
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3. Huvigruppide vajadused 

Vajaduste kaardistamiseks koostas Tellija nimekirja repositooriumitega seotud või nende kasutamisest 
huvitatud osapooltest, soovides nende kaasatust vajaduste koostamisse. Nimekirja põhjal otsustati moodustada 
teemapõhised fookusgrupid, kellega viiakse läbi intervjuud sisendi kogumiseks. Käesolev peatükk annab 
ülevaate fookusgrupi intervjuudest ja nende tulemitest.  

3.1. Sissejuhatus intervjuudesse 

Intervjuude teostamise eesmärk oli luua ülevaade digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse tänasest 
olukorrast ja saada vajalik sisend ärianalüüsi teostamiseks, mille käigus töötatakse välja  teenust toetavate 
repositooriumite tuleviku visioon. Visiooni osas kirjeldadatakse analüüsi hilisemas etapis funktsionaalsed ja 
mittefunktsionaalsed nõuded, mis on aluseks repositooriumitega seotud edasisteks arendustöödeks. 

Fookusgruppidega läbiviidud intervjuude tulemusel sooviti anda järgnev ülevaade: 

Tänase olukorra kaardistus digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse kasutamisel, sh: 

- saada ülevaade teenusega seotud repositooriumite kasutamise ja pidamisega seotud 
ressursivajadustest; 

- saada ülevaade fookusgruppide rahulolust tänaste repositooriumite funktsionaalsete võimalustega; 

Ebasoovitavate ilmingute kaardistus tänases olukorras; 

Ülevaade ideedest ja mõtetest teenuse arenguks; 

Ülevaade soovitud eesmärkidest repositooriumite ja nendega seotud protsesside arendamisel. 

Intervjuude läbiviimiseks pakkus tellija välja nimekirja 31-st isikust, kes tellija hinnangul võimaldaksid olulist 
sisendit vajaduste kaardistamisel ja kellelt tellija oli saanud nõusoleku sisendi andmiseks. Nimekirjas sisaldus 
isikuid erinevatest organisatsioonidest ja ametikohtadelt. Isikud jagunesid järgnevalt: 

• HITSA (7  isikut) – inimesed, kes hoolitsevad repositooriumite igapäevase ülalpidamise, haldamise ja 
arendamise eest. 

• Haridustehnoloogid (4 isikut) – haridusasutuste töötajad, kes omavad kaasaegse õpikäsituse ning 
digitehnoloogia-alast kompetentsi. Haridustehnoloogi ülesandeks on koordineerida digiõppe alast tegevust, 
leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õppijaskonda 
digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis. 

• Ainemoderaatorid (2 isikut) – eksperdid, kelle põhirolliks on oma ainevaldkonna populariseerimine läbi 
digiajastu võimaluste ja vahendite. 

• Õpetajad (1 isik) – üldhariduskoolide õpetajad, kes töötavad välja ja jagavad oma õppematerjale 
repositooriumites. 

• Kutseõpetajad (1 isik) – kutsehariduskoolide õpetajad, kes töötavad välja ja jagavad oma õppematerjale 
repositooriumites. 

• Õppejõud (1 isik) – kõrgharidus haridustaseme töötajad, kes töötavad välja ja jagavad oma õppematerjale 
repositooriumites. 

• Üliõpilased (1 isik) – kõrgharidust omandavad õpilased, kes kasutavad repositooriumeid õppematerjalide 
leidmiseks ja kasutamiseks. 

• Haridus- ja teadusministeeriumi e-teenuste osakond (1 isik) – osakonna eesmärgiks on toetada 
digilahenduste integreerimist õppeprotsessi. 

• Sihtasutus Innove (1 isik) – üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus 
ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. 

• Valdkonna eksperdid (3 isikut) – isikud, kes omavad põhjalikumat teavet repositooriumite 
funktsionaalsuse tehnoloogilistest aspektidest ja omavad ülevaadet andmevajadustest repositooriumiga 
seotud protsessides. 
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• Kirjastajad (2 isikut) – erasektori ettevõtted, kes tegelevad õppematerjalide väljatöötamise ja digitaalsete 
õppematerjalide avaldamisega. 

• Kõrghariduse esindajad (4 isikut) – isikud, kes tegelevad haridustehnoloogide töö igapäevase 
juhtimisega. 

• Kutsehariduse esindajad (3 isikut) – kutsehariduskoolide direktorid. 

Nimekirjas olevatest isikutest moodustati 7 teemapõhist fookusgruppi, millega planeeriti intervjuud läbi v iia. 
Fookusgruppide komplekteerimisel peeti silmas järgnevaid aspekte: 

1. Teemakäsitlus ja selle detailsusaste – olenevalt, millisel teemal ja millisel tasemel sellest teemast rääkima 
hakatakse, otsustati kes peaks sellisel juhul intervjuul kaasatud olema; 

2. Korraga intervjueeritavate isikute hulk – nende teemakäsitluste puhul, kus võimalik, prooviti hoida 
intervjueerijate ja intervjueeritavate kogust tasakaalus, et tagada efektiivne ajakasutus sisendi kogumisel. 

Fookusgrupid kooskõlastati tellijaga. Intervjuude kohtumised planeeriti ja lepiti osapooltega kokku vastavalt 
projektiplaanis intervjuudeks ette nähtud ajavahemikule. Intervjuude läbiviimiseks koostati intervjuude 
kavandid (vt Lisa 1: Intervjuu kavand), mida kasutati poolstruktureerituna.  

Intervjuude läbiviimisel selgusid vajadused veel 2 eraldi intervjuu korraldamiseks ning kokku koguti sisendit 9 -
st intervjuust, milles osales 22 isikut. Järgnev tabel annab ülevaate kõikidest fookusgruppidest, vastavatesse 
gruppidesse kaasatud isikutest ja intervjuudel fookuses olnud teemakäsitlusest. 

Tabel 3: Fookusgrupi intervjuud. 

Fooku sgrupp Ka a satud isikud T eemakäsitlus 

Koolielu.ee peakasutaja HIT SA : Kr isti Semidor 
Sü steemipõhine detailvaade koolielu.ee 
r epositooriumi funktsionaalsusele ja kasutusele. 

E-õpe.ee peakasutaja HIT SA : Ker li Požog ina 
Sü steemipõhine detailvaade e-õpe.ee 
r epositooriumi funktsionaalsusele ja kasutusele. 

Koolielu.ee kasutajaskond 
A inemoderaator: Katrin Soika 
Ha ridustehnoloog: Helin Laane 

Koolielu.ee r epositooriumi kasutajate vaade 
õppematerjalide jagamisele ja süsteemi 
ka sutamisele. 

E-õpe.ee kasutajaskond  

Ku t seõpetaja: Tiiu Kr ist 
Õppejõu d: Jaagup Kippar 
Üliõpilane: Pirje Jürgens 
Ha ridustehnoloogid: Veronika 
Rog a levitš, Heikki Eljas 

E-õpe.ee r epositooriumi kasutajate vaade 
õppematerjalide aade süsteemi kasutamisest. 

Repositooriumite 
ka sutamise kvaliteet 

V a ldkonna eksperdid: Hans Põldoja, 
Ma r ko Puusaar 
Kõrgh ariduse esindajad: Marge 
Ku smin, Merike Saar, Olga Antriainen 

Ka su tajapõhine vaade v aldkonna ekspertidelt ja 
er inevate repositooriumite kasutajatelt. 

Repositooriumid HITSA 
v aatest 

HIT SA : In grid Ma advere, In ga Kõue, 
En e Koit la, Ma ri-Liis Peets 

Oper atiivne vaade r epositooriumite ülalpidamisele 
ja  käitamisele n ing digitaalsete õppematerjalide 
ja gamisele. 

Repositooriumid riigi 
v aatest 

HT M: Er kki Jakobson 
Innove: Epp Mü il 

Strateegiline vaade digitaalsete õppevarade ja 
r epositooriumite arengule. 

Repositooriumid 
kir jastajate vaatest 

Kirja stus Avita: Antti Rammo 
Dig itaalsete õppevarade areng ja repositooriumite 
ka sutamine kirjastaja pilgu läbi. 

Repositooriumid 
v aldkonna eksperdi v aatest 

V a ldkonna ekspert: Mart Laanpere 
Repositooriumid ja nende kasutamine Eestis ja 
m ujal maailmas, tehnoloogilised standardid. 

   

Igal intervjuul v iibisid kaks intervjueerijat, tellija projektijuht ja vastava fookusgrupi liikmed. Ühe intervjuu 
kestuseks oli orienteeruvalt 2 h. Intervjuude tulemusena sündisid struktureeritud intervjuude kokkuvõtted, mis 
esitati intervjuul osalenutele kooskõlastamiseks. Need osapooled, kes mingil põhjusel intervjuudel ei saanud 
osaleda ajalise ebasobivuse tõttu või kelle kaasamise vajadus selgus intervjuul osalemiseks liiga hilja, kaasati 
läbi täiendava tagasiside küsimise intervjuude kokkuvõtetesse.  Peatükis 8.2 on toodud kõikide fookusgruppide 
intervjuude kokkuvõtted.  
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3.2. Intervjuude kokkuvõte 

Intervjuude tulemusena saadi ülevaade tänasest olukorrast digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse 
kasutamisest, sellega seotud repositooriumite ja nendes sisalduvate materjalide haldamisest. Lisaks saadi 
ülevaade probleemidest tänases olukorras ning koguti hulk ettepanekuid repositooriumite ja nendega seotud 
teenuse protsesside edasiseks arendamiseks. 

Kokkuvõtteks saab öelda, et intervjuudel osalenud fookusgrupi liikmed näevad kõik repositooriumite olemasolu 
vajalikkust digitaalsete õppematerjalide jagamisel. Peamised lahknevused nägemustes esinesid selles, millises 
vormis võiksid HITSA repositooriumid kui osutatav teenus edasi eksisteerida. Suures osas oldi ühel nõul 
sellega, et www.e-ope.ee-s sisalduvad materjalid peaksid jääma avalikustatuks, kuid seda repositooriumit 
tänasel kujul säilitada pole mõistlik, kuna selle kasutatavus on väga madal.  

www.koolielu.ee portaalis pakutava Waramu repositooriumi materjalide kasutusmugavust hinnati aga kõrgelt 
ja materjalide kasutusstatistika näitas samuti kõrgemat kasutust, mis viitab sarnase funktsionaalsusega 
repositooriumi vajadusele ka tulevikus. 

Põhilised intervjuudel väljatoodud probleemid on kategoriseeritavad järgnevalt: 

1. Materjalide kvaliteediprobleemid, sh:  

 materjalide kasutusstatistika puudumine; 

 madal sisuline ja vormiline kvaliteet; 

 kvaliteedistandardite puudulikkus; 

 kvaliteedi kontrolli ja tagamise protsesside puudused. 

Metaandmete haldusega seotud probleemid, sh: 

 kasutusel on erinev terminoloogia; 

 probleemid klassifikaatorite ja nende alusel tehtud klassifikatsioonide uuendamisega; 

 puuduvad võimalused mitmik-seoste loomiseks. 

Kasutajate madal motiveeritus materjalide avaldamiseks, sh:  

 hirmud võimaliku plagiaadi ees; 

 huvipuudus saadava kasu puudumise tõttu. 

Tehnilised puudujäägid, sh: 

 sub- ja superscript redigeerimise puudumine; 

 eID põhine isikutuvastuse puudumine. 

Repositooriumite arendamisega seotud probleemid, sh: 

 arendajate kättesaadavus. 

 

Põhilised intervjuudel väljatoodud ettepanekud on kategoriseeritavad järgnevalt: 

1. Repositooriumi kasutusmugavuse tõstmisega seotud ettepanekud, sh: 

 eelvaate võimalused;  

 otsingute salvestamine;  

 kasutajate metaandmete profiilid;  

 vormidel abiinfo andmine; 

 teavituste tellimine. 

Automatiseerimisega seotud ettepanekud, sh: 

 monitooring;  

http://www.e-ope.ee/
http://www.koolielu.ee/
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 teavitused. 

Materjalide kvaliteedi mõõtmise ja tagamisega seotud ettepanekud, sh: 

 automaatprotseduurid; 

 kvaliteedimõõdikud; 

 õpianalüütika rakendamine.  

Metaandmetega seotud ettepanekud, sh: 

 standarditele vastavus;  

 täiendamine;  

 mitmekeelsus. 

Liidestustega seotud ettepanekud, sh: 

 sotsiaalvõrgustiku süsteemid;  

 teised repositooriumid; 

 autorvahendid; 

 API võimaldamine teistele süsteemidele; 

 metaandmete avamine otsirobotitele. 

 

Detailsem ülevaade intervjuudest on toodud lisas 8.2 Intervjuude kokkuvõtted. 

Repositooriumite arendamise ja protsesside optimeerimise osas leiti, et peamisteks 
eesmärkideks peaksid olema repositooriumites jagatavate materjalide hulga 
kasvatamine, materjalide kvaliteediga seotud näitajate parendamine ja 
repositooriumi materjalide kasutatavuse tõstmine. 
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4. AS-IS olukorra kirjeldus 

AS-IS olukorra kirjelduse koostamisel toetuti fookusgruppide intervjuudelt saadud sisendile, tellija poolt 
edastatud repositooriumite varasemate arendustöödega seotud materjalidele ja avalikus inforuumis leitavatele 
materjalidele. 

4.1. Seotud ja mõjutavad õigusaktid 

Seotud ja mõjutavate õigusaktide väljaselgitamiseks teostati internetipõhine uuring, mille käigus selgitati välja 
digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse komponentidega seotud regulatsioonid. Uuringus vaadeldi nii 
digitaalsete õppematerjalide ja õppekirjanduse säilitamise ja jagamisega seotud õiguslikke aspekte, kui ka 
repositooriumite pidamisega seotud aspekte. 

Digitaalsete õppematerjalide jagamine on reguleeritud õppekirjanduse (õpikud ja ülesannete kogud) osas 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega (edaspidi PGS), mille kohaselt peab HTM tagama õppekirjanduse (sh. 
digitaalse õppekirjanduse) kättesaadavuse põhikoolidele ja gümnaasiumidele (koolidele) HTM poolt peetavas 
digitaalse portaalis. Riiklikule õppekavale vastava õppekirjanduse teeb portaalis digitaalsel kujul 
kättesaadavaks õppekirjanduse väljaandja, kes peab ühtlasi kandma õppekirjanduse andmed ka hariduse 
infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrisse, kus neid edasi hallatakse registri vastutavate töötlejate poolt. 

Õppekirjanduse sisu ja loome tingimused seab PGS rakendusakt „Õppekirjandusele esitatavad nõuded, 
õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava 
minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti“. 

Õppematerjalide jagamise ja kättesaadavaks tegemise kohustusi reguleerivad ka toetusskeemid ja programmid, 
millega rahastatakse õppematerjalide väljatöötamist ja loomet. 

Kutse-, huvi- ja kõrgharidust pakkuvate asutuste puhul ühtset õppematerjalide jagamise regulatsiooni uuringu 
käigu ei tuvastatud. Iga selline asutus reguleerib oma õppematerjalide jagamise korda iseseisvalt.  Samuti ei 
tuvastatud riiklikule õppekavadele mittevastava õppematerjalide jagamisega seotud regulatsioone. 

Digitaalsete õppematerjalide säilitamist mõjutavad: 

• riigi infosüsteemi andmekogude alusdokumendid (nt. Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning 
põhimäärus). Alusdokumentides sõnastatud andmete säilituskohustused laienevad ka andmekogudes 
hoiustatavatele õppematerjalidele; 

• Arhiiviseadus, juhul kui digitaalseid õppematerjale käsitletakse arhivaalidena; 

• toetusskeemid ja programmid, millest rahastatakse õppematerjalide loomet, seavad sageli ka 
tingimused õppematerjalide säilitamiseks ja kättesaadavaks olemiseks. 

Repositooriumite kui andmekogude pidamist reguleerib Avaliku teabe seadus juhul kui nendes andmekogudes 
hoiustatakse avalikku teavet (teavet, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides 
sätestatud avalikke ülesandeid täites). 

HITSA poolt osutatava digitaalsete õppematerjalide jagamise teenus ja sellega seotud repositooriumite osas 
eraldi seotud õigusakte ei tuvastatud. www.e-ope.ee ja www.koolielu.ee-ga seotud Waramu ei ole 
andmekogudena asutatud, seega ei laiene neile ka hetkel Avaliku teabe seadusest kehtivad regulatsioonid. 
Regulatsioonina eksisteerib HTM ja HITSA vaheline leping, mille kohaselt on HITSA-l kohustus 
õppematerjalide repositooriumite arendamise ja haldusega tegeleda. 

4.2. Repositooriumite põhiprotsessid 

Digitaalsete õppematerjalide repositoorium on ühenduspunktiks õppematerjalide loojate ja õppematerjalide 
kasutajate vahel. Repositooriumite olemusest tulenevalt sisaldavad kõik repositooriumid tuge kahe digitaalsete 
materjalide jagamisega seotud põhiprotsessi osas: 

1. Materjalide avaldamine – see on digitaalsete õppematerjalide üleslaadimise ja avalikuks tegemise 
protsess, mis olenevalt repositooriumist, võib sisaldada tegevusi ka materjalide kvaliteedikontrolli osas. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116062016008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032016001
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032016001
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032016001
https://www.riigiteataja.ee/akt/127012015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/127012015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121032011001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016007?leiaKehtiv
http://www.e-ope.ee/
http://www.koolielu.ee-ga/
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2. Materjalide otsimine – see on materjalide kasutajate (sh teised süsteemid) poolt teostatavad tegevused 
materjalide leidmiseks ja taaskasutamiseks, sh materjalide vaatamine ja materjali metaandmete 
kasutamine. 

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud intervjuude käigus kaardistatud põhiprotsessid mõlema vaadeldava 
repositooriumi osas. 

4.2.1. www.koolielu.ee ja Waramu 

Materjalide avaldamine 

Õppematerjalide avaldamine Waramu repositooriumis toimub www.koolielu.ee portaali kasutuslugude põhjal. 
Protsessi osapooled peavad olema ennast portaalis enne protsessis osalemist autentinud süsteemisiseselt 
loodud ja hallatud kasutajakonto abil. Materjalide avaldamise protsessi kirjeldavad joonised Joonis 3: 
Õppematerjali avaldamine Waramu repositooriumisse www.koolielu.ee portaalis ja Joonis 4: Õppematerjali 
kirjeldamine www.koolielu.ee portaalis. 

 

Joonis 3: Õppematerjali avaldamine Waramu repositooriumisse www.koolielu.ee portaalis 

Protsess algab õppematerjali sisestaja poolt uue õppematerjali kirjeldamisega, mille käigus tuleb teha valik, kas 
kirjeldatav materjal on üleslaetav fail, või on tegu viitega mõnele kolmandas süsteemis avaldatud 
õppematerjalile. Faili üleslaadimise või viite sisestuse järel tuleb kirjeldada avaldatava materjali metaandmed. 
Kirjeldatavad andmed on ühesugused nii üleslaetava faili kui viite sisestuse puhul. 

Materjalide kirjeldamisel on võimalik materjal salvestada mustandina, et protsess pooleli jätta ja soovi korral 
hiljem naaseda. Kui materjali metaandmed on kirjeldatud, siis on võimaik materjal esitada ülevaatamiseks ja 
avaldamiseks ainemoderaatori(te)le. 

Uue õppematerjali lisamise käigus on võimalik tutvuda Koolielu kvaliteedinõuetega3, mis võimaldavad ühtsetel 
alustel hinnata üleslaetavat materjali. Kui materjaliks on üleslaetav fail, siis tuleb anda ka kinnitus, et nõuetega 
on tutvutud. 

                                                             
3 Õppematerjali sisuloome kv aliteedijuhis: http://koolielu.ee/info/readnews/170071/koolielu-portaali-oppematerjalide-
kv aliteedinouded  

http://www.koolielu.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://koolielu.ee/info/readnews/170071/koolielu-portaali-oppematerjalide-kvaliteedinouded
http://koolielu.ee/info/readnews/170071/koolielu-portaali-oppematerjalide-kvaliteedinouded
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Joonis 4: Õppematerjali kirjeldamine www.koolielu.ee portaalis 

Materjali ülevaatuse ülesanne jõuab selle esitamise järel automaatselt metaandmete kirjelduse põhjal vastava 
ainemoderaatori töölauale. Ainemoderaator teostab materjali ülevaatuse juhindudes metaandmete kvaliteedi 
juhisest ja õppematerjali sisuloome kvaliteedijuhisest. Ülevaatuse tulemusena tuleb ainemoderaatoril teha 
otsus, kas õppematerjal avaldada või lükata esitatud materjal tagasi, andes tagasisidet õppematerjali sisestajale 
avaldamiseks vajalike täienduste osas. 

Tagasi lükatud materjalid jõuavad tagasi õppematerjali sisestaja töölauale täiendamiseks ja uuesti esitamiseks. 
Avaldatavad materjalid avalikustatakse www.koolielu.ee portaalis ja teistes Waramu materjale kasutavates 
süsteemides.  

Materjalide otsimine ja vaatamine  

Materjalide otsimist ja vaatamist Waramu repositooriumist www.koolielu.ee portaali kaudu kirjeldab järgnev 
joonis: 

 

Joonis 5: Waramu materjalide otsimine ja vaatamine www.koolielu.ee keskkonnas. 

Materjalid on repositooriumis avalikud, seega materjalide otsimiseks ja vaatamiseks ei pea kasutaja olema 
süsteemis autenditud. www.koolielu.ee portaalis on materjalide leidmiseks kaks võimalust – kasutada 
materjalide otsingut või sirvida materjale õppekava alusel. 

Õppekava on hierarhiline klassifikaator, mis on kohustuslik metaandmete osa materjalide kirjeldamisel ja mis 
on tagatud igal repositooriumis avaldataval materjalil. Materjali vaatajal on võimalus navigeerida materjalide 
otsimise käigus piki klassifikaatori hierarhiat võimaldades seeläbi kitsendada sirvitavat materjalide nimekirja.  

Lisaks on materjalide leidmiseks võimalus kasutada otsingut kahes täpsusastmes – kiirotsing ja täpsustatud 
otsing. 

Kiirotsing võimaldab kiiret otsingut ühe küsitava märksõna alusel filtreerida otsitavate materjalide nimekirja 
kolme metaandmete tunnuse järgi: pealkiri, kirjeldus ja võtmesõna.  

T äpsustatud otsing võimaldab filtreerida otsitavaid materjale kogu materjalide metaandmete komplekti 
ulatuses, võimaldades täpsustada igat parameetrit eraldi.  

Otsinguparameetrite sisestades saab käivitada otsingu, mille tulemusena otsitakse Waramust kõik need 
avaldatud materjalid, mis vastavad otsingu parameetritele ja kuvatakse nimekirjana kasutajale sirvimiseks. 

http://www.koolielu.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.koolielu.ee/
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Õppekava ja otsingu tulemuste nimekirjade sirvimisel on võimalus vaadata nimekirjas leiduv materjali 
metaandmete kirjeldusi. Materjali kirjelduse vaatest on võimalik materjal avada vaatamiseks. Juhul kui 
materjal on link, avaneb vastav link uues aknas. Juhul kui materjaliks on üleslaetud fail, siis laetakse vastav 
materjal vaataja tööjaama, kus see avatakse tööjaamas olemasolevate vahendite abil. 

Lisaks www.koolielu.ee portaali otsingu võimalustele on võimalik Waramu materjale leida ka teistest 
keskkondadest, mis on võimalik tänu Waramu ja www.koolielu.ee avatusele otsinguportaalide otsirobotitele ja 
veebiteenustele, mille kaudu ka teised süsteemide saavad Waramu materjale hallata. Näiteks on võimalus 
Waramu materjale leida ka Google otsingu vahendusel, lisaks on täna juurutatud automaatne liides e -
koolikott.ee portaaliga, mis avaldab ja muudab leitavaks kõik Waramus avaldatud olekus materjalid ka selles 
portaalis. 

4.2.2. www.e-ope.ee 

Materjalide avaldamine 

Materjalide avaldamine toimub www.e-ope.ee keskkonnas vastavate kasutuslugude põhjal. Põhiline erinevus 
Waramu repositooriumiga on see, et avaldatavaks materjaliks võib olla ainult üleslaetav fail. Linke www.e-
ope.ee keskkonda materjalidena avaldada ei saa. Materjalide avaldamiseks peab kasutaja olema eelnevalt 
autenditud ID-kaardiga. Materjalide avaldamise protsessi kirjeldab Joonis 6: Õppematerjali avaldamine 
www.e-ope.ee repositooriumis. 

 

Joonis 6: Õppematerjali avaldamine www.e-ope.ee repositooriumis 

Protsess algab süsteemi kasutaja poolt uue sissekande tegemisega, mille käigus peab kasutaja valima oma 
tööjaamast üleslaetava(d) faili(d) ja kirjeldama üleslaetava materjali kohta metaandmed.  

Kasutajal on võimalik kirjeldamise käigus avaldamise protsess pooleli jätta ja naaseda selle juurde hiljem. 
Avaldamise protsess jääb pooleli ka siis, kui kasutaja on kirjeldanud ära metaandmed, kuid pole lisanud juurde 
ühtegi üleslaetavat faili. 

Kvaliteedikontrolli materjalidele üleslaadimise protsessis ei teostata. Kui kasutaja on lisanud faili(d) ja 
kirjeldanud vajalikus koosseisus metaandmed, siis avaldatakse materjal üleslaadimise järgselt koheselt.  

Materjalide otsimine ja vaatamine 

Materjalide otsimine ja vaatamine repositooriumis toimub www.e-ope.ee portaali kaudu vastava 
funktsionaalsuse abil. Repositooriumi materjalid on avalikud, seega on funktsionaalsus võimaldatud lisaks 
autenditud kasutajatele ka autentimata kasutajatele. Materjalide otsimise ja vaatamise protsessi kirjeldab 
Joonis 7 : Materjalide otsimine ja vaatamine www.e-ope.ee repositooriumis. 

http://www.koolielu.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.e-ope.ee/
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Joonis 7 : Materjalide otsimine ja vaatamine www.e-ope.ee repositooriumis. 

Kasutajal on võimalus materjale leida materjalide nimekirjast, mida on võimalik filtreerida kahel moodusel – 
kasutades otsingut või kasutades otsingulehel olevat märksõna pilve. 

Märksõna pilv sisaldab kogumit populaarsematest märksõnadest, millega repositooriumis materjale 
kirjeldatud on. Mida rohkem esinenum märksõna, seda v isuaalsemalt leitavamana ta sõnadepilves esile 
tuuakse. Märksõna pilves oleva märksõna peale vajutades filtreeritakse otsitavate materjalide nimekiri selle 
märksõna alusel, kitsendades nii otsingutulemusi.  

Otsing võimaldab filtreerida otsitavaid materjale kogu materjalide metaandmete komplekti ulatuses, 
võimaldades täpsustada igat parameetrit eraldi.  

Sirv itavatest materjalide nimekirjadest on võimalus avada vastava materjali metaandmete kirjeldus. Materjali 
vaatamiseks tuleb metaandmete kirjelduse vaatest vastav materjal avada, mille tulemusena laetakse vastav 
materjal vaataja tööjaama, kus see avatakse tööjaamas olemasolevate vahendite abil. 

4.3. Repositooriumite kasutuslood 

Repositooriumite põhiprotsesside toetamiseks on www.e-ope.ee ja www.koolielu.ee süsteemides realiseeritud 
hulk kasutuslugusid. Kasutuslood ja nende esinemine süsteemiti on kirjeldatud tabelis Tabel 4: Kasutuslood 
repositooriumites. 

Tabel 4: Kasutuslood repositooriumites 

Ka su tuslugu E-õpe.ee Koolielu.ee 

A u tentimine Ja h  Ja h  

Ma terjalide otsimine Ja h  Ja h  

Ma terjali v aatamine Ja h  Ja h  

Ma terjali ü leslaadimine  Ja h  Ja h  

Ma terjali metaandmete kirjeldamine Ja h  Ja h  

Ma terjalide avaldamine Ja h  Ja h  

Repositooriumisse laetud materjalide haldamine Ja h  Ja h  

Ma terjalide kommenteerimine Ja h  Ja h  

Sobimatust kommentaarist teavitamine Ei Ja h  

Ma terjalide ü levaatamine ainemoderaatori poolt  Ei Ja h  

Ma terjalide tagasi lükkamine  Ei Ja h  

Ta gasilükatud materjalide korrastamine ja metaandmete parandamine Ei Ja h  

Ta gasi lükatud materjalide uuesti esitamine Ei Ja h  

Ta gasi lükatud materjalide kustutamine Ei Ja h  

http://www.e-ope.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.koolielu.ee/
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Ma terjali raporteerimine Ei Ja h  

Ma terjali kogumike moodustamine Ei Ja h  

Ma terjalide jagamine sotsiaalmeedias Ei Ja h  

Lemmikute materjalide nimekirja haldamine Ei Ja h  

Ma terjalile hinnangu andmine  Ja h  Ei 

 

4.4. Õppematerjalide metaandmed 

Repositooriumites materjalide avaldamiseks tuleb kirjeldada iga materjali osas metaandmed. Materjali 
metaandmed sisaldavad materjali klassifitseeringut ja muud kirjeldavat informatsiooni, mis on aluseks 
materjalide otsimisel ja leidmisel. Tabel 5: Materjalide metaandmed repositooriumiti on kirjeldatud 
vaadeldavates repositooriumites kogutavad ja säilitatavad materjalide metaandmed. Tabelis on näidatud 
metaandmete andmeväljade nimetused, nende vastavused teises repositooriumis hallatavate metaandmete 
andmeväljaga, andmetüüp, kas kogutav andmeväli on (K)ohustuslik või (V)abatahtlik (veerus K / V) ja kas 
andmete sisestus on (A)utomaatne või (K)äsitsi (veerus A / K).  

Tabel 5: Materjalide metaandmed repositooriumiti 

Koolielu.ee andmeväli e-ope.ee a ndmeväli A ndm et ü ü p  K / V  A  / K 

A u tori ees- ja perenimi (Ka as)autori ees- ja perenimi tekst  K A , K 

A u tori e-post A u tori e-post tekst  V  A  

A v aldatud A v aldatud ku u pä ev /kella a a eg  K A  

Fa ilitüüp Fa ilitüüp tekst  V  A  

Keel Õpetamise keel tekst  K K 

Kir jeldus Lü h ikirjeldus tekst  K K 

Kool Kool tekst  K A , K 

Lin k 
E-ku r suse materjali/õpiobjekti 
a a dress (URL) 

v iit  V  K 

Lisa tud faili n imi Lisa tud faili n imi tekst  V  A  

Litsents Cr eative Commonsi litsents tekst  K K 

Pea lkiri Ma terjali n imi tekst  K K 

Seosed õppekavaga  Õppekava tekst  K K 

Sta atus Sta atus tekst  K A  

V õtmesõnad V õtmesõnad tekst  K K 

Õppematerjali tüüp  E-ku r suse materjali/õpiobjekti tüüp tekst  K K 

A u tori organisatsioon  tekst  V  A  

A v aldaja  tekst  K A  

Kv aliteedimärgid   tekst  V  K 

Loom ise aasta  tekst  K K 
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Moder aatorid  tekst  K A  

Sisestatud  ku u pä ev /kella a a eg  K A  

Sobilik iseseisv aks tööks  tekst  K K 

V a nusevahemik  n u m ber  V  K 

Õpilugu  tekst  V  K 

 Ma terjali tüüp tekst  K K 

 A u tori telefon tekst  V  A  

 A u tori amet tekst  V  A  

 A u tori kool tekst  V  A  

 Sih trühm tekst  K K 

 
E-ku r suse materjali/õpiobjekti 
u latus 

tekst  K K 

 Ra skusaste tekst  V  K 

 Pr og ramm tekst  V  K 

 Seotud taotlusega tekst  V  K 

 Mu u detud ku u pä ev /kella a a eg  K A  

 Fa ili maht tekst  V  A  

 

Kahe vaadeldava repositooriumi osas esineb materjalide kirjeldamisel 35 erinevat metaandmete 
andmeelementi, millest nende repositooriumite lõikes kattub 15 elementi. www.koolielu.ee repositooriumis 
kogutakse materjalide kirjeldamiseks 24 ja www.e-ope.ee repositooriumis 26 metaandmete elementi. 

Lisaks materjalidega seotud metaandmetele kogutakse ja hoiustatakse www.koolielu.ee portaalis ka iga 
materjali kasutamisega seotud metaandmeid (statistika). Kogutav statistika aga ei hoiustata Waramus (nt e-
koolikoti süsteemis on samade materjalide samad metaandmed erinevad). Iga materjali juures tuuakse välja 
neli kasutamisega seotud atribuuti: 

1. Vaatamiste arv näitab materjali kirjelduse vaate külastuste arvu alates materjali avaldamisest; 

2. Kasutamise arv näitab materjali kirjelduse vaatest materjali avamiste koguarvu alates materjali 
avaldamisest;  

3. Lemmikuks märkimise arv näitab mitu registreeritud www.koolielu.ee kasutajat on lisanud 
materjali oma süsteemisisesesse lemmikute materjalide nimekirja; 

4. Kollektsioonidesse lisamiste arv  näitab mitmesse süsteemisisesesse lingikogumikku on materjal 
lisatud. 

www.e-ope.ee repositooriumis materjalide kasutamisega seotud statistikat ei koguta.  

http://www.koolielu.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.e-ope.ee/
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5. Visioon 

5.1. Teenuse visioon 

HITSA repositooriumid toetavad HITSA poolt osutatavat digitaalsete õppematerjalide jagamise teenust. 
Repositooriumite arengule tulevikunägemuse koostamiseks analüüsiti esmalt repositooriumitega seotud 
teenust ja selle jätkamise võimalusi.  

Analüüsi aluseks valiti neli võimalikku alternatiivi: 

1. Teenuse jätkamine uue repositooriumi toel; 

2. Teenuse jätkamine kolmanda osapoole teenuse toel; 

3. Teenuse jätkamine olemasolevate repositooriumite toel; 

4. Teenuse sulgemine. 

Iga alternatiivi osas teostati SWOT analüüs, mis tõi välja alternatiivi tugevused ja nõrkused ning sellega 
kaasnevad võimalused ja ohud. Alternatiivide analüüs esitati Tellijale kaalumiseks ja otsustamiseks, mi lline 
arengusuund digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse osas soovitakse võtta.  

Järgnevalt on toodud alternatiivide analüüs ja sellel põhinev Tellija valik teenusega jätkamise osas. 

5.1.1. Teenuse jätkamine uue repositooriumi toel 

 

 

(S)t rengths – T ugevused  

• Sa a b arendada just sellise lahenduse 
n a gu soov itud 

• Sa a b kasutada Estcore metaandmete 
sta ndardit 

• Sa a b luua ja hallata õppekavapuud 
• Õppematerjalid asuvad ühes kohas 

ja  on  a lati kättesaadavad 

• Sa a b pakkuda liidestust täpselt 
n en dele süsteemidele, mis vajalikud 

• Uu te metaandmete lisamine on  
lih tne 

(W)ea knesses – Nõrkused 

• Pikk protsess valmis lahenduseni  
• A r endus ja halduskulud 
• Teenuse skoobi hajumine (Võib hakata 

tekkima funktsionaalsus, mida 
teg elikult peaks katma teised 

sü steemid, nt e-koolikott) 

(O)pportunities – V õimalused 

• V õimalus kasutada a lusplatvormiks 
ü ldtunnustatud v abaravalisi lahendusi 
(n t . dSpace) 

• Olem asolevad õppematerjalid saab üle 
tõsta uude süsteemi 

• V õimalus pakkuda r epositooriumi 
teenust vahevara põhimõttel 

er inevatele kogukonna süsteemidele 

(T )h reats - Oh ud  

• Uu t teenust ei hakata tarbima ja seeläbi ei 
sa av utata soov itud eesm ärke 

• Olem asolevates repositooriumites olevad 
õppematerjalid tuleb kättesaadavalt 
a r hiveerida, sh koolielu olulised lingid 
õppematerjalile, mille kustutamisel 
ka ov ad n eed ka ekoolikotist 

• Lu uakse funktsionaalsus, mida tegelikult 
ei ole v aja, aga m ille haldamine ja 
tä iendamine on  ajakulukas, tömahukas ja 
m ida katavad teised t öövahendid, nt 
v ideo- ja heliliste õppem aterjalide 

v oogedastamine ja konverteerimine 
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Ühe võimaliku alternatiivina vaadeldi digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse jätkamist uue arendatava 
repositooriumi toel. Seda alternatiivi kaaluti kuna vajaduste kaardistamise käigus selgus, et olemasolevad 
repositooriumite arendamine on muutunud erinevatel põhjustel liialt keerukaks ja seetõttu võib teenuse 
tarbijate kasvavate vajaduste rahuldamine pikemas perspektiivis olla olemasoleva lahenduse korral liialt 
ressursimahukas. 

A lternatiiv lähtus järgnevatest põhimõtetest: 

• Arendatakse uus repositoorium n-ö puhtalt lehelt või põhinedes vabavaralisele repositooriumi platvormile; 

• Uus repositoorium omab eraldiseisvat kasutajaliidest repositooriumi materjalide haldamiseks; 

• Repositoorium osutab teenust vaid digitaalsete õppematerjalide failide jagamiseks (lingikogu enam ei 
toetata); 

• Uus repositoorium toimib vahevarana teiste süsteemidega liidestumisel; 

• www.koolielu.ee liidestatakse uue repositooriumi vastavate veebiteenuste abil; 

• Olemasolevatest repositooriumitest viiakse digitaalsed õppematerjalid üle uude repositooriumisse; 

• E-ope.ee ja Waramu repositooriumid suletakse. 

 

5.1.2. Teenuse jätkamine kolmanda osapoole teenuse toel 

 

(S)t rengths – T ugevused  

• HITSA ei pea tegelema teenus 
ta gamisega, teenuse mahud ja 
kä ideldavus on  SLA põhiselt kokku 
lepitud  

• Pu u dub süsteemianalüüsi ja 
a r endustööde teostamise kulu 

• Ei pea  teostama täiendarendusi 
• Sa a b viivitamata kasutusele v õtta 

(W)ea knesses – Nõrkused 

• Tõen äoliselt ei saa kasutada 
soov itud, ntEstCore 
m etaandmestikku 

• Teenuse h ind võib olla suurte 
m ahtude juures kallis  

• Teenuse h innatõusu on raske 
kon trollida 

• Ta rkvara funktsionaalsused 
piir duvad teenusepakkuja poolt 

pa kutavaga 

(O)pportunities – V õimalused 

• Ra hv usv ahelised keskkonnad on  
pa r emini seotud otsingutega 

• Ra hv usv ahelistes keskkondades on ka 
teisi materjale, mis annavad 
lisa ndväärtuse 

• Teostakse arendusi, m is loov ad uusi ja 
ka sulikke funktsionaalsusi ka HITSA 
r epositooriumi mõistes 

• Ka su tatakse rahvusvaheliselt levinud 
m etaandmete standardeid 

(T )h reats – Oh ud 

• Teenus on sõltuv teenusepakkuja 
v õim ekusest teenust pakkuda 

• V õim alik, et õppematerjalide 
litsentsitingimused ei vasta HITSA 
v ajadustele või ESFi eeskirjadele 

• Õppematerjalide omandiõigused ei pruugi 
pea le üleslaadimist kuuluda enam autorile 

• Teenus ei pruugi pakkuda liidestust või 
v ajalikul m ääral seadistatavat liidestust 
n õu tud süsteemidega repositooriumi 
liidestamiseks nt ekoolikotiga liidestamiseks 

• Ei pr uugi olla v õimalik sisestada õppekava 
m itmetasandilist struktuuri 

• Ei pr uugi v õimaldada keelelist kohandust 

http://www.koolielu.ee/
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Ühe võimaliku alternatiivina kaaluti digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse osutamist SaaS4 (Software 
as a Service) teenuse abil. Üheks selliseks teenuseks on OpenRepository5. SaaS teenusel põhinev alternatiiv 
lähtus järgnevatest põhimõtetest: 

• Repositooriumite arendustöid ei teostata; 

• Võetakse kasutusele saas teenusel põhinev repositoorium; 

• Teenuse osutamisel kohandutakse saas teenuse poolt pakutava funktsionaalsusega; 

• Olemasolevatest repositooriumist viiakse digitaalsed õppematerjalid uude repositooriumisse; 

• Suletakse www.e-ope.ee ja Waramu repositooriumid, suletakse ühtlasi ka integratsioon koolielu.ee-ga. 

 

5.1.3. Teenuse jätkamine olemasolevate repositooriumite toel 

 

Alternatiivina kaaluti vaatamata võimalikele ressursivajaduste kasvuga seotud riskidele ka olemasolevate 
repositooriumite abil digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse jätkamist. Alternatiiv lähtus järgmistest 
põhimõtetest: 

• www.e-ope.ee suletakse ja materjalid tõstetakse ümber Waramusse; 

• Alles jäetakse Waramu repositoorium ja selle liidestus www.koolielu.ee -ga; 

• Waramu repositooriumist kaotatakse võimalused linkide avaldamiseks; 

• Viiakse läbi vajadustele vastavad arendused. 

                                                             
4 h t tps://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service  
5 h t tp://www.openrepository.com/ 

(S)t rengths – T ugevused  

• Olem as on  töötavad süsteemid, m ida 
ei tu le nullist arendada; 

• Su ur osa funktsionaalsusest on  
olem as ja seda tuleb täiendada; 

• Koolielu.ee-s on  olemasolev ja 
v äljakujunenud kasutajaskond ja 
tööpr otsessid; 

• E-ope.ee halduskulud saab suunata 
Wa ramu arendamisse, eesmärgiga 

tõsta m aterjalide kvaliteeti; 

(W)ea knesses – Nõrkused 

• Uu te õppematerjalide lisandumisel ei 
pr uugi repositoorium olla skaleeritav ja 
v õib m uutuda a eglaseks 

• Koolielu.ee lingikogu ei taga materjali 
sä ilivust, sest süsteem ist viidatud 
v älislingid õppematerjalile muutuvad 
v õi lähevad katki 

• Tekib ekoolikotiga paralleelne ja 
m itmeti sarnase funktsionaalsusega, st 

ekoolikotti dubleeriv lahendus 

(O)pportunities – V õimalused 

• Tä iendada õppematerjalide lisaja 
v aadet tem a töölaua vaatega, kus on 
n ä ha kõik tem a lisatud materjalid ja 
n en de kasutamise statistika 

• Ta gada erinevate huvigruppide  

(T )h reats – Oh ud 

• Meta andmete lisamine/ühtlustamine 
v õib osutuda keerukamaks kui esialgu 
v älja paistab 

• Pikemas perspektiivis arendus ja 
h a lduskulud tõusevad, sest on v aja 

sa mmu pidada muutustega maailmas 

http://www.e-ope.ee/
http://www.e-ope.ee/
http://www.koolielu.ee/
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5.1.4. Teenuse sulgemine 

 

Võimaliku alternatiivina kaaluti ka digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse osutamise lõpetamist HITSA 
poolt. Alternatiivi kohaselt oleks mõlemad HITSA repositooriumid suletud ja materjalid arhiveeritud. 

 

5.1.5. Visiooni valik 

Tellija kaalus intervjuude käigus kogutud vajadusi, võimalikke alternatiive teenuse osas ja tegi analüüsile 
tuginedes otsuse teenusega jätkamiseks uue repositooriumi toel. Tellija otsus oli järgnev: 

„1 . Luua uus ühine õppevara repositoorium (kõikide haridusastmete materjalide koondamiseks). Uude 
repositooriumisse tõstetakse üle tänased Waramu ja e-õpe repositooriumite materjalid (v.a e-ope repos olevad 
vananenud materjalid, mis tuleb arhiveerida). Uus repositoorium arendatakse olemasolevate võimaluste 
põhjalt (kas Waramu, DSpace vms), st me ei pea mõistlikuks hakata arendama uut lahendust nullist.  

2. Uue repositooriumi arendamise käigus tuleb see liidestada Koolielu infoportaaliga ja seda lähtudes samadest 
tehnilistest põhimõtetest nagu kehtivad ka teiste süsteemidega liidestamisel (nt e -koolikotiga; vt ka punkti 4). 
Koolieluga liidestamise viis ei tohi tekitada repositooriumi sõltuvust Koolielu infoportaalist nagu see täna on (st 
praegusest sõltuvusest waramu ja infoportaali vahel tuleb vabaneda).  

3. Uue repositooriumi kasutajaliidese vahendusel peab olema kasutajal võimalik läbi viia automaatse 
tagasisidega eneseanalüüsil põhinevat kvaliteedi kriteeriumite täitmise kontrolli. Lisaks võiks süsteem 
kontrollida saadud hinnangut kvaliteedi minimaalse nõude täitmist ehk võrreldakse etteseadistatud punktilist 
alammäära saavutatud tulemusega ja sellest lähtuvalt kas avaneb võimalus materjal üles laadida või ei. Peale 
seda sekkub ainemoderaatori rollis olev isik, kes otsustab lõplikult, kas materjal avalikustada või mitte. 
Ainemoderaatori sekkumist ei ole vaja ESF-rahastusega tellitud ja kirjastuste poolt loodud materjalide vms 
lisamisel. Materjali mitte-avalikustamisel peab ta saama anda tagasisidet autorile. 

(S)t rengths – T ugevused  

• HITSAl ei ole kohustust tagada 
r epositooriumites h oitavate 
õppematerjalide kv aliteeti  

• Pu u duvad arenduskulud 
• Pu u duvad täiendavad kulud 

a in emoderaatorite motiveerimiseks 

• Ei teki konflitkseid arendussoov e 
• Ei ole v ajadust arendada 

fu n ktsionaalsusi, mida katavad v õi 
h a kkavad katma 
su urkorporatsioonide nagu Amazon, 
Goog le, Apple õppematerjalide 

r epositeerimise valdkonna teenused 

(W)ea knesses – Nõrkused 

• Pu u dub keskne kogu ESFi meetmete 
r a ames loodud õppem aterjalidest 

• Õppematerjalid ei pruugi olla leitavad 
ku na nende indekseerimine võib olla 
keerukas, sest n eed paiknevad erineva 
keerukusastmega süsteemides 

• Õppem aterjalide metaandm etega 
kir jeldamine ei ühtlustu 

• Estcor e standardi kasutusele võtt viibib 
• Pu u dub õppematerjalide kasutamise 

sta tistika, mis võimaldaks valdkonnas 
toimuvast ülevaateid ja 

pla neerimistegevusi 

(O)pportunities – V õimalused 

• Er a sektor panustab õppematerjalide 
r epositooriumite loom isse 

• HITSA ei pea tagama õppematerjalide 
kv aliteeti 

• Õppematerjalide loomine tuleneb 
otsesest v ajadusest m itte sunnist või 
su bsideerimisest 

  

(T )h reats – Oh ud 

• Õppematerjalide tasuta ligipääsuks võib olla 
v ajalik õppematerjalide loojatel, n t 
kir jastused, luua v õi kohandada 
olemasolevaid süsteeme, m is suurendavad 
n en de loojate kulusid v õi piirab 
õppematerjalide loojatel hangetel osalemist 

• Üh tlustatud õppematerjalide kirjeldamise 
m etaandmete standardite loomisprotsess 
seiskub v õi muutub a eglasemaks 

• Eesti keelseid õppematerjale on raske leida 
• Eest i keelseid õppematerjale ei lisata veebi 
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4. Uus repositoorium peab pakkuma vahevara funktsioone ka teistele süsteemidele – st, et teised süsteemid 
saavad selle külge standardselt liidestuda (nt e-koolikoti liidestus) 

5. Uuel repositooriumil on ka oma veebiliides, mille kaudu on võimalik andmeid töödelda või andmepäringuid 
teha (andmete sisestamine, otsing, statistika jms; vt ka punkti 3).“ 

5.2. Protsesside vaade 

Vajaduste kaardistuse ja v isiooni valiku põhjal koostati digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse 
põhiprotsessidele tulevikunägemus TO-BE protsesside näol. Järgnevalt kirjeldatud TO-BE protsessid on 
aluseks tulevase süsteemi kasutuslugude ja nõuete kirjeldamisel. 

5.2.1. Õppematerjalide avaldamine 

Materjalide avaldamise protsessis osalevad kaks rolli – materjali avaldaja ja kvaliteedi kontrollija. Protsessi 
kirjeldab Joonis 8: Materjalide avaldamise protsess. 

  

Joonis 8: Materjalide avaldamise protsess 

Protsess algab uue õppematerjali lisamisega materjali avaldaja poolt. Materjale avaldada sooviv kasutaja peab 
olema autenditud. Ta laeb üleslaetava materjali repositooriumisse, mille järel toimub materjali metaandmete 
kirjeldamine. Süsteem täidab materjali avaldaja kasutajaprofiili põhjal metaandmed võimalikus ulatuses, et 
minimeerida materjali avaldamise halduskoormust. 

Seni, kuni kõik vajalikud metaandmed pole kirjeldatud, kasutajal materjali avaldada ei võimaldata. Juhul kui 
kasutaja teatud aja jooksul metaandmeid ei kirjelda, annab süsteem kasutajale hoiatusteavituse (nt e -posti 
aadressile) materjali kustutamise osas. Kui kasutaja sellele teatud aja jooksul ei reageeri, kustutatakse materjal 
süsteemist. 

Juhul kui kasutaja kirjeldab vajalikud metaandmed, saab ta materjali esitada avaldamiseks. Metaandmete 
kirjeldamise käigus peab ta kasutaja andma teada, millisest allikast materjal pärineb. Juhul kui materjal on 
mõne kirjastuse väljaanne või loodud ESF (või mõnest muust) rahastusest, siis eeldatakse, et materjali kvaliteet 
on kontrollitud ja see avaldatakse koheselt. 

Juhul kui materjali kvaliteeti pole varem kontrollitud, tuleb materjali avaldajal anda materjali osas 
eneseanalüüsil põhinevad kvaliteedi kriteeriumite hinnangud kvaliteedi küsimustikus. Enesehinnangu 
tulemuste põhjal otsustab süsteem, kas materjal avaldatakse koheselt, või mitte. 

Juhul kui hinnang pole materjali avaldamiseks piisav, antakse kvaliteedi kontrollijale (nt ainemoderaator või 
mõni muu äriline roll) ülesandeks materjali kvaliteeti kontrollida ja avaldamise osas otsus teha. Süsteem 
saadab automaatsed teavitused materjali kvaliteedi kontrolli suunamisest nii kvaliteedi kontrollijale, kui ka 
materjali avaldajale. Juhul kui materjal ei läbi kvaliteedi kontrolli, annab kontrollija  materjali avaldajale 
tagasisidet puuduste osas ja võimaldab tal puudused eemaldada. Juhul kui materjali avaldaja ei tee seda teatud 
aja jooksul, kordub kustutamise protseduur hoiatusteavitusega. 

Juhul kui materjal läbib kvaliteedi kontrolli, siis süsteem saadab automaatselt sellekohase teate materjali 
avaldajale ja avaldab materjali. 
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5.2.2. Õppematerjalide otsimine 

Õppematerjalide otsimise protsessis vaadeldakse materjali otsija tegevusi repositooriumi kasutajaliideses. 
Repositooriumiga liidestuvate süsteemide korral toimub materjalide otsimine vastavate süsteemide loogika 
järgi, mis ei pruugi alluda samale disainile. Õppematerjalide otsimise protsessi kirjeldab Joonis 9: 
Õppematerjalide otsimine. 

 

Joonis 9: Õppematerjalide otsimise protsess. 

Protsess algab materjali otsija poolt repositooriumi kasutajaliidese avamisega. Materjali otsijal on valik, kas 
autentida ennast või kasutada süsteemi anonüümselt. Anonüümsel kasutajal on võimalus kasutada järgnevaid 
meetodeid materjalide leidmiseks: 

1. Materjalide sirvimine valdkonna järgi – see on materjalide otsimine hierarhilise kategooriate puu 
abil. Kategooriateks võib olla õppekava ja selle alamelemendid, kuid võib olla ka mõni muu vabalt valitud 
hierarhiline klassifikaator, mis on materjali metaandmetes määratud. 

2. Valik populaarsemate materjalide nimekirjast – see on materjalide otsimine lühikesest nimekirjast, 
kuhu süsteem kuvab populaarsemad materjalid. Materjali populaarsus võib tuleneda ühest või mitmest 
erinevast materjali kasutamistiheduse või hindamisega seotud aspektidest, mille alusel moodustatakse 
lühike pingerida populaarsemate materjalide kiirvalikuks. 

3. Kiirotsing – see on materjali otsimine ühe või mitme märksõna järgi, mida on võimalik sisestada ühte 
otsingulahtrisse. Kiirotsinguga otsitavad märksõnu otsitakse tavaliselt materjali nimest, kirjeldusest ja 
seotud märksõnadest. Otsingu tulemusena kuvatakse sirvitav otsinguparameetritele vastav materjalide 
nimekiri. 

4. Laiendatud otsing – see on materjali otsing kogu materjalidega seotud metaandmete ulatuses, mis 
võimaldab otsinguparameetrina täpsustada igat metaandmete atribuuti eraldi. Otsingu tulemusena 
kuvatakse sirvitav otsinguparameetritele vastav materjalide nimekiri. 

Juhul kui kasutaja on ennast süsteemis autentinud, võrdleb süsteem automaatselt kasutajaprofiili 
metaandmeid ja materjalide metaandmeid ning teeb selle põhjal personaalseid soovitusi materjalide osas, mis 
võiksid vastavale kasutajale huvi pakkuda. 

Kasutaja saab avada leitud või huvi pakkuva materjali kirjelduse vaate, kus on kirjeldatud materjaliga seotud 
metaandmed (sh kasutusstatistika, kommentaarid ja hinnangud). Kasutajal on võimalus teatud formaatide 
korral avada materjali eelvaade ja sirvida materjali sisu eelvaates. Materjali kirjelduse vaatest on võimalus 
materjal laadida kasutaja tööjaama ja avada see vajaliku rakendusega. 
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5.3. Repositooriumi vaade 

Visiooni ja TO-BE protsesside põhjal koostati repositooriumi, kui õppematerjalide jagamise teenust toetava 
infosüsteemi, kontseptuaalne arhitektuur, mida kujutab Joonis 10: Repositooriumi üldvaade. 

Õppematerjalid

Kasutajarakendus

Veebiteenused

HITSA repositoorium

Välised süsteemid

Kasutaja

 

Joonis 10: Repositooriumi üldvaade 

Visiooni kohaselt on HITSA repositooriumiks HITSA poolt hallatav infosüsteem, milles hoiustatakse ja 
hallatakse jagatavaid õppematerjale. HITSA repositoorium koosneb kolmest põhikomponendist: 

1. Õppematerjalide andmebaas, milles hoiustatakse jagatavaid õppematerjale ja nendega seotud 
metaandmeid. 

2. Repositooriumi kasutajaliides, mis sisaldab toetavaid funktsionaalsusi õppematerjalide haldamiseks. 

3. Repositooriumi veebiteenused, mis võimaldavad ka välistel süsteemidel teostada repositooriumi 
õppematerjalide osas kindlaid haldustegevusi. Veebiteenused võimaldavad repositooriumil toimida 
vahevara põhimõttel pakkudes välistele süsteemidele standardseid liidestumisvõimalusi. 

Repositoorium on tuleviku nägemuses autonoomne infosüsteem, millel puuduvad sõltuvused teistest 
infosüsteemidest. Repositoorium tagab veebiteenuste pakkumisega materjalidele ja nendega seotud 
metaandmetele ligipääsu ka välistele süsteemidele (nt koolielu.ee, või e-koolikott.ee, vms), kuid ei ole oma 
arengus sõltuv nendest süsteemidest, ega vastupidi. Veebiteenused saavad olema standardsed kõikide 
süsteemide jaoks, mis neid kasutada soovivad. 

Repositooriumi kasutajaliides võimaldab kasutajal õppematerjale leida, jagada ja vaadata. Veebiteenuste abil 
on olemas ka välistel süsteemidel võimalused oma kasutajaskonnale HITSA repositooriumis paiknevate 
õppematerjalide leidmiseks ja soovi korral ka uute materjalide lisamiseks. Seeläbi tekivad kasutajal võimalused 
leida ja jagada HITSA repositooriume materjale mitmete erinevate süsteemide vahendusel. Õppematerjalide 
vaatamiseks suunatakse väliste süsteemide kasutajad HITSA repositooriumi kasutajaliidesesse. 

Olulise erinevusena AS-IS olukorraga võrreldes, võimaldatakse tulevases repositooriumis säilitada ja jagada 
õppematerjale vaid failidena, mis füüsiliselt paigutatakse jagamise teenuse raames HITSA repositooriumisse. 
Õppematerjalide viidete (s.o lingid kolmandate osapoolte repositooriumitesse) ja nendega seotud metaandmete 
kirjeldamist HITSA repositooriumis ei toetata. 

5.3.1. Liidesed ja andmevahetus 

Visiooni kohaselt peavad välised süsteemid saama suhelda repositooriumis olevate õppematerjalidega 
standardsete veebiteenuste kaudu toimides nö. vahevarana. Lisaks veebiteenustele eeldatakse süsteemil 
võimekust ka ise teiste süsteemide poolt pakutavaid veebiteenuseid tarbida (sh. xTee teenused, Tartu Ülikooli 
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dSpace süsteem). Kindlasti peab olema võimalik liidestuda e-koolikoti süsteemiga ja liidestus www.koolielu.ee 
portaaliga repositooriumis olevate õppematerjalide andmete kuvamiseks ja haldamiseks. Nõuded liidestele ja 
andmevahetusele on kirjeldatud nõuete peatükis (nõuded MN-001 kuni MN-007b). 

Soovitav on, et veebiteenuste kasutamine väliste süsteemide poolt piiratakse IT administratiivsete vahendite 
abil (võrgukonfiguratsioonid, autentimismehhanismid, vms.), et vältida võimalikku veebiteenuste 
kuritarvitamist. Tulevane repositoorium peab sisaldama vähemalt kolme järgnevat veebiteenust: 

1. Õppematerjalide andmete päring, mis võimaldab välistel süsteemidel saada andmeid repositooriumis 
sisalduvate materjalide kohta.  

Päringu algatab väline süsteem andes veebiteenusele sisendina info, milliste õppematerjalide osas ta andmeid 
soovib. Võimaldatud peab olema sisendina anda otsingukriteeriumid kogu õppematerjalidega seonduvate 
metaandmete ulatuses, sh. kvantitatiivsete andmete puhul peab olema võimalik anda sisendina nii täpset 
väärtust kui ka vahemikku ja klassifitseerivate andmete puhul peab olema võimalik sisendina anda ühte või 
mitut klassifikaatori väärtust. Vabateksti väärtuste korral peab olema võimaldatud tekstiosa otsing.  

Veebiteenus peab päringu tulemusena tagastama välisele süsteemile loendi sisendina antud kriteeriumitele 
vastava(te) õppematerjali(de) metaandmed, sh. iga õppematerjali veebiaadressi (URL-i). Väline süsteem saab 
ekspluateerida veebiteenuse tulemina saadavaid andmeid oma äriloogika vajadustele vastavalt. Näiteks saab sel 
moel www.koolielu.ee portaal kuvada ainult üldhariduse õppekavadega seotud materjalide nimistut, pakkuda 
nende allalaadimist või avamist repositooriumi kasutajaliideses. Kuigi repositoorium sisaldab rohkem 
materjale, siis veebiteenuse filtreerimisega luuakse vaated, mis on vajalikud ainult üldhariduse kontekstis. 

Olulise põhimõttena nähakse visioonis, et õppematerjalide vaatamisel süsteemide vahel tegelikku õppematerjali 
failide vahetamist ei toimu. Õppematerjali veebiaadressi kasutades saab väline süsteem pakkuda oma 
kasutajatele faili allalaadimist otse oma süsteemist või õppematerjali (ja sellega seotud metaandmete) avamist 
repositooriumi kasutajaliideses (materjali vaataja kasutuslugu „Materjali avamine“). 

2. Õppematerjalide lisamise päring, mis võimaldab välistel süsteemidel õppematerjale lisada 
repositooriumisse.  

Päringu algatab väline süsteem andes veebiteenusele sisendinfona õppematerjali (ühe või mitu faili) ja sellega 
seotud metaandmed. Veebiteenus peab sisendit vastu võttes kontrollima, et kõik kohustuslikud metaandmed 
oleksid sisendina kaasa pandud. Ilma kohustuslike metaandmeteta ei ole lubatud uusi õppematerjale 
repositooriumisse võtta. Veebiteenusesse sisendina antavate andmete kvaliteedi (kasutajate autentsus, 
klassifikaatorite korrektsus) eest vastutab väline süsteem, mis võimaldab kasutajatele oma vormide abil 
repositooriumisse õppematerjale laadida. 

Päringu tulemusena antakse välisele süsteemile tagasiside, kas õppematerjalide lisamine õnnestus või mitte. 
Kui mitte, siis ka veapõhjus. Veebiteenuse tulemusena rakenduvad materjali avaldamisele samad nõuded, mis 
repositooriumi kasutajaliideses (materjali avaldaja kasutuslugu „Materjali esitamine avaldamiseks“). Juhul kui 
on vajalik avaldatavale materjalile rakendada kvaliteedikontrolli test, siis peab veebiteenus sellekohase info 
välisele süsteemile tagastama (koos veebiaadressiga/otselingiga testile). Link avaneb repositooriumi 
kasutajaliideses, mille kaudu kasutaja edasi tegutseb. 

Selline liides võimaldab näiteks e-koolikoti või koolielu süsteemidel laadida repositooriumisse materjale oma 
süsteemide kasutajaliideste abil. 

3. Õppematerjalide andmete muutmise päring, mis võimaldab välistel süsteemidel muuta 
repositooriumis olevate õppematerjalidega seotud andmeid (metaandmeid ja faile).  

Päringu algatab väline süsteem andes sisendina konkreetset õppematerjali tuvastada võimaldava tunnuse ja 
muudetavate metaandmete koosseisu. Sisendina peab saama anda kogu andmeid kogu õppematerjaliga seotud 
metaandmete ulatuses. Veebiteenus peab kontrollima, et muutmise tagajärjel peavad olema tagatud vähemalt 
kõikide kohustuslike metaandmete täidetus.Nagu materjalide lisamiselgi, vastutab väline süsteem 
veebiteenusesse sisendina antavate andmete kvaliteedi eest. Ka andmete kustutamine (mitte kuvatavaks 
muutmine) repositooriumis toimub selle päringu abil. 

Päringu tulemina tagastatakse välisele süsteemile info andmete muutmise õnnestumise osas. Kui muutmine ei 
õnnestunud, siis peab tagastama ka vea põhjuse. 

http://www.koolielu.ee/
http://www.koolielu.ee/
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5.4. Õppematerjalide metaandmete vaade 

Lähtudes vajaduste kaardistusest ja visioonist kirjeldati HITSA repositooriumis õppematerjalidega seotud 
metaandmestik, mis on kirjeldatud tabelis Tabel 6: Õppematerjali metaandmed tulevases repositooriumis. 

Selgitused õppematerjali olekut kirjeldavate metaandmete kohta on järgmised: 

1. Lukustamine. Avaldatud materjal saab olla (muutmiseks ja kustutamiseks): 

1.1. lukustatud (automaatne juhul kui õppematerjal on ESF, vmt programmi ja/või üld-, alus- või 
kutsehariduse õppekava alla klassifitseeritud ja seetõttu kvaliteedikontrollijale avaldamiseks suunatud 
materjal); 

1.2. lukustamata; 

1.3. muutmiseks ja kustutamiseks avatud. 

2. Arhiveerimine. Täidab nõude "Peakasutaja saab ühe või mitme õppematerjali metaandmete kirjeldamiseks 
kasutatava klassifikaatori alusel määrata vastava(te) klassifikaatori(te) väärtusi kandva õppematerjali 
arhiveerimise tähtaja (nt klassifikaatori "Haridustase" väärtust "Kõrgharidus" omav õppematerjal 
arhiveeritakse 4 aastat peale avaldamist)." Avaldatud õppematerjalil on või ei ole arhiveerimistähtaeg. 
Arhiveerimistähtaja saabumisel arhiveeritud materjal ei ole enam otsitav ega õppematerjalide puus sirvitav, 
kuid selle url ei muutu ja on ligipääsetav juhul kui seda  ei ole käsitsi peidetuks märgitud. 

3. Säilitamine. Täidab nõude "Peakasutaja saab ühe või mitme õppematerjali metaandmete kirjeldamiseks 
kasutatava klassifikaatori alusel määrata vastava(te) klassifikaatori(te) väärtusi kandva õppematerjali 
säilitamistähtaja (nt klassifikaatori "Haridustase" väärtust "Kõrgharidus" omav õppematerjal säilitatakse 6 
aastat peale avaldamist)." Säilitamistähtaja mõte on see, et peale selle möödumist vastavat tähtaega kandev 
materjal kustutatakse süsteemist automaatselt ja lõplikult.  Lisaks eksisteerib "säilitatakse alaliselt" väli, 
mis peab garanteerima selle, et kui kogemata luuakse mõni säilitamise reegel, mis vastavat materjali 
puudutab, siis süsteem seda materjali ei kustuta. 

Tabel 6: Õppematerjali metaandmed tulevases repositooriumis 

A t ribuudi nimetus A ndm et ü ü p         Koh ustuslik Kodeerimissüsteem  Loom ine      Ligipä ä s 

Pea lkiri tekst  K - Kä sitsi  Av aandmed 

Lü h ikirjeldus tekst  K - Kä sitsi  Av aandmed 

(Ka a s)autori ees- ja 
perenimi 

tekst  K 
A u torite loetelu, sh 
sü steemi lisatud 
isikute hulgast. 

A u tomaatne, 
Kä sitsi  

Av aandmed 

A u toriga seotud 
orga nisatsioon(id) 

tekst  V  Kla ssifikaator 
A u tomaatne, 

Kä sitsi  
Av aandmed 

A u tori e-post tekst  K - A u tomaatn e Piir a tu d 

A u tori telefon tekst  V  - A u tomaatn e Piir a tu d 

A u tori amet tekst  V  
Kla ssifikaator, 
v abatekst 

A u tomaatn e Av aandmed 

Isikukood tekst  V  eID kodeering 
A u tomaatne, 

Kä sitsi  
Piir a tu d 

Seos õppekavaga tekst  K 

A lg-,  põhi-, kesk- ja 
ku tsehariduse 
õppekavade ja nende 
a lamkategooriate 
loetelud. Üks v alik on 
„ Ei ole õppekavaga 
seotu d“. 

Kä sitsi  Av aandmed 

V õt mesõnad tekst  K - Kä sitsi  Av aandmed 

Õpilugu tekst  V  - Kä sitsi  Av aandmed 
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A t ribuudi nimetus A ndm et ü ü p         Koh ustuslik Kodeerimissüsteem  Loom ine      Ligipä ä s 

Õppem aterjali tüüp  tekst  K 
Kla ssifikaator, LRE A P 
v ers.  4.7 

Kä sitsi  Av aandmed 

Õppem aterjali keel tekst  K 
Kla ssifikaator, keelte 
loetelu 

Kä sitsi  Av aandmed 

Õppem aterjali 
a a dress (URL) 

v iit  V  URL, IEEE RFC 17 38 Kä sitsi  Av aandmed 

Crea tive Commonsi 
l itsents 

tekst  K Kla ssifikaator Kä sitsi  Av aandmed 

Loom ise aasta tekst  V  - Kä sitsi  Av aandmed 

A v aldamisaeg ku upäev/kellaaaeg K EV S 8 , ISO 8601 A utomaatselt Av aandmed 

Mu u tmise aeg ku upäev/kellaaaeg K EV S 8 , ISO 8601 A utomaatselt Av aandmed 

A v aldaja tekst  K 
A v aldajate loetelu 
sü steemi lisatud 
isikute hulgast 

A utomaatselt Piir a tu d 

Sä ilitamistähtaeg ku u pä ev /a a sta  V  - A u tomaatn e Av aandmed 

Sä ilitatakse a laliselt tekst  K - A u tomaatn e Av aandmed 

A rhiveerimistähtaeg ku u pä ev /a a sta  V  - A u tomaatn e Av aandmed 

St a atus tekst  K Kla ssifikaator A utomaatselt Av aandmed 

Programm tekst  V  Kla ssifikaator Kä sitsi  Av aandmed 

Lisa tud faili 
nimi/nimed 

tekst  V  - A utomaatselt Av aandmed 

Fa ili maht tekst  V  - A utomaatselt Av aandmed 

Fa ilitüüp tekst  V  - A utomaatselt Av aandmed 

Mu u tja nimi tekst  K - A utomaatselt Piir a tu d 

Keeletase tekst  V  Kla ssifikaator Kä sitsi  Av aandmed 

T ööt unnimaht  
õppu rile 

n u m ber  V  - Kä sitsi  Av aandmed 

T oetatud platvormid tekst  V  Kla ssifikaator Kä sitsi  Av aandmed 

Mobiilisõbralik 
(responsiivne) 

tekst  V  - Kä sitsi  Av aandmed 

Ha ridustase tekst  K Kla ssifikaator Kä sitsi  Av aandmed 

Lä biv teema tekst  V  Kla ssifikaator Kä sitsi  Av aandmed 

Üldpä devus tekst  V  Kla ssifikaator Kä sitsi  Av aandmed 

 

Õppematerjalide metaandmete seoseid väliste registritega  sisendi kogumise käigus ei tuvastatud. 
Õppematerjalidega seotud vajalikud andmed hallatakse süsteemi sees. See tähendab, et kui määratakse 
õppematerjali sisestamisel õppematerjali metaandmeid, siis kasutatakse sisestusvormidel valikloendite 
kuvamiseks süsteemi sees hallatavaid klassifikaatoreid. Andmevormide eeltäitmiseks kasutatakse 
süsteemisiseseid andmeid ja eID (ID-kaardi ja mobiil-ID) päringutest saadavaid andmeid. 
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6. Nõuded 

Vajaduste kaardistuse ja v isiooni valiku põhjal loodi repositooriumi tarkvarale funktsionaalsed ja 
mittefunktsionaalsed nõuded, mis on aluseks tulevaste arendustööde tellimisel. Tarkvaranõuded kirjeldati 
naturaalkeeles ärireeglitena järgides Rahvusvahelise Süsteeminõuete Kavandamise Nõukogu (International 
Requirements Engineering Board6, edaspidi IREB) soovituslikke praktikaid. Kokku loodi 304 tarkvara nõuet, 
milles sisaldub 235 funktsionaalset ja 69 mittefunktsionaalset nõuet. 

Koostöös Tellijaga nõuded prioritiseeriti, et toetada nõuete realisatsiooni osas otsuste tegemist 
arendusprojekti(de) eelarve planeerimise ja tellitavate arendustööde käigus. Prioriteedid seati nn. MoSCoW-
meetodi7 abil, mis on üldlevinud praktika tarkvaranõuete prioritiseerimisel. Meetod võimaldab hinnata nõude 
osatähtsust 4-astmelisel skaalal nõude realiseerimise kontekstis. 

4- (M)ust – Nõue PEAB saama arendusprojektis realiseeritud. Ilma selle nõude realisatsioonita puudub 
arendusprojekti tulemitel mõte. 

3- (S)hould – Nõue PEAKS saama arendusprojektis realiseeritud. Ilma selle nõude realisatsioonita on 
võimaldatud protsessi kriitiliste eesmärkide täitmine, kuid pole tagatud loodetud protsessi optimeeritust. 

2- (C)ould – Nõue VÕIKS saada arendusprojektis realiseeritud. Ilma selle nõude realisatsioonita on protsessi 
eesmärgid täidetud, kuid nõude realisatsioon tooks võimalikku lisaväärtust protsessile. Sellistele nõuetele 
viidatakse tihti ka kui nice-to-have. 

1- (W)ould – Nõue VÕIB saada arendusprojektis realiseeritud. Juhul kui projektis ressursse on, siis võib nõude 
realiseerida. Nõude realiseerimine ei mõjuta kuidagi protsessi operatiivset tuge. 

6.1. Funktsionaalsed nõuded 

Funktsionaalsed nõueded esitati rollipõhiselt kastuslugude kaupa. Iga rolli osas koostati UML kasutuslugude 
diagramm, millega näidati rollide ja kasutuslugude omavahelised seosed. Kokku kirjeldati nõuded 39 
kasutusloo osas. Protsessis tuvastati 4 peamist süsteemiga interakteeruvat rolli: 

1. Materjali vaataja – autentimata või autenditud süsteemi kasutaja, kes soovib õppematerjale leida ja 
vaadata; 

2. Materjali avaldaja – autenditud kasutaja, kes soovib õppematerjale jagada; 

3. Kvaliteedi kontrollija – autenditud kasutaja, kelle ülesandeks on kontrollida avaldatavate materjalide 
sisulist kvaliteeti ja otsustada selle põhjal materjalide avaldamise üle; 

4. Peakasutaja – autenditud kasutaja, kes haldab kogu süsteemi sisu ja seadistusi.  

Järgnevalt on kirjeldatud tarkvara nõuded rollide kaupa kasutuslugudesse jagatuna. Kasutuslugu kirjeldatakse 
ainult üks kord kõige väiksemate õigustega rolli juures, kellele kirjeldatud funktsionaalsus kättesaadav on. 
Suuremate õigustega rollid saavad käivitada ka väiksemate õigustega rollide kasutuslugusid.  

6.1.1. Materjali vaataja 

Materjali vaataja kasutuslood on seotud digitaalsete õppematerjalide otsimise ja kasutamise protsessiga. 
Ülevaade materjali vaatajaga seotud kasutuslugudest on toodud joonisel Joonis 11: Materjali vaataja 
kasutuslugude skeem. 

                                                             
6 IREB: h ttps://www.ireb.org/  
7 MoSCoW -meetod: https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method  

https://www.ireb.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method
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Materjali vaataja

Õppematerjali vaatamine

Materjalide loetelu sirvimine

Materjali otsimine

Materjali eelvaate vaatamine

Materjali raporteerimine

Materjali laiendatud otsimine

Materjali avamine

Materjali jagamine sotsiaalmeedias

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 

Joonis 11: Materjali vaataja kasutuslugude skeem 

 

Järgnevas tabelis on kirjeldatud nõuded joonisel Joonis 11: Materjali vaataja kasutuslugude skeem kujutatud 
kasutuslugudele. 

Tabel 7: Materjali vaataja kasutuslugude nõuded  

Ka su tuslugu Nõu de nr Nõu e Prioriteet 

Õppematerjali vaatamine 

MV -001  Õppematerjali saab vaadata õppematerjalide loetelu sirvides 
v õi õppematerjalidest otsingut teostades. 

4  

MV -002 Pea kasutaja, kvaliteedi kontrollija ja materjali avaldaja näevad 
õppematerjali juures selle arhiveerimistähtaega ja 
sä ilitamistähtaega n ing juhul kui õppematerjali säilitatakse 
a la liselt,  siis vastavat märget. 

3  

MV -003 Õppematerjali juures kuvatakse selle muutja nime ja 
m uutmise kuupäeva ja kellaaega juhul kui seda on vähemalt 
kor ra muudetud. 

3  

MV -004 Pea kasutaja saab õppematerjalide loendis v aadata nii 
a v aldatud kui kavandina salvestatud õppematerjale. Vaikimisi 
kuv atakse avaldatud materjalid. Kavandina salvestatud 
õppematerjalide v aatamiseks tuleb kasutada v astavat 
v alikufiltrit. 

3  

MV -005 Sü steem v õimaldab maha mängida SCORM (inglise k nn 
scorm player) formaadis üles laetud failide sisu. 

4  

Ma terjalide loetelu 
sirv imine 

MV -006 Ka su taja saab õppematerjale sirvida haridustaseme ja sellega 
seotu d hierarhiliselt alaneva õppekava järgi (nt keskhariduse 
õppekava puhul sirvida õppematerjale õppekava -> 
õppev aldkonna -> õppeaine -> õppeteema -> a lamteema -> 
a lam-alamteema jne alusel sirvida). 

4  

MV -007  Õppematerjali sirvimise avavaates kuvatakse piiratud arvul 
v aikimisi v alikuid õppematerjalidest eraldi nii viimati lisatud, 
en im v aadatud kui ka enim alla laetud õppematerjalide lõikes. 
Loen dite kuvamise aluseks v õivad olla ka muud loogikad.  

3  

MV -008 Ig a  loetelus kuvatud õppematerjali kohta on  esitatud 
õppematerjali pealkiri, lühikokkuvõte, autor, tüüp(tüübid), 
or g anisatsioon, avaldamise aeg, v aatamiste arv, allalaadimiste 
a rv , materjali iseloomustav pisipilt ja selle juures sobiva 

4  
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Ka su tuslugu Nõu de nr Nõu e Prioriteet 

fa iliformaadi korral (nt pdf) eelvaate avamise võimalus (nt 
n u pp "Ava eelvaade"). Mobiilses vaates tuleb ühe 
õppematerjali kohta loetelus korraga kuvatav info 
m inimeerida. Lühikokkuvõte peaks olema lühendatud (selle 
ju ures "loe v eel" / "a v a r ohkem" - n upp). Andmete loetelu ei 
toh iks olla lõplik, seda peaks saama süsteemi loomisel või 
pea kasutaja poolt muuta. 

Ma terjali avamine 

MV -009 Ka su taja saab õppematerjali sirvimisel või õppematerjali 
otsitulemustest avada  (nt õppematerjali pealkirjal klõpsides) 
kon kreetse õppematerjali detailset metaandmete v aadet. 

4  

MV -010 Õppematerjalide detailvaates kuvatakse kasutajale vaikimisi 
jä rgnevad andmed: õppematerjali pealkiri, lühikirjeldus, 
tü üp(tüübid), haridustase, (kaas)autori(te) n imi(nimed), 
a v aldaja n imi, autoriga seotud organisatsioon, seosed 
õppekavaga, võtmesõnad, õppematerjali keel, veebiaadress 
(URL), Creative Commonsi litsents, avaldamisaeg, lisatud 
fa ili(de) n imi(nimed) maht, laiend(id) - fa ilitüübid, kui 
m aterjali on muudetud siis ka muutja nimi ja muutmise aeg. 

4  

MV -011 Ka su taja saab kõiki õppematerjalidega seotud faile a lla 
la a dida. 

4  

Ma terjali eelvaate 
v aatamine 

MV -012 Ka su tajal on võimalik õppematerjali sirvimisel või 
otsitulemustena kuvatud õppematerjali loetelus kohase 
fa iliformaadi olemasolul avada koheselt õppematerjali 
eelv aadet. 

4  

MV -013 Eelv aate avamiseks tuleb v astava õppematerjali juures oleval 
pisipildil klõpsida (nt amazon.com raamatupoe avatud 
tooteinfo vaates "Look ins ide" nupp raamatukaane pisipildi 
koh al). 

3  

MV -014 Eelv aade kuvatakse - av atakse eraldi hüpikihina 
õppematerjalide loetelu kohal (inglise k nn overlay) 
õppematerjali sirvimise v aatena, kus materjali v aataja saab 
õppematerjali sirvida. 

3  

MV -015 Eelv aate sulgemiseks on  sellele lisatud "x  sulge" n upp. 4  

Ka su tusstatistika 
v aatamine 

MV -016 Ka su taja näeb avatud õppematerjali vaates selle materjali 
a llalaadimiste ja vaatamiste arvu. (Välistatud peab olema 
olu kord, kus lehe v ärskendamisega materjalidevaatamiste arv 
su ureneb). 

3  

Ma terjali jagamine 
sotsiaalmeedias 

MV -017 Ma terjali v aataja võib õppematerjali jagada sotsiaalmeedias.  1  

MV -018 Ma terjali v aataja näeb avatud õppematerjali metaandmete 
kir jelduste vaates valikut populaarsemate 
sotsiaalmeediaportaalide ikoonidest, mille abil saab 
õppematerjali v astavas portaalis teistega jagada. 

1  

MV -019 Ja g ada saab õppematerjali metaandmete kirjelduste vaate 
URL-i.  Samas vaates on ka viide (v iited) õppematerjali 
fa ili(de)le, mida jagada ei saa. 

1  

Ma terjali raporteerimine 

MV -020 Ku i kasutaja leiab, et  õppematerjal on  vananenud või ebasobiv, 
siis sa ab ta sellest süsteemi peakasutajat teavitada. Teavitus 
eda statakse ka materjali avaldajale. 

4  

MV -021 Ig a  õppematerjali juures on võimalus valida "Teavita 
eba sobivast õppematerjalist", seejärel avanevast vaatest v alida 
eba sobivuse põhjendus (ripploend vaikevalikutega), vajadusel 
lisa da täiendav kommentaar ja edastada teavitus. Põh jendus 
on  koh ustuslik. 

4  
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Ka su tuslugu Nõu de nr Nõu e Prioriteet 

Ma terjali otsimine 

MV -022 Ka su taja saab otsida õppematerjali ühe või mitme märksõna 
a bil.  

4  

MV -023 Ka su taja saab sirvida otsitulemusi ja iga otsingu tulemusena 
kuv atud õppematerjali loendist valitud konkreetse 
õppematerjali metaandmete kirjelduste vaadet avada. 

4  

Ma terjali laiendatud 
otsimine 

MV -024 Ka su taja saab teostada laiendatud otsingut, mis v õimaldab 
kõig i kasulike metaandmete kirjelduste põhist otsingut. Sel 
ju hul on iga täiendav otsingukriteerium otsingutulemusi 
piirava (täpsustava) iseloomuga (nt kui sisestatud on  
m ärksõna "a abits",  autori nimi ja õppematerjali loomise aasta, 
siis kuvatakse otsingutulemustes ainult nendele 
otsikriteeriumitele v astavad õppematerjalid). 

4  

MV -025 Ma terjal laiendatud otsingus saab valida m aterjali avaldamise 
ja /v õi muutmise a javahemikku kuupäevaliselt. 

4  

MV -026 Ma terjali laiendatud otsing võimaldab otsida enim a lla laetud 
ja  v aadatud õppematerjalide v alikufiltrite abil. 

4  

MV -027 Ku i kasutaja sooritab laiendatud otsingu kasutades erinevaid 
m etaandmete filtreid, peab süsteem meeles pidama kasutaja 
v alikuid (filtrite määranguid) kogu otsingu kasutamissessiooni 
jooksu l mitte ainult kuni esimese laiendatud otsitulemusega 
leitud õppematerjali avamiseni. 

4  

MV -028 La iendatud otsing võim aldab filtreerimist ka h ierarhiliste 
kla ssifikaatorite a lamtasemete lõikes nagu õppekava alanevad 
teemad. 

4  

MV -029 La iendatud otsing võimaldab ka mitme v õtmesõna (inglise k 
ta g) sisestamise abil otsitulemuste filtreerimist. 

4  

 

6.1.2. Materjali avaldaja 

Materjali avaldaja kasutuslood on seotud õppematerjalide avaldamise ja haldamise protsessidega. Ülevaade 
materjali avaldajaga seotud kasutuslugudest on toodud joonisel Joonis 12: Materjali avaldaja kasutuslugude 
skeem. 

Materjali avaldaja

Õppematerjali avaldamine

Oma andmete haldamine

Kasutaja tuvastamine

Uue materjali lisamine

Materjali esitamine avaldamiseks

Materjali muutmine

Materjali kustutamine

Kvaliteedikontrolli 
teavituste saamine

Teavituste vaatamine

Kvaliteedikontrolli 
testi täitmine

<<include>><<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>> <<include>><<include>>

 

Joonis 12: Materjali avaldaja kasutuslugude skeem 
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Järgnevas tabelis on kirjeldatud nõuded joonisel Joonis 12: Materjali avaldaja kasutuslugude skeem kujutatud 
kasutuslugudele. 

Tabel 8: Materjali avaldaja kasutuslugude nõuded 

Ka su tuslugu Nõu de nr Nõu e Prioriteet 

Om a andmete 
h a ldamine 

MA -001  Ig a  sü steemis autenditud kasutaja näeb ja saab 
tä iendada/muuta endaga seotud andmeid. 

4  

MA -002 Ka su taja esmakordsel autentimisel suunab süsteem kasutaja 
koh eselt temaga seotud andmete sisestamise vormi täitmise 
v aatesse. 

4  

MA -003 ID-ka a rdi/MobiilID põhisel isikutuvastamisel sisestab süsteem 
a u tomaatselt kasutaja ees- ja perenime ning isikukoodi, mida 
a n tud autentimisv iisi puhul kasutaja ise muuta ei saa. 

4  

MA -004 Ka su taja saab oma ees- ja perenime ning isikukoodi ise lisada. 
Isiku koodiga seotakse kasutaja juhuks kui on  vaja end tuvastada 
ID-ka a rdi või MobiilID-ga. 

3  

MA -005 Ig a l kasutajal on  kohustus lisada oma kehtiv e-posti aadress. 4  

MA -006 Ka su taja saab lisada ka oma kontakttelefoni ja ametinimetuse 
n ing temaga seotud organisatsiooni(id) ja v olitatud materjali 
a v aldaja(d). 

4  

MA -007  Ka su taja saab ametinimetuse v alida klassifikaatorile tuginedes 
(n t  õppejõud, õpetaja, haridustehnoloog, lasteaiakasvataja, 
m uu). Kui kasutaja valib muu, siis saab ta ametinimetuse käsitsi 
sisestada. 

4  

MA -008 Ka su taja saab endaga seostada põhiorganisatsiooni, millega 
seon duvalt ta õppematerjale peamiselt avaldab. Vastav 
or g anisatsioon kuvatakse vaikimisi ka õppematerjali 
a v aldamiseks mõeldud metaandmete kirjeldamise eeltäidetud 
v ormis. 

4  

MA -009 Ka su taja saab endaga seostada teisi organisatsioone, millega 
seon duvalt ta ka õppematerjale avaldab. Ka sutajaga seostatavate 
or g anisatsioonide arv ei ole piiratud. 

4  

MA -010 Ju hul kui materjali avaldaja on endaga sidunud rohkem kui ühe 
or g anisatsiooni, saab ta õppematerjali metaandmete kirjelduste 
tä itmisel v alida mitme oma organisatsiooni vahel või ainult 
ü h ekordselt avaldatava õppematerjali puhul sidud sellega mõni 
m uu organisatsioon nii, et süsteem vastava organisatsiooni seost 
ka sutajaga oma andmete haldamise v aatesse ei loo. 

4  

MA -011 Ma terjali avaldaja saab igal a jal enda ja or ganisatsiooni vahelist 
seost  eemaldada. 

4  

MA -012 Ma terjali avaldaja saab igal a jal enda ja or ganisatsiooni vahelist 
seost  lisada vastava klassifikaatori v äärtusi sirvides v õi 
v abatekstina sisestades, kui organisatsiooni n imi klassifikaatoris 
pu udub. 

4  

MA -013 Ma terjali avaldajale materjalidega ühistöötamise võimalusi (nt 
v olituste läbi) ei tohi olla võimaldatud. 

1  

MA -014 V a batekstina sisestatud organisatsiooni nime saab kasutaja ise 
m uuta. Vaikimisi organisatsiooninimede klassifikaatori väärtusi 
h a ldab peakasutaja. Repositooriumi süsteemianalüüsi käigus 
tu leb täpsustada kas ja kuidas saab vabatekstina sisestatud ja 
m aterjali avaldajaga seotud organisatsioonide n imesid seostada 
teistele materjali avaldajatele antavate v olitustega. 

4  
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Ka su tuslugu Nõu de nr Nõu e Prioriteet 

MA -015 Ma terjali avaldaja ei tohi olla v õimalusi jagada oma materjale 
sü steemi teiste kasutajatega ühistöö eesmärgil. 

1  

Õppematerjali 
a v aldamine 

MA -016 Ma terjali avaldaja saab vaadata õppematerjali loetelu v aadet kus 
on  v aikimisi kuvatud kõik tema avaldatud v õi kavandina 
sa lv estatud õppematerjalid. 

4  

MA -017 Ka su tajal peab olema vastava filtri a bil võimalus näha materjale,  
ku s tema on autoriks märgitud. 

1  

MA -018 Ma terjali avaldaja näeb v aikimisi iga õppematerjali osas 
õppematerjalide loetelu vaates vähemalt õppematerjali n ime, 
tü üpi, avaldaja nime, autori n ime, avaldamise kuupäeva ja 
kellaaaega, arhiveerimise kuupäeva, säilitamise kuupäeva, 
õppematerjali v aatamiste ja allalaadimiste arvu. Nähtavaid välju 
pea b saama ise valida. 

3  

Uu e materjali lisamine 

MA -019 Uu e õppematerjali lisamisel peab kasutaja täitma kõik 
koh ustuslikud metaandmete kirjeldused, mis on märgitud 
"a n dmetüüpide tabelis" kohustuslikena ja mida tuleb käsitsi 
lu ua, st mida ei loo süsteem ise automaatselt nagu õppematerjali 
a v aldamise aeg jmt. 

4  

MA -020 Ma terjali avaldajal on võimalus õppematerjali juures täiendavalt 
kir jeldada andmeid nagu õpilugu, programm (nt ESF r ahastus), 
õppematerjali aadress, keeletase (nt A1), loomise aasta, 
töötunnimaht, toetatud platvormid materjali mobiilisõbralikkus,  
lä biv teema, üldpädevus. Kirjeldatavad väljad ja nende 
koh ustuslikkus tulenevad peakasutaja poolt määratust.  

1  

MA -021 Ma terjali avaldaja peab saama iga klassifikaatori juures 
v ajadusel valida mitut klassifikaatori v äärtust (nt ühel 
õppematerjalil võib olla r ohkem kui üks tüüp).  

4  

MA -022 Õppematerjali metaandmetesse saab lisada ühte või mitut linki.  4  

MA -023 Sü steem määrab lisatava õppematerjali autoriks vaikimisi 
m aterjali avaldaja, vajadusel saab autorit muuta, v alides uue 
a u tori süsteemi kasutajate loetelust või sisestades autori n ime 
kä sitsi. 

4  

MA -024 Sü steem määrab lisatava õppematerjaliga seotud 
or g anisatsiooniks põhiorganisatsiooni, millega materjali 
a v aldaja on  end sidunud. Organisatsiooni nime saab v ahetada ja 
v ajadusel ka vabatekstina sisestada. 

4  

MA -025 Õppematerjalile saab lisada mitut autorit nn kaasautorid. 4  

MA -026 Õppematerjalile peab saama lisada v ähemalt ühte või mitut faili,  
m ille faililaiendid on  süsteemis üleslaadimiseks lubatud. 

4  

MA -027 Ku i õppematerjalile lisatud failide kogu maht ü letab peakasutaja 
poolt  sü steemi seadetes määratud mahtu, annab süsteem 
h oiatusteate ja õppematerjali ei saa salvestada enne kui 
ü leslaetud failide mahtu on v ähendatud. 

4  

MA -028 Õppematerjaliga saab siduda mitut v õtmesõna. 4  

MA -029 Uu e v õtmesõna sisestamisel pakub süsteem ka varasemalt 
sisestatud võtmesõnu sellele vasteks. 

4  

MA -030 Ig a  v õtmesõna saab vajadusel seostada konkreetse õppekava või 
selle a laneva teemaga. 

1  

MA -031 Ma terjali avaldaja saab kopeerida suvalise olemasoleva 
õppematerjali metaandmeid uue õppematerjali metaandmete 
kir jelduste aluseks ja neid seejärel muuta/täiendada. 

3  
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MA -032 Pea le iga faili üleslaadimist kuvab süsteem koheselt ü les laetud 
fa ili nime, mahtu (Mb) ja failitüüpi. Täiendavalt saab materjali 
a v aldaja sisestada failile uue nime. 

4  

MA -033 Fa ile saab üles laadida kokku pakituna nii, et süsteem pakib 
n eed ise lahti ja loob vajaliku hierarhia. 

4  

MA -034 Sü steem peab suutma avada ja kuvada SCORM-formaadis üles 
la etud faili sisu. 

4  

MA -035 Õppematerjaliga peab olema seostatud vähemalt üks õppekava 
ja  selle alamteema. 

3  

MA -036 Õppekavaga õppematerjali seose loomise eelduseks peab olema 
eeln evalt valitud haridustase (nt kui v alitud haridustasemeks on  
keskharidus, siis kuvatakse keskhariduse õppekava, kui 
ku tseharidus, siis kutsehariduse õppekava). 

4  

MA -037 Õppematerjalile saab lisada mitu seost õppekavaga. 4  

MA -038 Ma terjali avaldaja peab vastavalt valitud haridustasemele saama 
ise v abatekstina sisestada õppeainet (kõrgkooli puhul), millega 
ta  soov ib õppematerjali seostada. 

2  

MA -039 Ma terjali avaldaja peab saama õppematerjali erinevates keeltes 
kir jeldada. Keelte leoetelu peab olema peakasutaja määratleda. 
V a ikimisi keeli peaks olema a inult ü ks. 

2  

MA -040 Ma terjali avaldaja ei tohi saada iseseisv alt lisada uusi keeli, mille 
a bil õppematerjali kirjeldada soov ib. 

1  

MA -041 Ma terjali avaldaja saab lisatud õppematerjali sa lvestada ka 
kav andina ja ei pea seda koheselt avaldama. 

4  

MA -042 Sü steem kustutab õppematerjali kui see on salvestatud 
kav andina ja seda pole avaldatud ega muudetud x arvu päevade 
m öödumisel esimesest sa lvestamisest.. Määratud arv päevi enne 
õppematerjali kustutamist edastab süsteem materjali avaldaja e -
post ile teavituse õppematerjali kustutamisest juhul kui seda 
jä r ele jäänud päevade jooksul ei avaldata või muudeta. 
Pea kasutaja määrab nimetatud päevade arvud. 

4  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -043 Uu t  õppematerjali saab esitada avaldamiseks a inult juhul kui 
kõik kohustuslikud metaandmete väljad on  täidetud. 

4  

MA -044 Uu t õppematerjali saab esitada avaldamiseks a inult juhul kui 
sellele on lisatud vähemalt ü ks fail. 

4  

MA -045 Ku i mõni kohustuslik väli on  täitmata kuvab süsteem v eateate 
v ormi päises ja v ormivälja juures. 

4  

MA -046 Ku i mõni v ormiväli on  mittenõuetekohaselt täidetud (ei 
v alideeru) kuvatakse veateade koheselt v astava vormivälja 
a n dmete sisestamise või valikute tegemise järgselt. 

4  

MA -047 Uu e õppematerjali igakordsel avaldamisel peab materjali 
a v aldaja kinnitama õppematerjali avaldamise tingimused (nt 
lin nuke koos lingina esitatud fraasiga "Nõu stun õppematerjali 
a v aldamise tingimustega",  millel klõpsides v õib t ingimustega 
tu tvuda). 

4  

MA -048 Ju hul kui õppematerjali metandmete kirjeldustes on kasutatud 
kla ssfikaatorite väärtusi, mille alusel ei ole kv aliteedi kontrolli 
test i läbimine vajalik (nt struktuurifondide jmt 
r a hastusprogrammid, kõrghariduse esindajad, muuseumid), 
a v aldab süsteem õppematerjali koheselt peale avaldamise 
kin nitamist materjali avaldaja poolt. 

4  
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MA -049 Sü steem lukustab automaatselt toimetamiseks vastava 
pr ogrammi klassifikaatori väärtusega (nt ESF rahastusega 
õppematerjal) a ll avaldatud õppematerjaliga ü leslaetud failid ja 
kir jeldatud õppematerjali, st peale õppematerjali avaldamist ei 
sa a  materjali avaldaja seda enam muuta ega kustutada. Materjali 
m uutmine saab toimuda vaid läbi versioneerimise. 

1  

MA -050 Sü steem lisab ja kuvab automaatselt vastava programmi all 
a v aldatud õppematerjalile asjakohase märgistuse (nt EL-i 
str uktuurifondide logo). 

4  

MA -051 Sü steem lisab ja kuvab iga õppematerjali juures vastavalt 
ka sutaja valikule sobiva Creative Commons litsentsitüübi 
m ärgistuse. 

4  

MA -052 Ju hul kui õppematerjali metandmete kirjeldustes on kasutatud 
kla ssfikaatorite väärtusi (nt lasteaiakasv atajate, a lg-, põhi-, kesk- 
ja  kutsehariduse õpetajate n ing õpilaste avaldatavad 
õppematerjalid), mille alusel peab materjali avaldaja kvaliteedi 
kon trol li testi läbima, kuvatakse peale materjali avaldamiseks 
esitamise kinnitust kv aliteedi kontrolli küsimustik, mille 
tä itmine on õppematerjali avalikustamise üheks eelduseks.  

2  

Kv aliteedikontrolli testi 
tä itmine 

MA -053 Ma terjali avaldaja, kelle õppematerjal on  suunatud 
kv aliteedikontrolli, peab täitma kvaliteedikontrolli testi, kus 
kuv atakse kogum mitmikvalikuga küsimusi, millele vastamise 
a lusel summeerib süsteem testi tulemusena punktiskoori. 

3  

MA -054 Kv aliteed kontrolli iga küsimuse iga v alikuga (väärtusega) on 
seotu d numbriline väärtus (punktid). Iga küsimuse mõni valik 
a n nab vähem, mõni r ohkem punkte. Süsteem summeerib kõigi 
kü simuste punktid nn punktiskooriks.  

4  

MA -055 V a stavalt saadud punktiskoorile õppematerjal kas lükatakse 
ta gasi märkusega, et piisav kvaliteet pole saavutatud v õi 
eda statakse kvaliteedi kontrollijale n ing kuvatakse teade, et 
õppematerjal on edukalt läbinud esmase kvaliteedikontrolli ja 
en n e avaldamist vaatab selle x  arvu päevade jooksul üle 
v aldkonnaspetsialist. Peakasutaja saab tähtaeg seadistada.  

4  

MA -056 Ju hul kui testimise punktiskoor on ebapiisav kuvatakse 
õppematerjali tagasilükkamisel materjali avaldajale soov itused 
test imise tulemustest osas, mida tuleks õppematerjali sisus 
ja /v õi metaandmetes täiendada/muuta. 

4  

Kv aliteedikontrolli 
teav ituste saamine 

MA -057 Ma terjali avaldaja saab e-postile teavituse kui tema 
a v aldamiseks esitatud õppematerjal on  kvaliteedi kontrollija 
poolt  av aldatud v õi tagasi lükatud. 

4  

MA -058 Sü steem kuvab materjali avaldaja õppematerjalide loetelus 
ta gasi lükatud õppematerjali kirje teistest kirjetest eristatult ja 
v astava ikoonilise märgistusega. Õppematerjali juures kuvatakse 
ka  kv aliteedi hindaja poolne tagasilükkamise põhjendus.  

4  

Teav ituste v aatamine 

MA -059 Ma terjali avaldaja näeb kõiki süsteemi poolt talle edastatud 
teav itusi eraldi vaates, mida saab avada/sulgeda vastaval 
sü steemivaate päisesse paigutatud ikoonikesel klõpsides. 

3  

MA -060 Uu te, lugemata teadete arvu kuvab süsteem  v astava ikoonikese 
ju ures numbriliselt. Ikoonikesel klõpsides avab ja sulgeb 
sü steem teadete loetelu v aate vasak- või parempoolse v ertikaalse 
kü lgmise hüpikkihina (inglise k nn drawer/slideout/sidebar - v t 
h ttp://semantic-ui.com/modules/sidebar.html#/examples - 
n ä itlikustamiseks v alida "Dir ection: right" ja  "Vertical -Only 
A n imation"). 

3  

Ma terjali muutmine 
MA -061 Ju hul kui õppematerjal on lukustatud, siis materjali avaldaja 

sa a b seda muuta vaid luues sellest uue v ersiooni. 
1  
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MA -062 Ma terjali avaldaja peab saama koheselt õppematerjalide loetelu 
v aates valida soov itud õppematerjali muutmiseks (nt "Mu uda" 
n u pp iga kirje rea lõpus). 

4  

MA -063 Ju hul kui avaldatud õppematerjal ei ole lukustatud, siis saab 
selle kõiki metaandmete kirjeldusi igal ajal muuta/täiendada. 

4  

MA -064 Ju hul kui avaldatud õppematerjal ei ole lukustatud, siis saab 
sellele lisada uusi faile, olemasolevaid ümber nimetada v õi 
ku stutada. 

4  

MA -065 Ku i materjali on  täiendatud/muudetud (olenemata muutjast), 
kuv atakse selle juures v iimane muutmise aeg ja muutja n imi.  

4  

MA -066 Ma terjali avaldaja v õib avaldatud õppematerjali a jutiselt peita.  2  

MA -067 Pea kasutaja saab muuta kõiki õppematerjale. 4  

Ma terjali kustutamine 

MA -068 Ma terjali avaldaja peab saama koheselt õppematerjalide loetelu 
v aates valida soov itud õppematerjali kustutamiseks (nt 
"Ku stuta" v õi "X" n upp iga kirje r ea lõpus peale "Mu uda" 
n u ppu). Enne õppematerjali kustutamist peab süsteem küsima 
ka sutaja kinnitust toimingule. Kustutamise tulemusena 
m ärgitakse materjal sü steemis kustutatuks. 

4  

MA -069 Õppematerjale ei tohi saada mitte ükski kasutaja süsteemist 
eemaldada. 

1  

MA -07 0 Pea kasutaja saab kustutada kõiki õppematerjale. 4  

Ka su taja tuvastamine 

MA -07 1 A v aldatud materjalide vaatamiseks ei pea olema ennast 
sü steemis autentinud. Materjale saab a lla laadida ja avada otse 
lin gilt (URL-ilt). 

1  

MA -07 2 Ma terjali avaldaja ja kvaliteedi kontrollija peab olema 
a u tenditud. 

4  

MA -07 3 Pea kasutaja saab sisse logida nii isikutuvastuse teel kui eraldi 
URL-ilt  salasõna ja kasutajanimega. 

4  

MA -07 4 Pea kasutaja saab paroolipõhisele kasutajakontole ID-
ka ardi/MobiilID põhise ligipääsu tagamiseks sisestada kasutaja 
a n dmetesse isikukoodi. 

4  

MA -07 5 Ku i peakasutaja sisenemisel on  kasutajanimi ja/v õi parool 
v alesti sisestatud kuvab süsteem veateate. 

4  

MA -07 6 Ku i peakasutaja on  unustanud salasõna, siis saab ta oma e -
post ile tellida salasõna meeldetuletuse. 

4  

MA -077 Sü steem peab tagama valmisoleku harID kasutamiseks. 4  

 

6.1.3. Kvaliteedi kontrollija 

Kvaliteedi kontrollija kasutuslood on seotud õppematerjalide avaldamise põhiprotsessiga. Ülevaade kvaliteedi 
kontrollijaga seotud kasutuslugudest on toodud joonisel Joonis 13: Kvaliteedi kontrollija kasutuslugude skeem. 
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Joonis 13: Kvaliteedi kontrollija kasutuslugude skeem 

Järgnevas tabelis on kirjeldatud nõuded joonisel Joonis 13: Kvaliteedi kontrollija kasutuslugude skeem Joonis 
12: Materjali avaldaja kasutuslugude skeemkujutatud kasutuslugudele. 

Tabel 9: Kvaliteedi kontrollija kasutuslugude nõuded 

Ka su tuslugu Nõu de nr Nõu e Prioriteet 

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-001  Kv aliteedikontrollijale kuvatakse loendina talle süsteemi poolt 
eda statud avaldamiseks esitatud õppematerjal. Loendis peab 
olema märgitud õppematerjali autori ja/v õi avaldaja nimi ja e -
post ,  õppematerjali esitamise kuupäev ja kellaaaeg, õppematerjali 
n imetus, tüüp ja seotud õppeaine n ing a lamteema. 

4  

KK-002 Sü steem edastab kv aliteedikontrollijale üle vaatamiseks a inult 
selle avaldamiseks esitatud õppematerjali, mille puhul on 
m aterjali avaldaja täidetud kv aliteedikontrolli testi summeeritud 
pu n ktiskoor on  suurem kui x.  

4  

KK-003 Ju hul kui kvaliteedikontrolli testi tulemusena on summeeritud 
pu n ktiskoor v äiksem kui „x“ (ette seatud kontrollarv) , siis ei 
eda stata avaldamiseks esitatud õppematerjali kvaliteedi 
kon trollijale ja materjali avaldajal tuleb õppematerjali iseseisv alt 
tä iendada. 

4  

KK-004 Kv aliteedi kontrollija saab kvaliteedi kontrollis oleva 
õppematerjali metaandmete kirjeldusi ja seotud faile vaadata.  

4  

KK-005 Kv aliteedi kontrollija saab vajadusel teha süsteemisiseselt 
ettepaneku materjali avaldajale metaandmete kirjeldus või seotud 
fa ilide muutmiseks. 

1  

KK-006 Kv aliteedi kontrollija saab vaadata materjali avaldaja poolt 
eda statud õppematerjali kvaliteedi kontrolli testi tulemusi, sh 
n ä eb ta n ii summeeritud punktiskoori kui valitud küsimuste 
v astuseid (väärtusi). 

3  

KK-007  Kv aliteedi kontrollija saab vajadusel õppematerjali osa s saata 
et tepaneku peakasutajale see süsteemist kustutada. 

1  

KK-008 Kv aliteedi kontrollija poolt juba tagasi lükatud v õi avaldatud 
õppematerjale kv aliteedi kontrollimist ootavate õppematerjalide 
loen dis vaikimisi ei kuvata. Neid õppematerjale peab saama 
filtreerida samas v aates võimaldatud v alikufiltri a bil. 

4  

KK-009 Kv aliteedi kontrollija saab vaadata kõiki õppematerjale, mis on 
ta lle kontrollimiseks esitatud kogu tema kvaliteedi kontrollija  
r ollis oleku a ja jooksul, v .a kustutatud õppematerjalid. 
V a likufiltriteks on  ajavahemik ja kontrollimise seis (st 
"Kon tr ollimisel õppematerjal",  "Avaldatud õppematerjal", "Tagasi 
lü katud õppematerjal"). 

4  
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KK-010 Kv aliteedi kontrollija saab tellida e-posti teavituse uue 
õppematerjali kv aliteedi kontrollimise vajadusest. Süsteemis 
kuv atakse vastavaid teateid vaikimisi alati. 

4  

KK-011 Kv aliteedi kontrollija saab tellitud e-posti teavituse tühistada.  4  

KK-012 Ku i peakasutaja muudab kv aliteedi kontrollija rolli, siis sä ilivad 
teostatud kvaliteedi kontrollide seosed kvaliteedi kontrollija 
ka sutajakontoga ja ta saab vaadata ning filtreerida oma tagasi 
lü katud (koos põhjendustega) ning avaldatud õppematerjale. 
Sa mas uusi õppematerjale talle kvaliteedi kontrollimiseks ei 
eda stata ja talle edastatud kvaliteedi kontrollimist veel vajavad 
õppematerjalid edastab süsteem teistele vastava õppekava vm 
a lusel kvaliteedi kontrolliga seotud kvaliteedi kontrollija rollis 
isikutele või nende puudumisel peakasutajale.  

4  

KK-013 Kv aliteedi kontrollija saab kontrollida ainult neid õppematerjale, 
m ille kontrollimise on  peakasutaja talle võimaldanud. Peakasutaja 
pea b saama anda kv aliteedi kontrollijale õigused ka teise 
kv aliteedi kontrollija poolt kontrollitud õppematerjalidele (nt kui 
on  v aja asju üle a nda) 

4  

KK-014 Üh e õppekava teema lõikes vms klassifikaatori alusel määratuna 
v õib kv aliteedi kontrolli läbi v iia mitu kvaliteedi kontrollijat, st 
kv aliteedi kontrolli edastatud õppematerjal v õib olla edastatud 
m itmele kvaliteedi kontrollijale.  Sellisel juhul avaldab 
õppematerjali v õi lükkab selle tagasi see kvaliteedi kontrollija, kes 
v astava tegevuse esimesena teostab. Kui kvaliteedi kontrollijaid on  
m itu, siis peavad kõik kvaliteeti kontrollima.  

1  

KK-015  Kv aliteedi kontrollijale saadetakse korduvteavitus iga x arvu päeva 
ta gant juhul kui ta ei ole edastatud õppematerjali avaldanud või 
ta gasi lükanud kiiremini kui x arvu päevade jooksul selle 
sa a bumisest. Vastava teavituse intervalli määrab peakasutaja 
sea distuste halduses. 

4  

Esita tud materjali 
ta gasilükkamine  

KK-016 Ju hul kui kvaliteedikontrollija soov ib, et materjali avaldaja 
tä iendaks õppematerjali metaandmeid v õi seotud faile, siis ta v alib 
õppematerjali tagasilükkamise ja lisab tagasilükkamise 
põh jenduse  sh täiendusettepanekud kommentaari näol. 

4  

KK-017 Sü steem edastab materjali avaldajale e-posti teavituse tagasi 
lü katud õppematerjalist koos selgitustega. 

4  

KK-018 Sü steem sä ilitab kõik tagasilükkamise põhjendused õppematerjali 
ju ures kuni õppematerjali kustutamiseni. Pärast puuduste 
eemaldamist võib põhjendused ära kustutada. 

1  

KK-019 Ma terjali avaldaja peab tagasilükatud õppematerjali täiendama x  
a rv u päevade jooksul, kui ta seda ei tee, siis kustutab süsteem 
õppematerjali x  arvu päevade möödumisel. Enne kustutamist 
eda stab süsteem materjali avaldaja e-postile teavituse x  arv päevi 
en n e õppematerjali täiendamiseks antud a ja lõppu. Peakasutaja 
m äärab nimetatud tähtajad. 

3  

Esita tud materjali 
a v aldamine 

KK-02 0 Kv aliteedi kontrollija tegevuse lõpetamisel (edukalt lõppenud 
kon trolli puhul), avaldab süsteem esitatud materjali. 

4  

KK-021  Õppematerjali avaldamise järel edastatakse avaldamise 
kin nitusteade materjali avaldaja e-postile. 

4  

KK-022 Sü steem lisab automaatselt õppematerjalile avaldamise kuupäeva 
ja  kellaaja. 

4  

KK-023 Sü steem lisab õppematerjalile avaldaja nime. 4  
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Ma terjali 
lu kustamine  

KK-024 Ku i kv aliteedi kontrollija avaldab õppematerjali, lukustab süsteem 
a u tomaatselt selle metaandmed ja seotud failid nii, et materjali 
a v aldaja ei saa neid enam muuta. 

1  

KK-025 Kv aliteedi kontrollija ise ei saa õppematerjali muuta ega 
ku stutada, see õigus jääb vaid materjali avaldajale. 

1  

KK-026 Kv aliteedi kontrollija saab õppematerjali materjali avaldajale 
m uutmiseks lukust avada, misjärel saab materjali avaldaja teha 
m uudatusi avaldatud materjali metaandmetes ja sellega seotud 
fa ilidega. Kv aliteedi kontrollija saab õppematerjali igal ajahetkel 
u u esti lukustada. 

1  

 

6.1.4. Peakasutaja 

Peakasutaja kasutuslood on seotud õppematerjalide avaldamise ja otsimise põhiprotsesside toetamisega. 
Ülevaade peakasutajaga seotud kasutuslugudest on toodud joonisel Joonis 14: Peakasutaja kasutuslugude 
skeem. 

 

Peakasutaja

Klassifikaatorite väärtuste haldamine

Materjali arhiveerimine ja säilitamine

Statistika päringute haldamine

Kvaliteedikontrolli haldamine

Kasutuslogide haldamine

Seadistuste haldamine

Kasutajate haldamine

Klassifikaatorite haldamine

Metaandmete haldamine

Õppekava haldamine

<<include>>

<<include>>

Õppematerjali sidumine kvaliteedikontrolliga

Kvaliteedikontrolli testi haldamine

<<include>>

<<include>>

Arhiveerimistähtaja määramine

Säilitamistähtaja määramine

Arhiveeritud materjali filtreerimine

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Joonis 14: Peakasutaja kasutuslugude skeem 

 

Järgnevas tabelis on kirjeldatud nõuded joonisel Joonis 14: Peakasutaja kasutuslugude skeem kujutatud 
kasutuslugudele. 
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Ka su tuslugu Nõu de nr Nõu e Prioriteet 

Ma terjali arhiveerimine 
ja  sä ilitamine  

PK-001  Pea kasutaja saab avada arhiveerimise ja säilitamise reeglite 
loetelu vaate, kus kuvatakse juba loodud õppematerjalide 
a r hiveerimis- ja sä ilitamisreeglid.  

4  

PK-002 Pea kasutaja saab arhiveerimise ja säilitamise r eeglite loetelu 
v aates reegleid lisada, kustutada ja ükshaaval valida n ing 
v astavalt valikule muuta. 

4  

PK-003 A r hiveeritud õppematerjali süsteemist ei kustutata ja sellele 
sä ilib avalik URL-põhine ligipääs. 

4  

PK-004 Pea kasutaja peab saama arhiveeritud õppematerjali URLi muuta 
a v alikult mittekättesaadavaks (sisuliselt kustutamine). 

4  

PK-005 Õppematerjal arhiveeritakse kas alatiselt või määratud 
sä ilivustähtajani. 

4  

PK-006 Õppematerjali arhiveerimisel õppematerjali metaandmete 
detailvaate ja sellega seotud failide URL-id ei muutu. 

4  

PK-007  Pea kasutaja saab filtreerida õppematerjalide loetelu 
a r hiveerimisreeglite alusel, korraga kuvatakse ainult need 
õppematerjalid, mis on valitud a javahemikul seotud 
filtreerimisväärtuseks valitud arhiveerimisreegliga. Filtreeringu 
kitsendamiseks saab kasutada kõiki metaandmeid kirjeldavaid 
kla ssifikaatoreid, võtmesõnu ja märksõnu. 

3  

PK-008 Sü steem edastab h oiatuse kui õppematerjalile 
a r hiveerimisreegliga määratav arhiveerimistähtaeg on  hilisem 
sellele õppematerjalile varasemalt määratud säilitamistäh tajast, 
sest  a rhiveerida ei saa kustutatud õppematerjali. Sarnase 
h oiatuse annab süsteem kui õppematerjali säilitamisreegliga 
pü ütakse määrata säilitamistähtaega, mis on v arasem selle 
õppematerjaliga seotud arhiveerimistähtajast. 

4  

PK-009 A r hiveeritud õppematerjali ei saa muuta ega täiendada. 4  

PK-01 0 Pea kasutaja saab seadistada automaatse arhiveerimistähtaja 
eelse (x arv päevi) eelteavituse materjalu avaldaja e -postile, 
m illega a ntakse teada lähenevast õppematerjali arhiveerimisest 
ju hul kui õppematerjale enne arhiveerimistähtaja saabumist ei 
ole soov  uuendada. 

4  

A r hiveerimis-tähtaja 
m ääramine  

PK-011 Pea kasutaja saab ühe või mitme õppematerjali metaandmete 
kir jeldamiseks kasutatava klassifikaatori a lusel määrata 
v astava(te) klassifikaatori(te) v äärtusi kandva õppematerjali 
a r hiveerimise tähtaja (nt klassifikaatori "Haridustase" v äärtust 
"Kõr g haridus" omav õppematerjal arhiveeritakse 4 aastat peale 
a v aldamist). 

3  

PK-012 Ku i ühe õppematerjali puhul kehtib mitu arhiveerimistähtaega, 
siis a rhiveeritakse see kõige hilisema arhiveerimistähtaja 
m öödumisel. 

4  

PK-013 Nõu ded aruandlusele ja statistikale, minimaalselt: 
sta tistikapäringu, aruande nimetus, sisendandmete loetelu (sh 
ka sutaja poolt või automaatselt), väljundina  kuvatavad 
a n dmehulgad;  

3  

PK-014 A r hiveerimistähtaja määramiseks loob peakasutaja uue 
a r hiveerimisreegli. 

4  

PK-015 Uu e arhiveerimisreegli loomisel määrab peakasutaja 
kla ssifikaatori(te) väärtuse(d), mille a lusel arhiveerimisreegel 
r a kendub. 

4  
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PK-016 Pea kasutaja määrab kuupäeva, millest alates või 
pä ev ade/aastate arvu, misjärel õppematerjal arhiveeritakse. 

3  

PK-017 A r hiveerimisreeglit peab saama eemaldada, muuta või ajutiselt 
pea tada. 

4  

PK-018 Ku i a rhiveerimisreegel on a jutiselt peatatud, siis peatatud 
r eegliga seotud õppematerjali, mille arhiveerimistähtaeg saabub 
r eegli ajutise peatatuse ajal ei arhiveerita. 

4  

Sä ilitamis-tähtaja 
m ääramine  

PK-019 Pea kasutaja saab ühe või mitme õppematerjali metaandmete 
kir jeldamiseks kasutatava klassifikaatori a lusel määrata 
v astava(te) klassifikaatori(te) v äärtusi kandva õppematerjali 
sä ilitamistähtaja (nt klassifikaatori "Haridustase" v äärtust 
"Kõr g haridus" omav õppematerjal säilitatakse 6 aastat peale 
a v aldamist). 

3  

PK-02 0 Ku i ühe õppematerjali puhul kehtib mitu säilitamistähtaega siis 
sä ilitatakse see kõige h ilisema sä ilitamisstähtajani. 

4  

PK-021  Sä ilitamistähtaja möödumisel õppematerjal kustutatakse 
a u tomaatselt (märgitakse kustutatuks), st  nii õppematerjali 
m etaandmeid kui sellega seostatud faile ei sä ilitata.  

1  

PK-022 Pea kasutaja saab ajutiselt peatada ü kskõik millise õppematerjali 
ku stutamise selle säilitustähtaja möödumisel. 

3  

PK-023 Sä ilitamistähtaja määramiseks loob peakasutaja uue 
sä ilitamisreegli. 

4  

PK-024 Uu e sä ilitamisreegli loomisel määrab peakasutaja 
kla ssifikaatori(te) väärtuse(d), mille a lusel säilitamisreegel 
r a kendub. 

4  

PK-025 Pea kasutaja määrab kuupäeva, milleni v õi päevade/aastate arvu, 
m isjärel õppematerjal kustutatakse. 

4  

PK-026 Sä ilitamisreeglit peab saama eemaldada, muuta või ajutiselt 
pea tada. 

4  

PK-027  Ku i sä ilitamisreegel on  ajutiselt peatatud, siis peatatud reegliga 
seotu d õppematerjali, mille säilitustähtaeg saabub reegli ajutise 
pea tatuse ajal ei kustutata. 

4  

PK-02 8 Üh tegi juba möödunud säilitamistähtaja a lusel kustutatud 
õppematerjali ei saa süsteemis taastada (kustutatuks märgitud 
m aterjali ei saa a ktiivseks muuta). 

2  

PK-029 Pea kasutaja saab määrata säilitamisreegli, mille alusel 
sä ilitatakse õppematerjal alatiselt. 

4  

PK-03 0 Sü steem kustutab (märgib kustutatuks) sä ilitamistähtaja 
m öödumisele järgneval kuupäeval möödunud 
sä ilitamistähtajaga õppematerjali. 

4  

A r hiveeritud materjali 
filtreerimine 

PK-031  Pea kasutaja saab arhiveeritud materjale "Arhiivis" 
kla ssifikaatori ja valitud ajavahemiku lõikes filtreerida n ii, et 
m aterjale kuvatakse ja otsitakse ainult arhiveeritud 
õppematerjalide loetelust. Fi ltreeringu kitsendamiseks saab 
ka sutada kõiki metaandmeid kirjeldavaid klassifikaatoreid, 
v õtmesõnu ja märksõnu. 

4  

PK-032 Pea kasutajale kuvatakse arhiveeritud õppematerjali filteerimise 
kla ssifikaator ja arhiveeritud õppematerjali otsimise võimalus 
la iendatud otsingus. 

4  

Ka su tajate haldamine 
PK-033 Pea kasutaja näeb loetelu kõigist süsteemi lisatud 

ka sutajakontodest. 
4  
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PK-034 Ka su tajakontode loetelu v aates on  kuvatud iga kasutaja kohta 
v aikimis vähemalt järgnev: kasutaja ees- ja perenimi, roll, e-
post i a adress (kasutajanimi - epost i aadress on  kasutajanimeks 
ju hul kui tegemist on peakasutajaga),  telefoni nr, konto a ktiivne 
(ja h/ei), konto lisamise kuupäev ja kellaaeg, konto esmane lisaja 
(v alikud: peakasutaja v õi isikutuvastus).  

4  

PK-035 Pea kasutaja näeb kasutajakontode loetelu juures statistlist 
koon dit, milles on  esitatud kogu süsteemis olemasolevate 
ka sutajakontode arv, aktiveeritud kasutajakontode arv, 
a kt iveeritud peakasutajate arv, aktiveeritud materjali avaldajate 
a rv  ja aktiveeritud kv aliteedikontrollijate arv. 

4  

PK-036 Sü steemi kasutamine on  rollipõhine. 4  

PK-037  Pea kasutaja saab lisatavale või muudetavale kasutajakontole 
om istada kasutajarolli. 

4  

PK-03 8 Ju hul kui kasutaja logib süsteemi ID-ka ardiga, siis lukustub sel 
ka sutajal võimalus süsteemi h ilisemalt sisse logida kasutajanime 
ja  parooliga ( eID ka sutamise soodustamiseks.) 

1  

PK-039 Sü steem n õuab vähemalt ühe aktiveeritud peakasutaja rollis 
olev a kasutaja olemasolu. 

4  

PK-04 0 Pea kasutaja saab kasutaja konto kustutada.  4  

PK-041  Ku i kasutajakonto on  kustutatud, siis säilivad kõik selle 
ka sutajaga seotud õppematerjalid ja metaandmete kirjeldused 
(n t  kui kasutaja on mõne õppematerjali avaldanud autorina, 
sä ilib selle õppematerjali metaandmetes kasutaja kui autori 
n imi). 

4  

Kla ssifikaato-rite 
h a ldamine 

PK-042 Pea kasutaja näeb v aadet, kus on kõigi süsteemis kasutusel 
olev ate klassifikaatorite loend. 

4  

PK-043 Pea kasutaja näeb millised klassifikaatorid on a ktiivselt 
ka sutuses ja millised ei ole antud h etkel õppematerjali 
m etaandmete v ormis v älja kuvatud (on a lles loodud või pole 
en am aktiivses kasutuses). 

4  

PK-044 Pea kasutaja saab luua uusi klassifikaatoreid, mis on seotud 
õppematerjali metaandemete vormiga. 

4  

PK-045 Pea kasutaja saab muuta klassifikaatori  nime. Nimemuudatus 
kuv atakse koheselt ka õppematerjali metaandmete kirjeldamise 
v ormis materjali avaldajale. 

4  

Kla ssifikaato-rite 
v äärtuste haldamine  

PK-04 6 Pea kasutaja saab iga klassifikaatorit avada selle v aatamise või 
m uutmise v aates, kus on  kuvatud loendina vastava 
kla ssifikaatori kõik v äärtused. Kõige lõpus kuvatakse "kehtiv 
ku ni" m öödunud tähtajaga klassifikaatori väärtused. 

3  

PK-047  Pea kasutaja saab klassifikaatori väärtusi lisada, muuta ja 
m aterjali avaldaja vaatest (ajutiselt) peita. 

4  

PK-04 8 Pea kasutaja saab määrata klassifikaatori v äärtuse "kehtiv a lates" 
ja  "kehtiv kuni" kuupäevi. 

2  

PK-04 9 Pea kasutaja saab mittevajalikuks osutunud 
kla ssifikaatoriväärtusi peita mitte kustutada. Kuivõrd iga v äärtus 
on  v õi v õib olla seostatud mõne õppematerjaliga, siis kaoks selle 
ku stutamisel seos õppematerjaliga. 

4  

PK-05 0 Pea kasutaja peab saama luua sõltuvusklassifikaatoreid, kus ühe 
kla ssifikaatori puhul valitud v äärtusest sõltuvad seotud 
kla ssifikaatori valikuvõimalused (nt õppekava on erinevates 

4  
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õppea stmetes erinev - kõrgharidus versus kutseharidus või 
keskharidus).  

Õppekava haldamine 

PK-051  Sü steem peab võimaldama hallata õppekavade klassifikaatorit. 
A lg-,  põhi-, ja keskhariduse ning eraldi kutsehariduse puhul 
pea b saama hallata riiklike õppekavasid.  Kõrghariduse puhul on 
sa muti õppekavad ja/v õi õppeained ja moodulid, mis erinevad 
su uresti ülikooliti ja on  selgelt pidevas muutumises. Õppejõud 
soov ivad, et õppeained jaguneks võimalusel ka mooduliteks.  

4  

PK-052 Õppekava haldamisel tuleb rakendada versioneerimist ja 
v õimalusi n ii automaatselt kui käsitsi seostada olemasolevat 
a egunud/aegumas õppekava uuenenud õppekavaga. 

4  

PK-053 Õppekava muutmisel kaotatud alanenud teemaga seostatud 
õppematerjalid tuleb süsteemil automaatselt seostada üleneva 
teemaga. 

3  

PK-054 Pea kasutaja peab nägema õppematerjalide loetelu, millega 
seotu d üks v õi mitu a lanevat teemat on uues õppekavas 
v õrrelduna olemasoleva (muudetava) õppekavaga ära kaotatud.  

4  

PK-055 V a jadusel saab peakasutaja ükshaaval või mitut väljavalitud 
õppematerjali korraga siduda mõne haridustaseme järgi 
filtreeritud õppekava a laneva teemaga. 

4  

Kv aliteedi-kontrolli 
h a ldamine 

PK-056 Pea kasutaja peab nägema kvaliteedikontrolli haldamise vaadet, 
ku st saab v aatamiseks ja muutmiseks avada kv aliteedi kontrolli 
test i ja õppematerjali kvaliteedi kontrolli suunamise r eegleid.  

4  

PK-057 Pea kasutaja näeb ülevaadet kehtivatest ja ajutiselt peatatud 
õppematerjalide kv aliteedi kontrolli suunamise r eeglitest. 

4  

Kv aliteedi-kontrolli 
test i haldamine 

PK-058 Pea kasutaja saab avada kv aliteedikontrolli testi muutmise vaate, 
m illes saab lisada/muuta/eemaldada küsimusi ja iga küsimuse 
v astusevariante. 

4  

PK-059 Kõik lisatavad/muudetavad küsimused kasutavad ühte tüüpi 
v ormielemente, st kuvavad materjali avaldajale valikute 
teg emiseks raadionuppe. 

3  

PK-06 0 Pea kasutaja saab igale küsimusele lisada juhendavat abiteksti, 
m ida kuvatakse materjali avaldajale kvaliteedi testis (nt 
"kü simärk"-ikoonike). 

4  

PK-061  Pea kasutaja saab iga küsimuse igale v äärtusele lisada juhendavat 
a biteksti. 

4  

PK-062 Pea kasutaja saab iga küsimuse igale v äärtusele lisada sobivat 
n umbrilist punktiskoori. 

4  

PK-063 Pea kasutaja saab igale küsimuse väärtusele lisada (selle juures 
m uuta v õi ära jätta) vastavat selgitust, mis kuvatakse materjali 
a v aldajale juhul kui läbitud kvaliteedi kontrolli testi punktiskoor 
oli v äiksem kui x, st õppematerjali ei edastata kv aliteedi 
kon trollijale. 

4  

PK-06 4 Pea kasutaja saab määrata minimaalse summeeritud 
pu n ktiskoori üle kõigi küsimuste, mille materjali avaldaja peab 
kv aliteedi kontrolli testi täitmisel saavutama, et sü steem 
eda staks tema õppematerjali avaldamise soov i kvaliteedi 
kon trollijale. Üldhariduse puhul testi läbimine v iib 
kv aliteedikontrolli, kutse- ja kõrghariduse puhul aga testi 
lä bimine  võimaldab teha materjali kohe avalikuks. 

4  

PK-065 Pea kasutaja saab määrata, milline on  mininaalne saavutada 
lu batud punktiskoor iga küsimuse lõikes. 

4  



  

  

  

Repositooriumite ärianalüüs        

PwC   48 

Ka su tuslugu Nõu de nr Nõu e Prioriteet 

PK-06 6 Pea kasutaja peab saama ajutiselt peatada kv aliteedi kontrolli 
test i, st  et sel perioodil ei pea ü kski materjali avaldaja kv aliteedi 
kon trolli testi täitma. 

4  

Õppematerjali 
sidumine kv aliteedi-
kon trolliga 

PK-067  Pea kasutaja peab saama kvaliteedikontrolli haldamise v aates 
v alida klassifikaatorid, täpsustada nende 
v äärtustekombinatsioonid ja klassifikaatorite omavahelised 
seosed - sõltuvusseosed, mille a lusel määratakse materjali 
a v aldaja kv aliteedi kontrolli testi sooritama (nt v õib kehtestada, 
et  x  or ganisatsiooniga (nt muuseum) seotud materjali avaldaja 
v õi kõrghariduse taseme v alinud materjali avaldaja või 
pr ogrammi ükskõik millise väärtuse valinud materjali avaldaja ei 
pea  kv aliteedi kontrolli testi materjali avaldamise eeldusena 
teostama). 

4  

PK-06 8 Pea kasutaja saab kvaliteedi kontrollimise reeglisse (mille alusel 
sü steem suunab õppematerjali kvaliteedi kontrollimisse või 
m itte) valitud klassifikaatoreid , n ende omavahelisi ja nende iga 
ü ksiku väärtusega loodud seoseid eemaldada või muuta. 

4  

PK-06 9 Pea kasutaja saab määrata, milline kv aliteedi kontrollija on 
seotu d millise õppekava a laneva teema ja/v õi muu 
kla ssifikaatoriga, mille a lusel süsteem suunab õppematerjali 
kv aliteedi kontrolli vastavale kv aliteedi kontrollijale. 

4  

PK-07 0 Õppematerjal, mis materjali avaldaja poolt valitud metaandmete 
kla ssifikaatorite v äärtuste kohaselt peab läbima kvaliteedi 
kon trolli, aga millele kehtiva r eegliga pole seotud ühtegi 
kv aliteedi kontrollijat, edastatakse sü steemi poolt kvaliteedi 
kon trollimiseks peakasutajale. 

4  

Sea distuste haldamine 

PK-07 1 Pea kasutaja saab määrata üleslaetavate failide lubatud 
for maadid (nt faililaiendid nagu html, htm, docx, zip, jne). 

4  

PK-07 2 Pea kasutaja saab määrata üleslaetavate failide lubatud 
m a ksimaalse mahu (Mb). 

4  

PK-07 3 Pea kasutaja määrab süsteemis kehtivad õppematerjalide 
a v aldamise, säilitamise, kvaliteedi halduse, kavandina 
sa lv estatud, arhiveerimise ja kustutamisega seotud tähtajad ja 
teav itused kasutajatele. Tähtaegu ja teavitusi saab muuta n ing 
pea tada. 

4  

PK-07 4 Pea kasutaja määrab süsteemi ülese e-posti aadressi. 3  

PK-07 5 Pea kasutaja laeb üles graafika ja seob selle programmi 
kla ssifikaatori vastava väärtusega, mille alt õppematerjali 
a v aldamisel tuleb kohustuslikus korras v astavat graafikat (nt 
log o) kuvada. Klassifikaatori erinevate v äärtustega peab saama 
sidu da erinevat g raafikat. 

4  

PK-07 6 Pea kasutaja saab määrata päevade arvu mille ulatuses süsteemi 
ka sutamise logi säilitatakse (nt viimased 30 päeva). 

4  

PK-07 7 Pea kasutaja peab nägema süsteemi poolt automaatselt 
g en ereeritavat loetelu õppematerjalide metaandmetest leitud 
ka tkistest linkidest. Loetelu genereerimise intervalli määrab 
pea kasutaja ise. 

4  

PK-07 8 Pea kasutaja peab saama käsitsi a lgatada katkiste linkide loetelu 
g en ereerimise. 

4  

PK-07 9 Pea kasutaja peab saama katkiste linkide loetelust avada 
v aatamiseks või täiendamiseks õppematerjali, milles 
kor rigeerimist vajav lingiaadress paikneb. Peakasutaja saab 
eda stada õppematerjali täiendamisevajadusest teate materjali 
a v aldajale (nt "Teavita katkisest lingist õppematerjali lisajat" 

4  
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n u pule vajutamise järel) automaatteavituse mater jali avaldaja e-
post ile ja/v õi kasutaja teavituste v aatesse. 

PK-08 0 Pea kasutaja saab määrata, mis keeltes on  vaikimisi võimalik 
õppematerjali metaandmeid kirjeldada. 

4  

PK-081  Pea kasutaja saab lisada vajalikud tõlked erinevates keeltes 
m etaandmete n imede tõlkimiseks (nt "õppematerjali tüüp" 
in g liskeelne v aste on  "learning material type"). 

4  

Ka su tuslogide 
h a ldamine 

PK-08 2 Pea kasutaja saab vaikimisi vaadata viimase 7 päeva süsteemi 
ka sutamise logi vaadet. 

3  

PK-08 3 Pea kasutaja saab täpsustada a japerioodi (alates kuupäevast ja 
kellaajast kuni kuupäeva ja kellaajani) süsteemi kasutamise logi 
sirv imiseks. 

4  

PK-08 4 Pea kasutaja saab filtreerida süsteemi kasutamise logi kasutaja 
ees- ja  perenime (lisatud ka roll) ja/v õi õppematerjali nime 
(m ärksõande vabateksti sisestus) põhiselt. 

4  

PK-085 Pea kasutaja saab vaadata logi õppematerjalide muutmise, 
kav andina salvestamise, avaldamise, kustutamise, peitmise, 
lu kustamise, lukust avamise, säilitustähtaja või 
a r hiveerimistähtaja määramise, säilitustähtaja või 
a r hiveerimistähtaja möödumisel teostatud toimingu ja materjali 
ta gasilükkamise tegevuste lõikes.  

4  

PK-08 6 Ig a  log itud toimingu juures kuvatakse teostaja n imi (sh sü steem, 
ku i toiming oli automaatne) ja roll, toimingu kuupäev ja 
kellaaaeg sekundi täpsusega. 

4  

PK-087  Pea kasutaja saab logis kuvatud kasutaja ees- ja perenime peale 
klõpsides vastavale isikule e-posti saata. 

3  

Sta tistika päringute 
h a ldamine 

PK-08 8 Pea kasutaja näeb statistika päringute koostamise ja n-ö 
lemmikutena salvestatud päringute käivitamise vaadet. 

3  

PK-08 9 Pea kasutaja saab statistikat pärida kõigi õppematerjaliga 
seosta tud metaandmete lõikes. 

4  

PK-09 0 Pea kasutaja saab lemmikuks salvestada sagemini teostatavaid 
sta tistikapäringuid ja saab neid päringuid ühe klõpsuga 
kä iv itada, muutmiseks avada (ja seejärel uuesti salvestada ja 
su lgeda) või lemmikutest eemaldada. 

3  

PK-091  Pea kasutaja saab määrata ajaperioodi,  mille u latuses statistiline 
pä r ing teostatakse. 

4  

PK-092 Pea kasutaja saab määrata, et statistilise päringu tulemustes 
kuv atakse õppematerjalide allalaadimiste ja/v õi vaatamiste 
a rv u. 

4  

PK-093 Pea kasutaja saab statistika päringu tulemuse alla laadida MS 
Ex celis, Google Spreadsheets programmidele avatavas formaadis 
(n t  csv). 

4  

PK-09 4 Sta tisitka päringu tulemused kuvatakse tabeli kujul. En ne 
pä r ingu teostamist saab peakasutaja kõigi õppematerjaliga 
seotu d metaandmete kirjelduste lõikes ükshaaval valida, milliste 
m etaandmete v eerge päringu tulemuses kuvada. 

4  

Meta andmete 
h a ldamine 

PK-095 Pea kasutaja saab vaadata ja seadistada õppematerjali 
m etaandmete haldamise vormi, mis kuvatakse materjali 
a v aldajale õppematerjali metaandmete kirjeldamiseks ja failide 
la a dimiseks. 

4  
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PK-09 6 Pea kasutaja saab vormivälju üksteise suhtes ümber paigutada 
n ii, et v astav metaandmete sisestamise järjestus kuvatakse ka 
m aterjali avaldajale. 

4  

PK-097  Pea kasutaja saab metaandmeid juurde lisada. Lisada saab 
v eebiaadressi, kuupäeva, kellaaja, teksti - või numbrisisestuse 
v älja, r ipploendit või raadionuppudega vormivälja n ing 
m ärkeruutudega vormivälja. Kõik mitme- või mitmikvalikuga 
v äljad on n ö klassifikaatorid, mille valikud on  klassifikaatorite 
v äärtusteks. 

4  

PK-09 8 Pea kasutaja saab määrata kas materjalide avaldaja saab 
kon kreetse metaandme kirjelduse puhul mitme andme 
sisestamiseks ise vormivälju lisada (nt kui on v aja lisada mitut 
a u torit). 

4  

PK-09 9 Pea kasutaja saab seadistada millises vormi osas, millise 
v ormivälja all või kohal kuvatakse faili(de) lisamise v ormivälja.  

2  

PK-1 00 Pea kasutaja saab vormivälju ükshaaval ajutiselt peita või n ende 
keh tivuse lõpetada. 

4  

PK-1 01 Pea kasutaja näeb metaandmete kirjeldamise vormi vaates 
a jutiselt peidetud ja lõppenud kehtivusega vormivälju teiste, 
a kt iivsete v ormiväljade vahel paiknevana ainult siis kui "Kuva 
peidetud vormiväljad" v alikufilter on sisselülitatud.  

3  

PK-1 02 Pea kasutaja saab igale metaandme kirjeldusele lisada abiinfot, 
m ida kuvatakse vastava v ormivälja juures materjali avaldajale.  

4  

PK-1 03 Sü steem peab võimaldama metaandmete kirjeldusi seostada 
IEEE LOM r a kendusprofiiliga EstCore ja DublinCore-iga ning 
seelä bi andmeid jagada. 

4  

 

6.2. Mittefunktsionaalsed nõuded 

Järgnevas tabelis on kirjeldatud huvigruppide mittefunktsionaalsed vajadused tulevasele repositooriumile.  

Tabel 11 Repositooriumi mittefunktsionaalsed nõuded 

T eema Nõu de nr Nõu e Prioriteet  

Nõu ded liidestele ja 
a n dmev a h etu sele 

MN-001  Sü steem peab olema ühilduv Tin Can rakendusliidesega (API).  4  

MN-002 Sü steem peab võimaldama andmete jagamist teiste 
r epositooriumitega läbi OAI-PMH teenuse pakkumise.  

4  

MN-003 Usa ldatud v äline süsteem peab saama käivitada andmete 
v ahetamise v eebiteenust. 

4  

MN-004 Usa ldatud v äline süsteem peab saama avada õppematerjalide 
n imekirja koos kõigi õppematerjali juurde kuuluvate 
m etaandmetega (sh vaatamsite ja a llalaadimiste info) ja peab saama 
ku upäevaliselt ning kellaajaliselt infot lisandunud, arhiveeritud, 
m uudetud ja kustutatud õppematerjalidest. 

4  

MN-005 Usa ldatud v äline süsteem, milles on tagatud isikupõhine (SSO) 
tuv astus peab saama õppematerjali lisada.  

4  

MN-006 Usa ldatud v äline süsteem peab tagama selle kaudu lisatud 
õppematerjalide kv aliteedikontrollimise reeglid ja protseduurid.  

4  

MN-007 -a Sü steem peab olema suuteline edastama ja v astu v õtma 
r a kendusliidese (API) kaudu õppematerjalide metaandmeid koos 
õppematerjalide failidega.  

4  
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MN-007 -b V õimalikud liidestused on  järgmised: EHIS-e X-tee teenused; 
koolielu.ee, e-koolikott, e-päevik n ing TÜ DSpace (kasutab 
Du blinCore'i mis on  IEEE LOM r a kendusprofiil EstCORE'iga 
seosta tav) repositoorium (http://dspace.ut.ee/). 

4  

Ka su ta ta v u s 

MN-008  Sü steem peab olema kasutatav kaasaegsetes veebisirvijates, sh 
m obiilipõhistes. 

4  

MN-009 Sü steem peab kuvama sisu responsiivselt v astavalt kasutatava 
sea dme ekraanisuurusele ja r esolutsioonile.  Arvestama peab 
m obiili, tahvel- ja sülearvuti kui lauaarvuti (laie)kraaniga n ii, et 
kuv atav sisu oleks ühtlustatud ja funktsionaalselt kasutatav. 
Mobiilses vaates kuvatakse korraga informatsiooni vähem, aga kogu 
õppematerjali sirvimiseks, otsimiseks, avaldamisega seotud 
teg evusteks (sh kvaliteeditesti täitmine ja kvaliteedi kontrollimine) 
v ajalik funktsionaalsus peab olema tagatud.  

4  

MN-01 0 Sü steemi seadeid peab saama hallata graafilise kasutajaliidese 
v ahendusel. 

4  

MN-011  Sü steemi kasutajaliidese vaadetes on tagatud v astavus veebi sisu 
ju urdepääsetavussuunised (WCAG) 2.0 standardi vastavustasemele 
A A  (https://www.w3.org/Translations/WCAG20-et/). 

4  

MN-012 Sü steem tuleb luua nii, et süsteemi kasutamine on  lihtne sellega 
ig a päevaselt töötavale kasutajale, kui ka neil, kes sellega 
ig a päevaselt ei tegele, st  muuhulgas, et erinevatele kasutajarollidele 
tu leb tagada erinev andmemaht ja igale kasutajarollile kuvatakse 
a inult talle v ajalikku funktsionaalsust. Ig ale kasutajarollile 
kuv atakse talle vajalik töölaud, talle vajaliku informatsiooni ja 
fu n ktsionaalsusega. 

4  

MN-013 Men üüd ja ekraanivormi elemendid (sh a ga mitte a inult 
v ormiväljad, v ormiväljade nimetused, nupud) on  loogilises 
jä r jestuses, st esitatud kasutaja tegevuse eesmärkide järgi. 

4  

MN-014 V a jalike funktsioonide käivitamisviisid on üheselt mõistetavad ja 
du bleeritud ainult juhul, kui see tõestatult täiendab interaktsiooni 
n ing suurendab töö teostamise efektiivsust (nii nagu nt Adobe 
Ph otoshopis on  uue pildikihi loomiseks antud mitu võimalust - 
klahvikombinatsioon, menüüvalik ja hiirevajutus v astaval ikoonil).  

4  

MN-015 V a jalike funktsioonide käivitamise kohad on loogiliselt leitavad ning 
pa igutatud (nt leitavad õppematerjalide, kasutajakontode loetelu iga 
õppematerjali kirje rea lõpus). 

4  

MN-016 Sü steem on  kooskõlas tarkvarasüsteemides harjumuspäraseks 
sa a nud interaktsiooni ja graafilise kasutajaliidese projekteerimise 
põh imõtete ning mustritega. Näiteks ei kasutata prügikasti ikooni 
u u e kirje loomiseks. 

4  

MN-017  Sü steemis on  kõik ekraanivaated, sh avanevad lisavaated või 
h ü pikaknad, pealkirjastatud. Kõik nimetused viitavad akna sisule.  

4  

MN-01 8 Ka su tajainteraktsioonis välditakse olukordi, kus kasutaja ei saa aru, 
ku idas jätkata. 

4  

MN-019 Sisestusv äljad on tähistatud (kasutajale on arusaadav, mida tuleb 
sisestada). 

4  

MN-02 0 Sisestusv äljade v ormindus on süsteemiüleselt ühtlustatud (näiteks 
sa made andemete sisestamiseks kasutatakse  sama sisestusformaati 
ja  -v ormindust). 

4  

MN-021  V ormiväljade nimed on  üheselt mõistetavad ja süsteemi üleselt 
ü h tlustatud sõnastuses ja tähenduses. 

4  

MN-02 2 Tä itmiseks kohustuslikud väljad on  tähistatud/eristatud. 4  
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MN-02 3 Eba korrektse sisestuse puhul kuvatakse kasutajale veateade v iitega 
sellele, mis on valesti. Veateade tuleb esitada kasutajale märgataval 
ku jul v ähemalt punases värvitoonis teksti ja v astava 
ikoonmärgistusega n ii sisestusvormi ees ekraanivaate ülaosas, kui 
v igade tekkimise asukohas. Veateated ja nende tekkimiskohad on  
esiletõstetud tausta v ärvi ja/v õi rõhutatud ä ärejoonte abil muust 
sisu st selgesti eristatavad. V eateade ei tohi muust sisust olla 
er istatav ainult värvide a bil. 

4  

MN-02 4 Eba korrektse sisestuse puhul korrektselt sisestatud vormivälju ei 
tü hjendata. 

4  

MN-025 Ka su tajale kuvatakse edukat toimingusooritamist kinnitav teade, 
m is võiks olla esitatud rohelises v ärvitoonis tekstiga ning 
v ormindatud ühtlustatult v eateate teatega, kuid v isuaalselt v ormilt 
ja  ikoonilt veateatest selgesti eristatavana. 

4  

MN-02 6 Om avahel sisulises seoses vormiväljad on vormis visuaalselt ja 
ü leliigse "mürata" grupeeritud (näiteks sisestusväljade seesuguse 
ü ksteise suhtes paigutamisega, et nendevaheline seos on arusaadav - 
in g lise k nn gestalt principles - proximity, similarity). 

4  

MN-027  Ku i sisestusvälja v alikuväärtusest sõltub lisaväljade täitmise 
v ajadus, tuleb tagada, et lisaväljad kuvatakse vastava sisestusvälja 
v ahetus läheduses .  

4  

MN-02 8 V a ikev äärtusi vormiväljades peab kasutama "mõistlikult" (st  kui 
v äärtuse olemasolu on v ajalik, siis on korrektne vaikeväärtus 
m ääratud, kui ei ole, siis on v aikeväärtus määramata). 

3  

MN-02 9 Ka su tajale on arusaadav, kas süsteem aktsepteeris tema tegevuse 
(h iireklõps, nupuvajutus), sh kasutajale antakse vastav ja märgatav 
v isuaalne tagasiside (nn mikrointeraktsioon). 

4  

MN-03 0 Ka su tajale on arusaadav, kas süsteem on antud käsu täitmise 
lõpetanud, sh kasutajale antakse v astav ja märgatav v isuaalne 
ta gasiside (nt inglise k ui throttle, ui progress bar, ui progress 
tracker). 

4  

MN-031  A biinfo nagu kasutusjuhendid, selgitused, veateated on  olemas ja 
a r usaadavad (ei näidata sü steemseid veateateid). Selgitused ja 
v eateated on  kirjeldatud ü le süsteemi ühtlustatud terminitega ja 
ü h tlustatud kirjastiilis. 

4  

MN-03 2 V eateated on  kasutajale arusaadavad ja annavad mittetehnilisi 
ju hiseid vea kõrvaldamiseks.  

4  

MN-03 3 V eateated ja selgitused on  esitatud või avatavad ka a biinfo vajamise 
a su kohas, sh v astava sisestusv älja vahetus läheduses.  

4  

MN-03 4 A biinfo võib olla kuvatud sisestusv äljas (inglise k nn placeholder) 
a inult juhul, kui see näitab antud välja sisestava info õiget 
v ormindusviisi. 

4  

MN-035 Sü steemis ei tohi kasutada rohkem kui kolme erineva kirjastiiliga 
teksti, näiteks, 1 ) pealkirjad, 2) sisutekstid, vormiväljade n imetused, 
3 ) logo vmt v .a r õhutatud tekst, kaldkiri ja allajoonitud tekst. 

4  

MN-03 6 Tav ateksti a llajoonimine peab olema keelatud kui, siis alla joonitud 
sa av ad olla ainult lingid. 

4  

MN-037  A n dmeväljade ja vormiväljade nimetuste esitluses ei tohi kasutada 
ka ldteksti.  

4  

MN-03 8 Rõh u tatud kirjas (bold/strong) tuleb esitada a inult kõige olulisemad 
m ärksõnad. 

4  

MN-03 9 Teksti taustana mitte kasutada taustamustrit. 4  
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Töökin dlu s 

MN-04 0 Sü steem peab töökindluse tagamiseks järgima Riigi infosüsteemi 
koosv õime raamistikule kehtivaid n õudeid 
(h ttps://www.mkm.ee/et/riigi-infosusteemi-koosvoime-raamistik). 

4  

MN-041  Teh nilise rikke korral peab süsteem olema taastatav ühe tööpäeva 
jooksu l.  

4  

MN-04 2 Sü steemi tuleb varundada iga 24 tunni tagant, maksimaalne 
a n dmekadu võib olla seega kuni ühe ööpäeva jagu andmeid.  

4  

Jõu dlu s 

MN-04 3 Sü steem peab olema skaleeritav v õimaldades hallata, sh otsida ja 
sirv ida 25 tuhande õppematerjalide metaandmeid ja nendega 
seotu d faile ilma, et selle töökiirus (kasutamiskiirus) väheneks.  

4  

MN-04 4 Sü steem peab tagama ühes aastas 25 tuhande õppematerjalide 
lisa ndumise ilma, et see mõjuks süsteemi töökiirusele ja 
sta biilsusele. 

4  

MN-045 Sü steemi funktsioneerimine peab olema tagatud töökiiruse 
la nguseta vähemalt v iiekümne (50) paralleelse autenditud kasutaja 
kor ral (sh materjali avaldamine, kvaliteedi kontrollimise ja 
pea kasutaja funktsionaalsused). 

4  

MN-04 6 Sü steemi funktsioneerimine peab olema tagatud töökiiruse 
la nguseta vähemalt paarisaja (200) paralleelse kasutaja sessiooni 
kor ral. 

1  

MN-047  Sü steemi logimisfunktsionaalsus ei tohi tõkestada süsteemi teiste 
fu n ktsionaalsuste kasutamiskiirust. 

4  

MN-04 8 Sü steemi päringute (sh otsing, statistika, filtreerimine, loetelude 
kuv amine) soor itamise kiirus ei tohi a laneda 25 tuhande 
õppematerjali lisandumisel. 

3  

MN-04 9 Sü steem v õib selle kasutamiskiiruse säilitamise huvides hoida 
a r hiveeritud õppematerjale ja n endega seotud faile eraldi 
keskkonnas, kuid kasutajaliides peab olema kasutajale tajutavalt 
ü h tne. 

4  

MN-05 0 Sü steemi välised kasutajad paiknevad n ii laivõrguühendusega 
loka alvõrkudes kui ka avalikes raadiosideühendusega lokaal - või 
tr aadita laivõrgus. Sellest sõltuvalt peab süsteem olema 
optimeeritud kasutamiseks ka a eglasema (alla 100kB/s) v õi 
ka tkendliku ühendusega võrkudes, nt maapiirkondades kus 
in terneti levi on  kesine. 

4  

MN-051  Sü steemis on  4 kasutajarolli - peakasutaja, kv aliteedi kontrollija, 
õppematerjali avaldaja ja õppematerjali vaataja. Peakasutajaid võib 
olla  kuni 50, kvaliteedi kontrollijaid 1000, õppematerjali avaldajaid 
v õib olla potentsiaalselt mitukümmend tuhat, kui arvestada 
sih trühmana õpetajad, õppejõud, lektorid, haridustehnoloogid, 
m uuseumite spetsialistid jt. 

4  

Pa in dlikku s 

MN-052 Sü steemi juurutamine peab sisaldama süsteemi installeerimist, 
ka sutajate koolitamist, süsteemi korrektseks toimimiseks vajalike 
h ooldusrutiinide väljatöötamist ja käivitamist koostöös kliendi 
m a jutuskeskkonna halduritega, kasutajaõiguste süsteemi loomist, 
v ajalike klassifikaatorite (andmestruktuuride) importimise või 
kor rektse sisestamise tagamist ning süsteemi väärkasutamist 
v ältivate töörutiinide kirjeldamist. 

4  

MN-053 Sü steemi arendustööde ü le andmisel tuleb kliendile üle anda 
dokumentatsioonipakett, mis sisaldab süsteemi disaini 
dokumentatsiooni, seadistamise/konfigureerimise 
dokumentatsiooni, liideste kirjeldusi, installeerimise juhendit, 
v arundamise ja taastamise juhendit, rollipõhiseid kasutajate 
ju hendeid. 

4  
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MN-054 Sü steem peab tagama kogu süsteemi kasutamisega seonduva info 
ta lletamise logifailidesse. 

4  

MN-055 Sü steem peab võimaldama aktiveerida süsteemset logi teostatud 
a n dmebaasipäringutest. 

4  

MN-056 Sü steem peab olema ühetaoline h õlbustamaks sü steemi lihtsamat 
h ä älestamist ning edasist arendust. 

4  

MN-057  Sü steemi andmevahetusliidesed ja lisafunktsionaalsus peavad 
olema r ealiseeritud viisil, mis võimaldab süsteemi tehnilisel haldajal 
la hendust iseseisv alt täiendavate kulutusteta edasi arendada ja 
h ooldada (sh korrektne dokumentatsioon). 

4  

Mu u d n õu ded  

MN-05 8 V eebirakendus ei tohi seada erilisi nõudeid kasutaja tarkvarale ega 
r iistvarale (platvormi valiku või jõudluse suhtes). 

4  

MN-059 A u tentimine peab olema võimaldatud eID, harID ja kasutajanime 
n ing parooliga. 

1  

MN-06 0 Sü steemi peab olema võimalik migreerida koolielu.ee waramu 
(ligikaudu 3000) ja e-õppe repositooriumi (ligikaudu 4000) 
õppematerjale koos n eid kirjeldavate metaandmete ja seotud 
fa ilidega. 

4  

MN-061  Sü steem peab võimaldama ülekantavate õppematerjalide 
m etaandmete kirjeldusi seostada (inglise k mapping) süsteemis 
olemasolevate metaandmete kirjelduste v äljadega, lisada 
ü lekantavatele (migreeritavatele) õppematerjalidele uues süsteemis 
olemasolevaid metaandmeid, sh  klassifikaatorite põhiselt ning 
eemaldada ülekandmiseks mittevajalikke metaandmeid nii ühe kui 
kog umi õppematerjalide lõikes. Samuti peab olema võimalus kanda 
õppematerjalid üle nii, et kõik uues repositooriumis kohustuslikud 
m etaandmete kirjeldused ei ole nende õppematerjalide puhul alati 
tä idetud. 

4  

MN-06 2 Sta tistika kogumiseks integreeritakse süsteemiga Google Analytics.  3  

MN-06 3 Sü steem peab tagama EstCORE r akendusprofiili seostatavuse 
(in glise k mapping) Du blinCore metaandmetega. 

4  

MN-06 4 Sü steem peab tagama vastavuse SCORM (Sharable Content Object 
Refer ence Model) andmevahetusstandardile. 

4  

MN-065 Sü steem peab tagama Tin Can rakendusliidese (API) toe. 4  

MN-06 6 Sü steem peab kasutama metaandmete standardina IEEE LOM 
r a kendusprofiili EstCORE.  

4  

MN-067  Meta andmete korjeks kasutada OAI-PMH protokolli või ühildatud 
ECA  standardit. 

4  

MN-06 8 Sü steemi kõik liidestused peavad tuginema avalikele standarditele. 
Pr otseduurselt ja tehniliselt peab olema korraldatud liideste 
m uudatuste jälgimine ja dokumenteerimine. 

4  

MN-06 9 Sü steem peab vastama turbenõuetele, mis tulenevad infov aradele 
kliendi poolt määratud ISKE klassist lähtuvatest 
in fotehnoloogilistest turbemeetmetest. 

4  
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7. Lahendusalternatiivide võrdlus 

7.1. Võrreldavate baassüsteemide valik 

Baassüsteemide valik sündis lähtudes teenuse visioonist jätkata teenuse pakkumist uue repositooriumi abil, mis 
kohandatakse nõuetele vastavaks. Visiooni kohaselt luuakse uus lahendus olemasolevale Waramu 
repositooriumile või mõnele vabavaralisele repositooriumi tarkvarale toetudes. Seega tuli 
lahendusalternatiivide võrdlusesse Waramu kõrvale kaasata sobilikud vabavaralised repositooriumite 
baassüsteemid. 

Toetudes Vaba Ligipääsuga Repositooriumite Registri andmetele (The Directory of Open Access Repositories – 
OpenDOAR8) valiti välja kolm kõrge kasutusega vabavaralist baassüsteemi ja kooskõlastati need tellijaga 
lahendusalternatiivide valikuna. Lahendusalternatiivide valikusse langenud baassüsteemid on toodud tabelis 
Tabel 12: Võrdlevas analüüsis käsitletavad baassüsteemid. 

Tabel 12: Võrdlevas analüüsis käsitletavad baassüsteemid 

Ba a ssüsteem  V iide Lü h ikirjeldus 

DSpa ce h ttp://www.dspace.org/  

DSpa ce on  lahendus, mis on mõeldud akadeemilistele, 
m ittetulundus- ja kommertslikele organisatsioonidele avatud 
dig itaalsete repositooriumite ehitamiseks. DSpace säilitab digitaalset 
in fot  ja v õimaldab sellele lihtsat ligipääsu toetades kõiki erinevaid 
dig itaalseid formaate (sh pildid, liikuvad pildid, videofailid).  

Fedor a h ttp://fedorarepository.org/  

Fedor a on r obustne, modulaarne, v abavaraline r epositooriumi 
sü steem digitaalsete materjalide haldamiseks ja levitamiseks. See on  
er iti sobilik digiraamatukogudele ja arhiividele materjalide 
pikaajaliseks säilitamiseks ja n endele ligipääsu tagamiseks. Fedora 
r epositooriumit kasutatakse v äga suurte ja keeruliste 
dig ikollektsioonide haldamiseks (nt ajaloo, kultuuri ja teadusega 
seotu d infomaterjalide haldamiseks). 

EPr in ts h ttp://www.eprints.org/  

EPr in ts on vabavaraline tarkvarapakett vaba ligipääsuga 
r epositooriumite ehitamiseks, mis toetab OAI-PMH standardit. 
EPr in ts on oma omaduselt sarnane tavaliste 
dokumendihaldussüsteemidega, kuid seda kasutatakse peamiselt 
in st itutsionaalse repositooriumina ja teaduslike v äljaannete tarbeks.  

Wa ramu h ttp://trac.htk.tlu.ee/waramu  

Wa ramu on  vabavaraline repositoorium õppematerjalide 
h a ldamiseks ja säilitamiseks. See toetab IEEE LOM ja  Du blin Core 
m etaandmete standardeid ja pakub teistele süsteemidele 
sta ndardseid v eebiteenuseid liidestumiseks.  

   

OpenDOAR andmetel on DSpace’l 1350, EPrints’il 423 ja Fedora’l 42 registreeritud kasutusjuhtu. Waramut on 
teadaolevalt kasutatud seni 1 -s kasutusjuhul - koolielu.ee õppematerjalide hoiustamisel. 

7.2. Nõuetele vastavuse hindamine 

7.2.1. Metoodika 

Võrdluse loomiseks tuli hinnata võrreldavate baassüsteemide vastavust kirjeldatud nõuetele. 
Vastavushinnangute kogumist kaaluti vastavate baassüsteemide arendamiskogemust omavatelt ettevõtetelt, 
kuid kuna tegu on suhteliselt kitsa valdkonna vabavaralise nišitoodetega, siis selliste baasüsteemide arendajate 
leidmist igale tootele hinnati pigem ebatõenäoliseks.  Iga toote kohta oli Eestis teada vähemalt üks kasutusjuht, 
seega otsustati võrdluseks vajalike vastavushinnangute saamiseks pöörduda vastavate baassüsteemide 
kasutajate poole. 

Hinnangute kogumisel eeldati, et vastavushinnang antakse vastava repositooriumi peakasutaja ja/või süsteemi 
arendamise eest vastutava isiku poolt selles organisatsioonis. Ühtlasi lepiti teadmisega, et repositooriumi 

                                                             
8 Open DOAR: http://www.opendoar.org/  

http://www.dspace.org/
http://fedorarepository.org/
http://www.eprints.org/
http://trac.htk.tlu.ee/waramu
http://www.opendoar.org/
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kasutaja ei pruugi tunda toodet ekspert-tasemel iga viimse pisidetailini, mistõttu jäeti ka vastavushinnangute 
andmisel sellekohane reservatsioon ühe võimaliku vastusevariandi näol (vastusevariant 1).  

Vastavushinnangute kogumiseks koostati nõuetest küsitluse tööriist, mida kasutati iga baasüsteemi puhul 
vastavuse hindamiseks. Tööriist võimaldas iga nõude osas anda vaadeldava baasüsteemi kohta 
vastavushinnangu järgneval 5 -tasemelisel skaalal: 

1 – Nõude täidetuse hindamiseks info puudub. Nõude täidetus baassüsteemis on selgusetu, kuna nõue 
puudub vaadeldavas baasüssteemi kasutuspraktikas või on lahendatud  väljaspool baassüsteemi.  Nõude 
täidetus baassüsteemis võib olla täitmata.  

2 – Saab lisada baassüsteemi täiendavate kulude eest. Nõue pole realiseeritud vaadeldavas 
repositooriumis ega selle kasutajaliideses, kuid on võimalik täiendavate arendustööde tulemusena luua. 

3 – Saab lisada baassüsteemi ilma täiendavate arenduskuludeta. Nõue pole realiseeritud vaadeldavas 
repositooriumis ega selle kasutajaliideses, kuid vastavus on võimalik baassüsteemi luua administratiivse 
pingutusena ilma täiendavate arenduskuludeta. 

4 – Nõude saab täita töövahenditega, mis on lisatud baassüsteemile. Nõue pole realiseeritud 
vaadeldavas repositooriumis ega selle kasutajaliideses, kuid baasüsteemis olemasolevate vahenditega on 
võimalik tagada nõude tinginud eesmärgi täidetus. 

5 – Nõue on täidetud baassüsteemis, muudatusi pole vaja teha. Nõude täitmiseks pole vajalik 
tarkvara kohandada ega teha muid lisapingutusi. 

EPrints repositooriumi vastavushinnang saadi Tallinna Tehnikakõrgkooli kasutuspraktikast, DSpace 
vastavushinnang Tartu Ülikooli kasutuspraktikast, Fedora vastavushinnang Rahvusraamatukogu 
kasutuspraktikast ja Waramu vastavushinnang HITSA arendus- ja kasutuspraktikast. 

7.2.2. Tulemused 

Võrdleva analüüsi aluseks sai nõuete 
prioritiseering. Nõuete jagunemist 
prioriteetide vahel iseloomustab Joonis 
15: Ülevaade nõuete 
prioritiseerimisest. 

Tellija hinnangu kohaselt peab 
tulevases arendusprojektis olema 
vastavus kindlasti tagatud vähemalt 
7 9% nõuete osas, 11 % nõuetest toovad 
olulist lisaväärtust loodavale 
lahendusele, 2% nõuetest võiksid tuua 
veelgi rohkem mugavust 
põhiprotsesside toetamisel ja 8% 
nõuete osas jääb Tellijal ruumi projekti 
eelarve ülevaatamiseks ja 
korrigeerimiseks9. 

Kombineerides tellija poolt määratud 
prioriteete ja hindajatelt saadud 
vastavushinnanguid (vt 8.3 Nõuetele 
vastavuse hinnang), koondasime 
küsitluse tulemused risttabelisse (vt   

Tabel 13: Nõuete hindamise risttabel), 
tuues prioriteetide ja hindajate antud 
hinnangute lõikes välja nõuete hulga, millele iga baassüsteem vastab.  

Tabel 13: Nõuete hindamise risttabel 

                                                             
9 Nõu ete MA-013 ja KK-025 sisu muutus prioritiseerimise järel, kuid neile reprioritiseerimist ei teostatud ja seega on v aja 
a r endusprojekti a lgatamisel n eed n õuded uuesti prioritiseerida. 

7 9%

11%

2%
8%

(M)u st – Nõu e PEA B saama arendusprojektis r ealiseeritud. 

(S)hould – Nõue PEAKS saama arendusprojektis realiseeritud.

(C)ould – Nõu e VÕIKS saada arendusprojektis realiseeritud.

(W)ould – Nõue VÕIB sa ada arendusprojektis realiseeritud.

Joonis 15: Ülevaade nõuete prioritiseerimisest 
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Ba a ssüsteem  EPrints Fedora DSpa ce Waramu 

(M)u st  – Nõu e PEAB sa ama arendusprojektis realiseeritud 239 239 239 239 

5 -Nõue on täidetud baassüsteemis, muudatusi pole vaja teha.  7 0  17  9 5  3 4  

4 -Nõu de saab täita töövahenditega, mis on lisatud baassüsteemile.  2 1  1  1 0  5  

3 -Saab lisada baassüsteemi ilma täiendavate arenduskuludeta. 4 1  3 8  3  0  

2 -Saab lisada baassüsteemi täiendavate kulude eest. 8 1  2 5 1 2 2 00 

1 -Nõude täidetuse hindamiseks info puudub. 2 6  1 58 1 19 0  

(S)h ou ld – Nõu e PEA KS saama a rendusprojektis realiseeritud  34 34 34 34 

5 -Nõue on täidetud baassüsteemis, muudatusi pole vaja teha.  6  1  6  0  

4 -Nõu de saab täita töövahenditega, mis on lisatud baassüsteemile.  1  0  2  1  

3 -Saab lisada baassüsteemi ilma täiendavate arenduskuludeta. 6  5  0  0  

2 -Saab lisada baassüsteemi täiendavate kulude eest. 1 9 6  7  3 3 

1 -Nõude täidetuse hindamiseks info puudub. 2  2 2  1 9 0  

(C)ou ld – Nõu e V ÕIKS sa ada arendusprojektis realiseeritud 7 7 7 7 

5 -Nõue on täidetud baassüsteemis, muudatusi pole vaja teha.  2  0  2  1  

4 -Nõu de saab täita töövahenditega, mis on lisatud baassüsteemile.  0  0  0  0  

3 -Saab lisada baassüsteemi  ilma täiendavate arenduskuludeta. 1  0  0  0  

2 -Saab lisada baassüsteemi täiendavate kulude eest. 4  0  0  6  

1 -Nõude täidetuse hindamiseks info puudub. 0  7  5  0  

(W)ou ld – Nõu e V ÕIB saada a rendusprojektis realiseeritud  24 24 24 24 

5 -Nõue on täidetud baassüsteemis, muudatusi pole vaja teha. 1 0  2  5  3  

4 -Nõu de saab täita töövahenditega, mis on lisatud baassüsteemile.  0  0  0  0  

3 -Saab lisada baassüsteemi ilma täiendavate arenduskuludeta. 4  1  3  0  

2 -Saab lisada baassüsteemi täiendavate kulude eest. 9  1  1  2 1  

1 -Nõude täidetuse hindamiseks info puudub. 1  2 0 1 5  0  

KOKKU h innatud nõuded 304 304 304 304 

 

Saadud tulemuste alusel arvutasime iga tarkvara kohta koondtulemuse (nn skoor), määrates hindajate poolt 
antud vastustele kaalud ühest viieni. Nõuded, mille täidetuse osas info puudus, said kaaluks 1 , nõuded, mida 
saab baassüsteemi lisada täiendavate kulude eest, said kaaluks 2 jne. Vastava hinde saanud nõuete arvud 
korrutasime igaühele määratud kaaluga ning summeerisime saadud korrutised kokku. Analüüsi tulemused on 
toodud tabelis Tabel 14: Baassüsteemide võrdleva analüüsi tulemused. 

Tabel 14: Baassüsteemide võrdleva analüüsi tulemused. 
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Ba a ssüsteem  Kaal EPrints Fedora DSpa ce Wa ramu 

1 -Nõude täidetuse hindamiseks info puudub. 1  2 9  2 07  1 58 0  

2 -Saab lisada baassüsteemi täiendavate kulude eest. 2  2 26 6 4  4 0 5 20 

3 -Saab lisada baassüsteemi ilma täiendavate 
a r enduskuludeta. 

3  1 56 1 32 1 8  0  

4 -Nõu de saab täita töövahenditega, mis on lisatud 
ba a ssüsteemile. 

4  8 8  4  4 8  2 4  

5 -Nõue on täidetud baassüsteemis, muudatusi pole vaja 
teh a. 

5  4 4 0 1 00 5 40 1 90 

SKOOR  939 507 804 734 

 

Analüüsitulemused näitavad, et kogutud info kohaselt adresseerib nõuetele vastavust kõige paremini ja ühtlasi 
omab kõrgemat skoori EPrints baassüsteem. Siinkohal tuleb silmas pidada, et EPrints prevaleerimise võis 
tagada asjaolu, et EPrints vastavuse hindamistulemustes, võrreldes skooris mahajäävate Fedora ja DSpace 
lahendustega, oli vastavusselguseta jäänud nõuete osahulk oluliselt väiksem. 

EPrints ja DSpace lahenduse võrdlusest selgub, et kuigi EPrints baassüsteemi üldine skoor on kõrgem, siis 
DSpace lahenduse kasutuselevõtul on nõuete kohene täidetus pea viiendiku võrra EPrints omast kõrgem. 
Eprints lahenduse kasutuselevõtul on vajalike funktsionaalsuste tagamiseks vaja märkimisväärset 
administratiivset pingutust süsteemi seadistamisel ja kohandamisel.  

Fedora repositooriumi poolt omandatud madalaim skoor tuleneb asjaolust, et suure osa nõuete osas ei osatud 
või ei saanud vastavust hinnata. Seda eelkõige põhjusel, et Rahvusraamatukogu kasutuspraktikas ei kasutata 
Fedora repositooriumi kasutajaliidese võimalusi (selle ebapiisavuse tõttu), kogu front-end ja back-end on 
eraldiseisvalt arendatud ja hallatud repositooriumi API-ga liidestuvate lahendustena. Repositoorium toimub 
keskse failihoidlana, mida kasutatakse vaid läbi repositooriumi poolt pakutavate veebiteenuste. Tõenäoliselt on 
selle lahenduse valikul suurimaks pingutuseks põhiprotsessi kasutuslugudega seotud nõuete täitmisega.  

Tulemustest selgub ka see, et kuigi Waramu skoor on kõrgem kui Fedora oma, siis Waramu puhul on nõuete 
täidetus või administratiivse pingutusega kohaldatavus kõige madalam, mis tähendab et Waramu baasil 
arendust tellides on vastavuse loomiseks adresseeritavate nõuete hulk suurim. 

7.3. Hinnangud realiseerimise mahtudele 

Realiseerimismahtude hinnangute andmiseks arvestati välja esmalt tõenäoline ajaline maht baassüsteemide 
nõuetele vastavuse kohaldamiseks. Kuna ükski baassüsteemi kasutaja (ja Waramu puhul ka arendaja) ei osanud 
hinnata nõuetele vastavusse viimiseks kuluvat aega, otsustati võtta ajalised hinnangud nõuetele mõnelt 
arendusettevõttelt, kellel on pikaaegne kogemus erinevatel platvormidel erinevate süsteemide arendamiseks, 
sealhulgas kogemus vabavaraliste lahenduste kohandamisel. 

Mahuhinnangud anti funktsionaalsetele nõuetele kasutuslugude tasemel võttes arvesse kasutuslugudes 
sisalduvaid nõudeid. Mittefunktsionaalsete nõuete mahtude hindamisel anti teemapõhiselt koondhinded, 
samuti arvestati nõuete täitmisega funktsionaalsete kasutuslugude mahtude arvestamisel. Hinnangud anti 
eelduse baasil, et arendamist alustatakse puhtalt lehelt. 

Võrdluse jaoks toodi iga baassüsteemi puhul välja need kasutuslood, kus kasvõi ühe nõude osas oli vajalik 
arenduspingutus või nõude täidetuse osas info puudus. Iga sellise kasutusloo puhul võis eeldada, et arenduse 
käigus tuleb kasutuslugu realiseerida täies mahus või osaliselt, mis võib oma ajalises mahs ulatuda kuni 
kasutusloo realiseerimiseks antud täieliku mahuni. Mittefunktsionaalsete nõuete osas anti hinnang nõuete 
osakaalu järgi kogu teema nõuetest.  

Mahtude arvestamise aluseks võeti arendaja poolt antud mahuhinnangud ja summeeriti need realisatsiooni 
vajavate kasutuslugude ja mittefunktsionaalsete nõuete osas. Hinnangute võrdluseks koostati koondtabel (vt 
Tabel 15: Hinnang realisatsiooni mahtudele), mis annab süsteemide lõikes ülevaate realisatsiooni ajalistele 
mahtudele nõuete gruppide kaupa. Kuna lahenduse mahud anti hinnanguna, kui arendus puhtalt lehelt, siis oli 
lisati võrdlusesse ka puhtalt lehelt arendatava “Uue lahenduse” väljatöötamine, mille puhul tuleb realiseerida 
100% nõudeid. 
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Tabel 15: Hinnang realisatsiooni mahtudele 

Nõu ded A ja lin e h in n a n g  r ea liseer im isele (h )  

 Uu s la hendus EPrint s Fedora  DSpa ce Waramu 

FUNKT SIONAALSED NÕUDED      

Pea kasutaja kasutuslood 9 00 8 36 8 6 0 8 7 6 9 00 

Kv aliteedi kontrollija kasutuslood 1 60 1 36 1 60 1 60 1 60 

Ma terjali avaldaja kasutuslood 4 2 0 3 60 4 2 0 4 2 0 4 2 0 

Ma terjali v aataja kasutuslood 3 92 2 7 2 3 44 3 12 3 92 

MIT T EFUNKTSIONAALSED NÕUDED      

Nõu ded liidestele ja andmevahetusele  7 60 4 34.29 2 17.14 2 17.14 1 08.57 

Ka su tatavus 3 60 1 12.50 3 60.00 4 5.00 3 60.00 

Töökindlus A rv estatud funktsionaalsete nõuete realisatsioonis  

Jõu dlus A rv estatud funktsionaalsete nõuete realisatsioonis  

Pa indlikkus 1 24 1 03.33 8 2 .67 1 24.00 4 1 .33 

Mu u d nõuded 7 85 4 57.92 7 19.58 7 85.00 5 23.33 

Ma h ud kokku 3901 2712 3163 2939 2905 

 

Võrdlusest selgub, et võrreldavate baasüsteemide puhul pole arenduseks kuluv aeg üksteisest väga palju erinev. 
Ainsana eristub selgelt puhtalt lehelt uue lahenduse välja töötamine, mille puhul on arendusmaht ca 25% 
suurem kui erinevate baassüsteemide kohaldamise puhul. Võrdlust lugedes on oluline meeles pidada, et 
mahuindikatsiooni tuleks käsitleda kui tundide mahtu, milleni arendus võib ulatuda, kuid võib olla ka väiksem. 

Soovitame mahtude ja eelarve planeerimisel kõrvutada ajalised mahuhinnangud ja nõuetele vastavuste skoorid, 
et saada paremat ülevaadet, kui suurt pingutust arendusprojekt tegelikult võib vajada, ehk kui suur võib olla 
mahuhinnangus puhver.  

Lahenduse maksumuse arvestamise aluseks võeti keskmine arendusmahtude tunnihinne, millega arendajad 
arvestavad arendusprojektidele pakkumusi tehes. Keskmine tunnihinde puhul lähtuti arendaja 
eksperthinnangust hankepakkumiste koostamisel. Praktika kohaselt on tulnud ette olukordi, kus sama hanke 
pakkumuste osas on esinenud pakkumusi 20-st kuni 80-ne euroni tunnis. Keskmised pakkumiste tunnihinnad 
jäävad tavaliselt vahemikku 40-60 eurot tunnis.  

Hinnaindikatsiooni aluseks võeti keskmine arenduse tunnihinne 60 €/h (sh km) ja korrutati sellega läbi 
baassüsteemide arvestuslikud arendusmahud. Tulemused on näha joonisel Joonis 16: Lahenduste maksumuste 
indikatsioon. 
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Joonis 16: Lahenduste maksumuste indikatsioon 

Tulemustest selgub, et vastavalt arvestuslikele mahtudele on kõrgeima arenduskuluga uue lahenduse 
väljatöötamine ja madalaima arenduskuluga EPrints baassüsteemi kohaldamine nõuetele vastavaks. 

7.4. Kokkuvõte 

Digitaalsete failide jagamist toetavaid repositooriumi tarkvarasid on loodud mitmeid. Sellist repositooriumi 
tarkvara, mis vastaks digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse osutajate ja tarbijate ootustele täies 
ulatuses valmis lahendusena, uuringu käigus ei tuvastatud. Täpselt ootustele vastavat lahendust on võimalik 
arendada n-ö rätseplahendusena, kas kogu vajaduste ulatuses või kasutades arenduse lähtepunktina mõnda 
olemasolevat avatud lähtekoodiga vabavaralist repositooriumi tarkvara, milles on kaetud teatud osa 
vajadustest.  

Vabavaralise repositooriumi võtmine arenduse lähtepunktiks võimaldab arendustöödes küll kulude 
kokkuhoidu, kuid võib tähendada suuremat administreerimise kulu lahenduse kasutuselevõtu etapis. See 
tuleneb vajadusest seadistada tarkvara selliselt, et see toetaks digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse 
protsessi spetsiifikat (nt õppematerjalide kvaliteedi tagamise protseduurid), mis ei pruugi kattuda üldise 
digitaalsete failide jagamise loogikaga.  

Kui arendada repositooriumi tarkvara kogu vajaduste mahus rätseplahendusena n-ö puhtalt lehelt, siis võib 
arvestada kõrgemate arenduskuludega, kui vabavaralise repositooriumi kasutamise puhul. Sellise 
lahenduskäigu kasuks räägib aga asjaolu, et lahenduse väljatöötamisel on tõenäoliselt väiksem võimalus, et 
vajaduste puhul tuleb teha kompromisse. Saavutatud tulemus võib olla nõuetele vastavuse osas lähedasem kui 
vabavaraliste repositooriumite kasutamise puhul, kus vastavuse loomine toimub etteseatud raamides ja võib 
olla kohati piiratud. 

Vabavaralise repositooriumi tarkvara kasutamine rätseplahenduse väljatöötamisel võib anda mõningaid 
eeliseid lahenduse hilisemal haldamisel. Nimelt on vabavaraliste lahenduste väljatöötamine ja areng olnud 
teatud huvigruppide ühine pingutus ja ühise panustamise tulemus, mistõttu on iga vabavaralise repositooriumi 
tarkvaraga seotud kasutajatest ja arendajatest koosnev internetipõhine kommuun, mis jagab toote osas 
kasutuskogemust ja ekspertiisi. Samuti on kommuuni liikmed huvitatud toote pidevast arenemisest ja 
pingutavad selleks, et tagada sammupidamine tehnoloogia arengu ja trendidega. Kommuuni tugi võib oluliselt 
kaasa aidata lahenduse haldus- ja arenduskulude vähendamisele. 

Uuringu käigus selgus, et vabavaraliste repositooriumite toel digitaalsete materjalide jagamise teenuseid on 
Eestis vähe, mistõttu võib eeldada, et ka nende tarkvarade arenduskogemust omavate arendajate hulk on Eestis 
väike. Selle info põhjal saab öelda, et kindlale vabavaralisele repositooriumi tarkvarale arendustööde tellimisel 
esineb risk, et pakkujate hulk jääb samuti väga väikeseks, kui mitte olematuks. Seetõttu peaks pigem vältima 
tulevases tarkvara hankes ühele spetsiifilisele tehnoloogiale keskendumist ja jätma ruumi arendajate loovusele 
sama lahenduse pakkumisele erinevatel tehnoloogiatel. Seeläbi on pakkujatel võimalik täpsemini prognoosida 
lahenduse realiseerimise mahte, luues kvaliteetsema pinnase arendusprojekti läbiviimisele.  
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8. Lisad 

8.1. Intervjuu kavand 

Lisa 1: Intervjuu kavand 

Intervjuu eesmärk 

Intervjuu eesmärgiks oli saada vajalik sisend ärianalüüsi teostamiseks ja TO-BE lahenduse väljatöötamiseks. 

Intervjuude eesmärgiks o li: 

• Kaardistada olukord digitaalsete õppematerjalide jagamise teenuse kasutamisel, sh: 

- saada ülevaade repositooriumite kasutamise ja pidamisega seotud ressursivajadustest; 

- saada ülevaade fookusgruppide rahulolust tänaste süsteemidega; 

• Tuvastada ebasoovitavad ilmingud kaardistatud olukorras; 

• Kaardistada ideid ja mõtteid repositooriumite arenguks; 

• Seada mõõdetavad eesmärgid repositooriumite ja nendega seotud protsesside arendamiseks. 

 

Intervjueeritavad fookusgrupid 

Intervjuude läbiviimiseks moodustati fookusgrupid intervjuu detailsuse taseme järgi. Intervjuud viis läbi PwC 
oma koostööpartneriga (isikkooseisus: Janar Linros, Mihkel Uukkivi) ja igal intervjuul osales võimalusel HITSA 
projektijuht Taavi Aasma. Iga intervjuu kestuseks oli orienteeruvalt 2h.  

Intervjuu viidi läbi järgnevate fookusgruppidega: 

Fooku sgrupp Ka a satud isikud V a ade 

Koolielu.ee peakasutaja Kr isti Semidor 
Sü steemipõhine detailvaade repositooriumite funktsionaalsusele ja 
ka sutusele. 

E-õpe.ee peakasutaja Ker li Požog ina 
Sü steemipõhine detailvaade repositooriumite funktsionaalsusele ja 
ka sutusele. 

Koolielu.ee kasutajaskond 

Õpetajad: 
A n neli Tumanski 

A inemoderaatorid: 
Ka trin Soika 
Nelli Kuldmaa 

Ha ridustehnoloogid: 
Helin Laane 

Ka su tajapõhine vaade süsteemi kasutamisest. 

E-õpe.ee kasutajaskond  

Ku tseõpetajad: 
Tiiu Krist 

Õppejõud: 
Ja a gup Kippar 

Õpilane: 
Pir je Jürgens 

Ha ridustehnoloogid: 
V er onika Rogalevitš 

Ka su tajapõhine vaade süsteemi kasutamisest. 

Repositooriumite 
ka sutamise kvaliteet 

Ha ns Põldoja (TLÜ) 
Ma r ge Kusmin / Mer ike 

Ka su tajapõhine vaade v aldkonna ekspertidelt ja erinevate 
r epositooriumite kasutajatelt. 
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Sa ar (TTÜ) 
Leh t i Pilt (TÜ) 
Olg a Antriainen (EKA) 
Ma r ko Puusaar (ekspert) 

Repositooriumite visioon 
HITSA tasemel 

In g rid Ma advere 
In g a Kõue  
En e Koit la 
Ma r i-Liis Peets 

Oper atiivne vaade süsteemi käitamisest. 

Repositooriumite visioon 
r iiklikul tasemel 

Eksper did: 
Ma r t  Laanpere 

HTM: 
Er kki Ja kobson 
 

In n ov e (HTM-I 
a llasutus) 

Epp Mü il  

Strateegiline vaade süsteemide arenguks. 
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8.2. Intervjuude kokkuvõtted 

 

Lisa 2: Intervjuude kokkuvõtted 

Koolielu.ee peakasutaja 

Tänane olukord 

Süsteemi funktsionaalsuse ülevaade (kasutajate rollid, protsessid, töökorraldus, andmeliideste vajadused 
jms.): 

• Rollid koolielu.ee repositooriumi kasutamisel: 

- Peakasutaja – HITSA töötaja, kes koordineerib ainemoderaatorite võrgustiku tööd. On 
ainemoderaatorite ülesannete eskaleerumise 2 . tase (nt kui esitatud materjal jääb liiga kauaks 
ülevaatusele); 

- Ülevaataja – ainemoderaatorid (õpetajad), kes vaatavad üle sisestatud õppematerjalide sisulist 
korrektsust ja avaldavad neid. Lisaks omavad nõustavat funktsiooni õppematerjalide koostamisel sisu ja 
kvaliteedi osas. Ainemoderaatoritele on materjalide ülevaatamiseks olemas kvaliteedijuhised; 

- Õppematerjalide sisestaja – õpetajad (ka õpilased), kes soovivad lisada või otsida materjale; 

- Repositooriumi kasutaja – anonüümne või autenditud kasutaja, kes otsib ja kasutab õppematerjale. 

• Õppematerjali avaldamise põhiprotsess: 

- Õpetaja lisab materjali, jääb repositooriumis materjali omanikuks; 

- Õpetajal on võimalus enne esitamist õppematerjal salvestada mustandina; 

- Õpetaja saab oma avaldatud materjale hallata (sh kustutada, muuta materjali sisu ja metaandmeid);  

- Ainemoderaator vaatab enne avaldamist materjalid üle, vajadusel lükkab materjali tagasi; 

- Õpetaja saab täiendada tagasi lükatud materjale ja ülevaatamiseks uuesti esitada; 

- Materjalide muutmine ei ole süsteemselt kontrollitud ainemoderaatorite poolt, kuid ainemoderaatoritel 
on võimalused avaldatud materjali eemaldada (kustutamine). 

• Süsteemi funktsioonid repositooriumi kasutajatele: 

- Materjalide otsimine – teostab repositooriumi kasutaja, põhiliselt kasutatakse õpetajate poolt, õppevara 
on üks vaadatumaid alajaotusi koolielu.ee-st; 

- Materjalide üles laadimine – toimub materjali kirjeldamise käigus ja hilisema täiendamise raames; 

- Metaandmete kirjeldamine – saab teostada õppematerjali avaldamise ja hilisema haldamise käigus; 

- Materjalide üle vaatamine ainemoderaatori poolt – teostatakse õppematerjalide esitamise korral 
sisestaja poolt; 

- Materjalide avaldamine – teostab ainemoderaator õppematerjalide esmaesitamise või tagasi lükatud 
materjali täiendamise korral;  

- Materjalide tagasilükkamine – teostab ainemoderaator õppematerjalide esmaesitamise või tagasi 
lükatud materjali täiendamise korral;  

- Tagasilükatud materjalide korrastamine ja metaandmete parandamine – teostab materjali sisestaja; 

- Ja tagasilükatud materjalide uuesti esitamine – teostab materjali sisestaja pärast materjali täiendamist;  

- Tagasilükatud materjalide kustutamine – materjale saavad kustutada materjali sisestaja, 
ainemoderaator ja peakasutaja; 

- Repositooriumisse laetud materjalide haldamine – materjalide haldamine toimub rollipõhiste õiguste 
alusel ja õppematerjali olekute kaupa (salvestatud, täiendamisel, ootel, avaldatud); 

- Otsimine – saavad teostada kõik kasutajad, otsida saab nii lihtotsinguga kui ka täpsustatud otsinguga,  
otsida saab kõigi materjaliga seotud metaandmete ulatuses; 
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- Raporteerimine – ainemoderaatoritel ja peakasutajatel on võimalused saada detailset aruandlust 
süsteemis õppematerjalidega teostatud tegevuste osas; 

- Materjalidest kogumike moodustamine – kõigist repositooriumi materjalidest isikliku õppematerjalide 
valiku komplekteerimine – kasutatav ainult autenditud kasutajatele; 

- Täna on olemas liides e-koolikotiga (https://e-koolikott.ee/), mis näitab kinnitatud staatuses 
õppematerjale (nt “Kolmemõõtmelise ruumi kujutamine”). 

Süsteemi kasutatavuse ülevaade (kasutajate maht rollide kaupa, õppevarade hulk, kasutatavus, jms): 

• Õppematerjale on kokku hetkel süsteemis 6530 (1. jaanuar 2016 seisuga); 

• Ainemoderaatoreid on hetkel kokku 31; 

• 2015 sisestati 391 materjali; (2012 aastal – 1376 materjali); 

• Potentsiaalseid sisestajaid on ca 14000 õpetajat, aktiivseid sisestajaid hinnanguliselt 200-300 kasutaja 
ringis. 

Kasutamisega seonduvad kulud (tegevusteks kuluv aeg, materiaalne kulu, süsteemi ülalpidamisega seotud 
kulu): 

• Peakasutaja tegevusi igakuiselt on keskmiselt mahus 5-8 tööpäeva kuus. 

Rahulolu hinnang süsteemi kasutamisele: 

• Idee, mille jaoks süsteem on loodud ja kuidas süstem seda ideed toetab, on väga hea;  

• Loodud infosüsteem on lihtsasti kasutatav. 

Probleemid, ideed 

Ebasoovitavad ilmingud süsteemi kasutamisel  (kitsaskohad, ebamugavused, puudujäägid): 

• Süsteemi arendab ja haldab üks isik, mis on risk süsteemi jätkusuutlikkuse osas. 

Ettepanekud süsteemi muutmiseks (nt uus funktsionaalsus - mida veel peaks süsteem tegema, 
võimaldama, täitma, jälgima, piirama, edastama, kontrollima, andmeid väljastama; protsessi optimeerimine; 
võimalikud lahendusalternatiivid, ootused aruandluse ja statistika osas): 

• Avaldatud materjali eemaldamisel võiks materjal minna sisestaja töölauale (koos teatega), võiks rakendada 
materjali aegumiskuupäevi; 

• Avaldatud materjali muutmise korral võiks avaldanud ainemoderaator saada sellekohase teabe 
automaatselt; 

• Kui materjal suunatakse täiendamisele, siis võiks olla tal säilitustähtaeg 90 päeva; vahetult enne süsteemist 
eemaldamist anda veelkord teade sisestajale; 

• Otsingu tulemid võiksid reastuda allalaetavuse järgi, alustades populaarsemast; 

• Võiks saada lisada materjali n-ö linkide komplektina; 

• Õppematerjali tüübina võiks olla ka puutetahvli harjutus; 

• Võiks olla liidestatus ka e-koolikotiga (täpsem sisend HTM-ilt). Liidestatuse all mõeldakse hetkel HTM-s 
võimalust e-koolikoti kaudu andmete lisamist koolielu repositoorimuisse (st olemasolevale andmete 
liikumise suunale vastassuunalise liikumise võimaluse tekitamist); 

• Võiks olla õppematerjalide (nt testide, ülesannete) koostamise funktsionaalsus (kasutatavuse tõstmise 
eesmärgid); 

• Vormidel võiks anda väljade täitmisele rohkem abiinfot. 

Eesmärgid 

Mõõdetavad eesmärgid, mis võiks saavutada repositooriumitega seotud protsesside optimeerimisel (nt. 
peakasutaja kindlate tegevuste hulk võiks langeda; ülalpidamisega seotud kulu võiks langeda):  

• Repositooriumi kasutatavuse kasv: 

- Suurem õppematerjalide avaldamise arv aastas; 

https://e-koolikott.ee/
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- Suurem materjalide allalaadimise hulk aastas. 

• Repositooriumi jätkusuutlikkuse riski minimeerimine.  
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E-ope.ee peakasutaja 

Tänane olukord 

Süsteemi funktsionaalsuse ülevaade (kasutajate rollid, protsessid, töökorraldus, andmeliideste vajadused 
jms.): 

• Süsteemi kasutaja rollid: 

- Kasutaja – laeb üles ja avaldab materjale, haldab enda poolt repositooriumisse laetud sissekandeid 
(metaandmete muutmine ja täiendamine ning failide lisamine, asendamine ja kustutamine); 
Sissekannet kasutaja kustutada ei saa, ta saab ära kustutada ainult sissekande juurde lisatud failid 
juhul, kui süsteemiadministraator pole enne sissekannet lukustanud; 

- Haridustehnoloog – oma kooliga seotud sissekannete haldus (kooli administraator); haridustehnoloogil 
on sissekanndete juures samad õigused, mis tavakasutajal; 

- Süsteemiadministraator – süsteemi haldus, peakasutaja; süsteemiadministraator saab sissekandeid 
lisaks kustutada, lukustada, arhiveerida. 

• Protsessid: 

- Autorid ise teevad oma sissekanded ja laevad materjalid üles, haridustehnoloogid on HITSA 
käepikenduseks ja aitavad autoritel materjale sisestada; 

- Iga kasutaja saab hallata enda poolt üles laetud sissekandeid (metaandmete muutmine ja täiendamine 
ning failide lisamine, asendamine ja kustutamine); haridustehnoloog saab vaadata/hallata oma kooliga 
seotud sissekandeid; peakasutaja saab hallata kõiki sissekandeid; 

- Süsteemiadministraatorid haldavad metaandmete klassifikaatoreid käsitsi; 

- Sissekannete haldus koosneb lisamisest ja muutmisest ning failide (õppematerjalid) lisamisest, 
asendamisest ja kustutamisest, samuti materjalile hinnangute andmisest (teised kasutajad saavad nn 
rate ’da); 

- Lisaks saab süsteemiadminitraator sissekandeid kustutada, lukustada ja arhiveerida.  

• Süsteemi funktsioonid: 

- Materjalide üles laadimine (1) – teostavad kutseõppeasutuste õpetajad ja kõrgkoolide õppejõud, 
avaldavad oma väljatöötatud materjali (või kaasautorluses olevaid materjale); 

- Metaandmete kirjeldamine (2) – teostatakse materjali üleslaadimise käigus ja on võimalik hiljem 
muuta;  

- Materjalide üle vaatamine ainemoderaatori poolt (3) – e-õpe.ee ei toeta ülavaatamise ja 
tagasilükkamise protseduure; 

- Materjalide avaldamine (4) – materjali avaldab seda sisestav/süsteemi laadiv kasutaja; kui kasutaja on 
oma sissekande juurde lisanud vähemalt ühe faili, siis koos üleslaadimise lõpetamisega muutub see 
koos sissekandega automaatselt avalikuks; kui sissekande juures puuduvad õppematerjali failid, siis 
süsteem sissekannet ei avalikusta, see salvestub automaatselt mustandina; 

- Materjalide tagasi lükkamine (5) – e-õpe.ee ei toeta ülavaatamise ja tagasilükkamise protseduure; 

- Tagasilükatud materjalide korrastamine ja metaandmete parandamine (6) - e-õpe.ee ei toeta 
ülavaatamise ja tagasilükkamise protseduure; 

- Ja tagasi lükatud materjalide uuesti esitamine (7) – e-õpe.ee ei toeta ülavaatamise ja tagasilükkamise 
protseduure; 

- Tagasi lükatud materjalide kustutamine (8) – e-õpe.ee ei toeta ülavaatamise ja tagasilükkamise 
protseduure; 

- Repositooriumisse laetud materjalide haldamine (9) –sissekannete juurde üles laetud materjale (failid) 
saab hallata (asendada ja kustutada) üleslaadinud kasutaja, õppeasutuse haridustehnoloog, 
peakasutaja. Kasutaja ja haridustehnoloog saavad seda teha siis kui sissekanne pole peakasutaja poolt 
lukustatud; 

- Otsimine (10) – materjalide otsimist ja allalaadimist saavad teostada anonüümsed ja autenditud 
kasutajad; 
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- Raporteerimine (11) – statistilised ülevaated süsteemis puuduvad; 

- Materjalidest kogumike moodustamine (12) – e-õpe.ee ei toeta; 

- Sissekannete lukustamine (13) – seda saab teostada ainult süsteemiadministraator (peakasutaja) 
eesmärgil, et sissekannet ei saaks enam muuta ja selle juurde laetud faile kustutada; 

- Arhiveerimine (14) – seda saab teha ainult peakasutaja selleks, et määrata aeglasemasse serverisse 
materjalid, mis pole enam aktuaalsed, aga peavad olema erinevate programmi/projekti nõuetest 
lähtuvalt vajadusel kättesaadavad. 

• Automaatseid andmeliideseid teiste süsteemidega ei ole. 

Süsteemi kasutatavuse ülevaade (kasutajate maht rollide kaupa, õppevarade hulk, kasutatavus, jms): 

• Repositooriumi kasutamist ei monitoorita; 

• Õppematerjale on erinevates keeltes repositooriumis hetkel ca 4700 ühikut; 

• Registreeritud kasutajaid on ca 4000; 

• 2016.-ndal aastal on 3 esimese kuu jooksul sisestatud 7 uut sissekannet koos materjalidega. 

Kasutamisega seonduvad kulud (tegevusteks kuluv aeg, materiaalne kulu, süsteemi ülalpidamisega seotud 
kulu): 

• Aega peakasutajal süsteemi tegevusteks ei kulugi. 

Rahulolu hinnang süsteemi kasutamisele: 

• Täitis oma eesmärki konkreetselt tema ellukutsumise põhjuseks olnud programmide BeSt (http://www.e-
ope.ee/best) ja VANKeR (http://www.e-ope.ee/vanker) raames, kasutatavus langes peale programmide 
lõppemist 2014. aastal 99%. Tuleviku mõistes pole seda repositooriumit sellisel kujul enam vaja. 
Süsteemiadministraatori vaade on keeruline ja ebamugav.  

Probleemid, ideed 

Ebasoovitavad ilmingud süsteemi kasutamisel  (kitsaskohad, ebamugavused, puudujäägid): 

• Süsteem ei monitoori eriti midagi (võimalik saada klikkide ülevaadet, kuid reaalset funktsioonide kasutust 
ei näe); 

• Süsteem on keeruline ja ebamugav kasutada; 

• Kasutaja saab oma profiili kirjelduses lisada ainult ühe õppeasutuse/organisatsiooni; 

• Õppekava puu uuendamine toimub käsitsi, klassifikaatori muudatustega kaasnevad probleemid. 

Ettepanekud süsteemi muutmiseks (nt uus funktsionaalsus, protsessi optimeerimine, võimalikud 
lahendusalternatiivid, ootused aruandluse ja statistika osas): 

• Materjali tüübi klassifikaator ei ole enam vajalik; 

• Statistika ülevaate vajadused – materjali vaatamine, materjali allalaadimine, jne; 

• Vajadus on metaandmetes kirjeldada ka üleslaetava materjali konteksti paremini (kattuvus);  

• Võiks mõelda HITSA kontekstis, kas soovitakse olla ka materjalide kvaliteedi määravas või tagavas rollis. 

Eesmärgid 

Mõõdetavad eesmärgid, mis võiks saavutada repositooriumitega seotud protsesside optimeerimisel (nt. 
peakasutaja kindlate tegevuste hulk võiks langeda; ülalpidamisega seotud kulud võiks langeda):  

• Konkreetse tehnilise vahendi arendamise vajadust enam ei nähta ja selles suhtes eesmärke ei seata; 

• Essmärgiks võiks olla õpetajate digipädevuse tõstmine. 
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Koolielu.ee kasutajaskond 

Tänane olukord 

• Repositooriumi kasutamise ülevaade (kasutamist tingivad vajadused, kasutatav funktsionaalsus, 
kasutuse sagedus); 

- Kokkupuude e-õpe.ee repositooriumiga on madal, koolielu.ee-d kasutatakse sagedasti;  

- Õpetajad sisestavad koolielu.ee-sse õppematerjale ja viiteid õppematerjalidele; 

- Ainemoderaatorid vaatavad üle õpetajate poolt sisestatud materjale ja kontrollivad nende sisulist 
kvaliteeti. Materjalide tagasilükkamist esineb harva. 2015. aasta jooksul GAG-is uusi õppematerjale 
praktiliselt ei lisatud; 

- Ainemoderaatori väärtus on materjali kvaliteedis ja usaldusväärsuses (ilma moderaatoriteta puuduks 
kontroll sisulise kvaliteedi üle); 

- Õppematerjalide arhiveerimise vajadust ei nähta; 

- Õpetajate digipädevuse kasvu survestab “Eesti elukestva õppe strateegia 2020”, mis ei võimalda 
stagnaatiliste vahendite juurde jääda; 

- Kõige enam kasutatavad otsingu parameetrid on “võtmesõnad”. 

• Kasutamisega seonduvad kulud (ajakulu, materiaalne kulu); 

- Õpetaja kasutab paar korda kuus materjalide otsimiseks; 

- Otseseid kulusid süsteemi kasutamine ei põhjusta, pigem võimaldab ajalist kokkuhoidu materjalide 
jagamisel; 

- Juhul kui repositooriumit ei oleks siis oleks sama asja tegemiseks ajakulu suurem. 

• Rahulolu hinnang süsteemi kasutamisele; 

- Süsteem on lihtne, mugav ja loogiline; 

- Siin toimub pidevalt töö, lisatakse pidevalt uusi materjale; 

- Statistika moodul on mugav ja võimaldab saada kasutatavusest head ü levaadet. 

Probleemid, ideed 

• Ebasoovitavad ilmingud süsteemi kasutamisel (kitsaskohad, ebamugavused, puudujäägid); 

- Vajadus märkida alaindekseid ja ülaindekseid. Nt keemiliste valemite kirjeldamist pole võimalik teha.  

- Õpetajad ei taha lisada õppematerjale, võimalikeks põhjusteks: 

◦ Avaldamise eesmärk jääb ebaselgeks (“miks ma peaksin sinna lisama?”);  

◦ Koostatavad õppematerjale ei hinnata piisavalt kvaliteetseks avaldamise jaoks; 

- Lasteaia õpetajad ei soovi kasutada eraldi repositooriumit kuna ei soovi endale lisakontosid interneti 
portaalidesse; 

- Õppekava klassifikaator pole piisavas koosseisus ja vajab pidevat täiendamist; Täiendused tulevad 
paljudest erinevatest õigusaktidest; paraku ei jõua täiendused piisavalt kiiresti sisse, et neid materjalide 
juures kasutada. 

• Ettepanekud süsteemi muutmiseks (nt uue funktsionaalsuse võimaldamine, protsessi optimeerimine, 
võimalikud lahendusalternatiivid, ootused aruandluse ja statistika osas); 

- Õpetajaid peaks motiveerima rohkem kasutama repositooriumeid; 

- Võiks olla koondatud kõik materjalid ühele lehele (muud repositooriumid, lasteaedadele suunatud 
lingikogud, õpiveebid, erinevate initsiatiivigruppide algatused); 

- Süsteem võiks teha perioodilisi kontrolle, et kontrollida katkiseid linke ja anda neid moderaatoritele 
ülevaatamiseks. Ka kasutajatel võiks olla võimalusi katkiste linkide raporteerimiseks; 

- HITSA võiks motiveerida repositooriumeid kasutavaid õpetajaid kutsetega korraldatavatele 
koolitustele; 
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- Võiks materjali juures kuvada materjali eelvaate; 

- Õppematerjalide juures võiksid olla funktsionaalsed võimalused sotsiaalvõrgustikega sidususe 
loomiseks. 

Eesmärgid 

• Mõõdetavad eesmärgid, mis võiks saavutada repositooriumitega seotud protsesside optimeerimisel (nt 
kasutusmugavuse tõstmine; kasutamise ajalise kulu vähendamine;) 

- Kasutatavuse tõus – õpetajad võiks hakata lisama rohkem materjale ja kasutama tihedamini; 

- Teadlikkuse tõus – teadvustada õpetajatele, et on olemas selline repositoorium võimalusega asju üles 
laadida ja jagada. 
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E-ope.ee kasutajaskond 

Tänane olukord 

• Repositooriumi kasutamise ülevaade (kasutamist tingivad vajadused, kasutatav funktsionaalsus, 
kasutuse sagedus): 

- Võõraid materjale kasutatakse suhteliselt vähe, rohkem tahetakse kasutada enda materjale. On 
kasutatud kasutusanalüütikaks Google Analytics-it. Oluline on, et oleks olemas reitinguvõimalused 
materjalide jaoks; 

- Õpetajad küll vaatavad ja otsivad materjale, aga kui palju sealt leitakse või kasutatakse, seda ei osata 
öelda; 

- Üles pandud materjali osas on olulised tagasiside andmise ja saamise võimalused; 

- Kasutatakse harva materjalide otsimiseks, repositooriumis paljud materjalid aeguvad ning lingid ei 
tööta; 

- Vahel sirvitakse huvi pärast, mis repositooriumis olemas on. Ei nähta vajadust vaadata sinna rohkem 
kui korra aastas. Üldiselt viidatakse otse materjali allikatele, mitte aga repositooriumisse; 

- Hea on see, et materjalid on killustatud – võimaldab tükkidest kokku panna enda soovide järgi sobivaid 
materjalide kogumikke (koolielu.ee näide); 

- Otsimiseks kasutatakse pigem Google’it, ei alustata otseselt repositooriumist otsingutega; 

- Uute materjalide tekkimisest ja materjalide uuendamise kohta on teadmuse levik vähene või olematu;  

- Reitingute andmine on oluline autoritele kui materjalidele eraldi; 

- Kasutatakse ka teisi repositooriumeid (Wikipedia, e-koolikott, eDidaktikum, Annaabi.ee, Moodle) – 
kuigi välismaiseid vähem, sest otsitakse ikka eesti keelseid materjale; 

- Repositooriumite olemasolu on tähtis, kuigi e-õpe.ee sellisel kujul pole kasutamise mõttes oluline 
(olemasolev peab eksisteerima aastani 2025 materjalide avalikustatuna hoidmise pärast); 

- Kvaliteedi osas tuleks vaadelda sisulist ja vormilist kvaliteeti eraldi – sisulist kvaliteeti saab laetavatel 
materjalidel üle vaadata ainemoderaator, vormilist kvaliteeti toetavad täna haridustehnoloogid, olemas 
on ka materjalide kirjeldamiseks HITSA poolsed juhendmaterjale, mis sisaldavad soovitusi kvaliteedi 
tagamiseks; 

- Materjalide versioneerimise vajadust ei nähta, muudatusi viiakse sisse harva, pigem tehakse 
värskendamise mõttes uued materjalid; 

- Õppematerjalide loomiseks kasutatakse erinevat rakendustarkvara, lisaks veebipõhiseid materjalide 
loomekeskkondi ja autorvahendeid (Camtasia Studio). 

• Kasutamisega seonduvad kulud (ajakulu, materiaalne kulu): 

- Otseseid kulusid repositooriumite kasutamine kaasa ei too; 

- Pigem nähakse repositooriumi olemasolus kuluefektiivsust materjalide leidmise osas. 

• Rahulolu hinnang süsteemi kasutamisele: 

- Hea on see, et selline keskkond on loodud. Hinnanguliselt on keskkond aga unarusse vajunud – ta pole 
aktiivselt kasutatav, pole elav. 

Probleemid, ideed 

• Ebasoovitavad ilmingud süsteemi kasutamisel (kitsaskohad, ebamugavused, puudujäägid): 

- Ülikoolide õppekavad on erinevad ja pidevas muutumises – raske on hoida repositooriumis õppekavade 
klassifikaatorit ajakohasena ja muudatustel tagada seosed materjalidega; 

- Hetkel ei laeta üles õpilaste tehtud töid, millel on samuti suur õpiväärtus. Neid hoitakse eraldi koolide 
oma repositooriumites; 

- Õpetajatel on hirm materjalide jagamise ees (materjalid varastatakse või kasutatakse mitte-
eesmärgipäraselt); 

- Õpetajatel on madal motiveeritus materjalide repositoorimisse panemiseks. 
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• Ettepanekud süsteemi muutmiseks (nt. uue funktsionaalsuse võimaldamine, protsessi optimeerimine, 
võimalikud lahendusalternatiivid, ootused aruandluse ja statistika osas); 

- Materjalide jagamise motivaatoriks on aktiivne tagasiside ja tunnustus (nii sisemisest kogukonnast kui 
ka välisest), seega süsteemis võiks olla võimalused nende tagamiseks; 

- Võiks olla võimalik anda soovitusindekseid ja kasutada neid ühe kvaliteedimõõtena; 

- E-õpe.ee klassifitseering “kursus” ja “õpiobjekt” pole enam oluline kasutada; 

- Arhiveerimine võiks toimuda kasutatavuse langemisel teatud kriitilise alampiirini; autoreid võiks 
teavitada arhiveerimisest ette, vajadusel ettepanekuga värskendada materjale; 

- Dokumentidele võiks olla võimalik süsteemisisene eelvaatevõimalused (ikoonike, või interaktiivne 
sisuvaade), et ei peaks sundima materjale asjatult alla laadima; 

- Autenditud kasutajatel võiks olla võimalused otsingute salvestamiseks ja teavituste tellimiseks; 

- Võiks olla olemas liidestused erinevate õpikeskkondadega (nt moodle); 

- Õppekavade järgi sorteerimise võimalused võiks olemas olla ka ülikoolide jaoks; 

- Tasulisi õppematerjale repositooriumis pigem ei näeks; 

- Arhiveerimist vähem kättesaamatusse keskkonda ei rakendaks, pigem võiks kõik materjal olla 
operatiivselt kättesaadavad. 

Eesmärgid 

• Mõõdetavad eesmärgid, mis võiks saavutada repositooriumitega seotud protsesside optimeerimisel (nt 
kasutusmugavuse tõstmine; kasutamise ajalise kulu vähendamine): 

- Oluliseks eesmärgiks on süsteemi kasutatavuse tõstmine; 

- Tagada tuleb materjalide lihtne leitavus ja kättesaadavus.  
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Repositooriumite kasutamise kvaliteet 

Tänane olukord 

• Repositooriumite kasutamise ülevaade (kvaliteedi hinnang, kasutatavad digitaalsete õppematerjalide 
repositooriumid, andmevahetus repositooriumite vahel, kasutamise maht): 

- Põhiline väärtus repositooriumi olemasolus on materjalide jagamine – õpetajad ja õppejõud ei pea 
jalgratast leiutama, vaid saavad põhineda jagatud kogemusel. Seeläbi toimub ka interatiivne 
õppematerjalide kvaliteedi tõus. 

- Väga oluline on materjalide leitavus; 

- Ka vanadel materjalidel on väärtus ja need ei peaks kaduma repositooriumitest; 

- Üldised suunad on metaandmete standardiseerimises ja avaldamises otsimootorite jaoks (LRMI), mis 
võimaldavad metaandmeid kirjeldada mitte repositooriumis vaid materjali juures (webcrawler leiab ja 
avaldab); 

- Dublin Core oli spetsiifiliste õppesisu jaoks mõeldud metaandmete spetsifikatsioonide arendamise 
eeskujuks 1990-ndate lõpus; 

- Hetkel on uue suunana aktuaalne LRMI, mis organisatsiooniliselt kuulub lihtsalt Dublin Core Metadata 
Initiative alla; 

- Oluliseks suunaks on ka repositooriumite vaheline andmete vahetus; 

- Hetkeseisuga on 3 suuremat repositooriumi: koolielu.ee; e-õpe.ee ja e-koolikott; 

- E-koolikoti eesmärgiks on avaldada ka kirjastuste materjale. Kirjastustel on materjalide koostamiseks 
rohkem ressursse ja loovad kvaliteetsemaid materjale. Küll aga ei loo kirjastused hetkel õppematerjale 
ülikoolide jaoks; 

- Kvaliteedi tagamine koolielu.ee-s tagatakse ainemoderaatori abil; Maailma praktikas kasutatakse 
kvaliteedi tagamiseks ka kvaliteedimärgiseid – avaldada saab ka niisama aga saab esitada 
kvaliteedimärgise saamiseks; 

- Mõned näited kvaliteedi tagamisest:  

1. MERLOT repositooriumi partnerhinnangud: 
https://www.merlot.org/merlot/reviews.htm?sort.property=dateAdded Wikiwisj; 

2. Repositooriumi kvaliteedi tagamise raamistik:Schuwer, R., Kreijns, K., & Vermeulen, M. 
(2014). Wikiwijs: An unexpected journey and the lessons learned towards OER. Open Praxis, 
6(2), 1–12. http://doi.org/10.5944/openpraxis.6.2.116; 

3. Õppematerjalide autorite motiveerimiseks võib kasutada Open Badges tehnoloogial põhinevaid 
õpimärke: http://openbadges.org; 

- E-õppe repositooriumit väga palju ei kasutata; 

- Koolid täna maksavad õppematerjalide eest, ülikoolid mitte; Koolides on õppekavad kindlalt 
määratletud, ülikoolides mitte – seega pole ka standartseid õppematerjale ülikoolide eest; 

- Kvaliteedihindamise aluseks on sisu ja vorm; maailmas on olemas mitmeid õppematerjalide kvaliteedi 
hindamise parimaid praktikaid; 

- Kasutusstatistika kättesaadavuse osas on suur huvi. 

• Kasutamisega seonduvad ressursivajadused (ajakulu repositooriumite kasutamisel; võimalikud 
repositooriumite pidamise kulud): 

- Otseseid kulusid repositooriumite kasutamisega seonduvalt ei teki. 

Probleemid, ideed 

• Ebasoovitavad ilmingud repositooriumite kasutamisel (kitsaskohad, ebamugavused, 
puudujäägid): 

- Hetkel on õpetajate jaoks olukord segane, repositooriume on palju – ühte repositooriumit, mida 
usaldada või kasutada, ei ole; 

http://doi.org/10.5944/openpraxis.6.2.116
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- Hetkel eksisteerib repositooriumiga seotud terminoloogia paljusus, kus samadest asjadest räägitakse 
erinevate sõnadega, või vastupidi (õpiobjekt, õpiühik, moodul, õppevara, digivara jms).  

• Ettepanekud e-õpe.ee repositooriumi muutmiseks (nt uue funktsionaalsuse võimaldamine, 
protsessi optimeerimine, võimalikud lahendusalternatiivid, ootused aruandluse ja statistika osas);  

- Võiks olla võimalik näha, kus üles laetud materjale taaskasutatakse; 

- Võiks olla olemas liidesed autorvahenditega (nt Xerte Online Toolkits, http://xerte.org.uk/); 

- Võiks materjalide koostamise vahendid siduda repositooriumis avaldamisega (lingina avaldada);  

- SCORM, Tin Can (https://tincanapi.com) pakuvad õppematerjalide formaadi standardeid, mida 
repositoorium võiks toetada; 

- Pigem võiks olla üks repositoorium, kui et mitmeid erinevaid; 

- Õppematerjalide muutumise osas nähakse vajadust materjale versioneerida; 

- Võiks uurida teiste riikide kogemusi repositooriumite teemal: Wikiwisj 
(http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl, Holland), KlasCement (http://www.klascement.be, Belgia), 
NDLA (https://ndla.no, Norra), jmt; 

- Võiks võimaldada ka materjalide tarbimist otse repositooriumis (et ei peaks hakkama materjale alla 
laadima, lahti pakkima, paigaldama veebiserverisse); 

- Võiks saada luua õpetajate isikupõhiseid profiile (õppejõu profiilid), mis soodustaksid metaandmete 
automaatset täitmist materjalide üleslaadimisel; 

- Repo võiks olla minimaalse funktsionaalsusega keskne koht, mis seob ja avaldab erinevatest 
keskkondadest õppematerjale ja jagab neid teiste repositooriumitega; 

- Võiks olla võimalused metaandmete kirjeldamiseks mitmes keeles; 

- Metaandmed võiks sisaldada ka nt. sihtrühma (haridustasemeid), keeletasemeid (B1, C3 vms.) – 
kasutajaliides pakub tagimiseks ka klassifikaatoreid; 

- Võiks olla võimalused multimärksõnade otsingud – otsingute kitsendamiseks; 

- Võiks järgida EstCore võ LMRI metaandmete standardeid ja kasutada metaandmete mappimis 
võimalusi teiste repositooriumite vastu; Natuke avalikku infot EstCore kohta on siin: http://tlu-dt-
research-seminar.weebly.com/estcore.html; 

- Statistika – võiks olla Google analytics integratsiooni võimalused oma üleslaetud materjalide kohta; 
samuti võiks kaaluda Moodle’i Gismo võimalusi (õpianalüütika); 

- Kvaliteedi puhul tuleks eristada autori ja materjali kvaliteetsust; 

- Võiks olla head integratsioonivõimalused M-õppe vahenditega; 

- Arhiveerimine on oluline, õpiobjektide ajalugu on vajalik näha – juhul kui link kaob tagant ära, siis 
võiks metaandmete kirje ikkagi jääda. 

Eesmärgid 

• Mõõdetavad eesmärgid, mida võiks saavutada repositooriumitega seotud protsesside optimeerimisel  
(nt. kasutusmugavuse tõstmine; kasutamise ajalise kulu vähendamine): 

- Jagatavate materjalide kasv; 

- Kasutatavuse kasv. 

  

http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/
http://www.klascement.be/
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Repositooriumid HITSA vaatest 

Tänane olukord 

Repositooriumite tänane seis ja tuleviku vaade: 

 Tulevikus nähakse ühte repot, kahe asemel. E-õpe.ee materjale uude ümber automaatselt tõstma ei 
hakata, sõltub kutse- ja kõrgkooli otsusest – ESF avaldatuse nõuded lahendatake omal moel. 
Koolielu.ee Waramust tõstetakse üle kvaliteetsed materjalid. Kirjastused hoiavad omi materjale oma 
repodes ja ülikoolidel on oma repod. Nendel ülikoolidel, kellel repositooriume endal ei ole, need 
peaksid saama kasutada HITSA poolt pakutavas repositooriumis; 

 Arhiveerimine võiks ikkagi toimuda; materjalid peavad jääma alles, kuid ei pea olema avalikus vaates 
operatiivselt kättesaadav; infopäringu alusel saaks neid välja võtta; 

 Õppematerjalide versioneerimise osas vajadusi ei nähta; kui materjal muutub, siis vahetatakse alg fail 
repositooriumis välja; 

 Uue repositooriumi eesmärk HITSA jaoks ei ole massiline uute materjalide avaldamine, pigem on 
repositooriumi eesmärk avaldada õppematerjale, mis toodetakse Euroopa Sotsiaalfondide rahastusega 
programmidest (2015-2020); 

 Like-imist hinnanguliselt kasutatakse täna vähe.  

Asutusesisesed regulatsioonid repositooriumi pidamiseks (põhikiri, sisekorraeeskiri, vms): 

 Repositooriumite pidamine on HITSA ülesandeks saanud seoses erinevate õppematerjalide 
arendamisega seotud projektide ja programmidega; 

 E-õpe.ee eesmärk on projektidest toodetud õppematerjalide hoidla;  

 Koolielu.ee Waramu on mõeldud eelkõige õppematerjalide jagamiseks; 

 HITSA ja HTM vaheline leping ütleb, et HITSA on kohustatud tagama repositooriumisse laetavate 
materjalide kvaliteedi. 

Repositooriumitega seonduvad ressursivajadused HITSA-s (tegevusteks kuluv aeg, materiaalne kulu, 
süsteemide ülalpidamisega seotud kulud, projektidega seonduvad kulu): 

 Koolielu moderaatoritega seotud kulud aastatel 2014 ja 2015 oli ca 20 000 euri, nende arv oli 
keskmiselt 30. 2016 on summa 33 000, mis aga sisaldab 12 000 eraldi töötasusid repositooriumi 
korrastuseks (ühekordne töö); 

 Koolielu.ee ja Waramuga seotud arenduskulud viimase 3 aasta lõikes: 2013: 3600€, 2014: 1170€, 2015: 
2658€; 

 E-ope.ee-ga seotud arenduskulud viimase 2 aasta lõikes: 2014; 2436€, 2015: 1756,8€; 

 Tööandja kulu aastas on kahe repositooriumi pidamisel ca 9000 €; 

 Koolielu.ee ja Waramu hostimisega (EENet) seotud kulud 2016.-ndal aastal on ca 3200€. 

Üldine rahulolu hinnang repositooriumite olukorrale HITSA vaatest: 

 Koolielu.ee waramu on hea. Back-office pool on halduse mõttes olnud keerukas, kuid 
kasutajamugavuse poolt on üsna hea. E-õpe.ee-t ei ole mugav kasutada ja kasutataksegi vähe. 

Probleemid, ideed 

Ebasoovitavad ilmingud repositooriumite tänases olukorras (kitsaskohad, ebamugavused, puudujäägid); 

 Õppekavade muutumine on pidev peavalu, sest seoseid materjalidega tuleb hakata uuesti looma, et 
oleks võimalik materjale õppekavade järgi otsida; täna puudub kindlus, kas materjalide seotus 
õppekavaga üldse peaks eksisteerima; see teeb küll materjalide leidmise mugavamaks, kuid sel le 
tagamiseks on halduskoormus hinnanguliselt liiga kõrge; 

 Materjalide üles laadimist täna ei tasustata – laadimise eest tasusid ei maksta; 
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 Probleemiks on kvaliteedi tagamine – toimub vabatahtlikuse korras; 

 Probleemiks on uute materjalide saamine – õpetajate töökohustuste hulka ei kuulu õppematerjalide 
loome, aga seda tehakse sellegipoolest, kuid nad ei taha avaldada hirmude tõttu, et materjal ei vasta 
kvaliteedikriteeriumitele või et materjalides sisaldub plagiaati, mis võib avaldamise korral probleeme 
kaela tuua. 

Ettepanekud repositooriumite muutmiseks (nt uue funktsionaalsuse võimaldamine, protsessi optimeerimine, 
võimalikud lahendusalternatiivid, ootused aruandluse ja statistika osas): 

 Võiks olla olemas liidestus DSpace’ga, Tartu Ülikooli repositooriumitega, ProgeTiigri 
lingirepositoorium (hetkel arendamisel), Ariadne, Merlot; 

 Metaandmed võiksid vastata mõnele üldtunnustatud standardile (EstCore); 

 Üleslaetavatele materjalidele peab teostama kvaliteedikontrolli; 

 Võiks saada klassifitseerida materjale platvormi toetatavuse järgi (Windows, Mac, Android, iOS); 

 Materjalide kvaliteedi tagamise jaoks võiks olla tagatud liidestus plagiaadituvastuse programmiga 
KRATT; 

 Repode kasutamist võiks laiendada üldhariduskoolidesse ja ülikoolidesse õppijate tööde jagamiseks;  

 Võiks olla visualiseeritud raportid (mitte tabelid); 

 Materjalides ei tohiks olla tasulisi materjale; 

 Statistilistest vaadetest võiks näha vaatamist ja allalaadimist; 

 Linke ei tohiks saada reposse panna, kuna lingid lähevad katki väga sagedasti ja nende järjepidev 
kontrollimine nõuab haldusressurssi, mida HITSA-l ei ole; samas nähakse väärtust ka lingikogu 
võimalustes. 

Eesmärgid 

Mõõdetavad eesmärgid, mida võiks saavutada repositooriumitega seotud protsesside optimeerimisel (nt 
kasutusmugavuse tõstmine; kasutamise ajalise kulu vähendamine; halduskulude vähendamine): 

 Võimaldada jagada kvaliteetseid õppematerjale; 

 Repositoorium peab olema õppimist toetav; 

 Eesmärk on, et repos oleks ainult algmaterjalide failid. 
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Repositooriumid riigi vaatest 

Tänane olukord 

Digitaalsete repositooriumitega seonduvate regulatsioonide ja kasutamise ülevaade (millised 
regulatsioonid rakenduvad repositooriumite pidamisel; mida reguleeritakse; milliste riiklike arengukavade või 
programmide või meetmetega on seotud e-õpe.ee ja koolielu.ee repositooriumid): 

• Õppekavad – Ministeerium (HTM) töötab välja ja kehtestab õppekavad, Innove toetab nende rakendamist. 
Olemas on ainekavad kõigi ainete kohta ja kõigi kooliastmete kohta. Hetkel on õppekava PDF-formaadis 
ministri määruse lisana. Hetkel õppekava klassifikaatorit keskselt masintöödeldavalt hallatud ei ole, kuid 
see on tuleviku suund; 

• HITSA ja HTM vahel on leping, mis sisaldab HITSA nägemuste rahastamist – kokkulepitud töökava seab 
eesmärgid ka repositooriumite kasutamise ja arengute suunas; 

• Euroopa Komisjonis on soovituslik suund OER (Open Educational Resources) põhimõtete järgimiseks; 

• Kvaliteet: 

- Õpetaja saab hinnata kvaliteeti, ja kui ta näeb probleemi kvaliteedis, siis ta võiks sellest teada anda – 
raporteerida; 

- Pikemas perspektiivis ainemoderaatori roll võiks jääda ülevaatlikuks raporteeritud materjalide tasemel; 

- Vastutus plagiaadi (või muude materjali kvaliteediaspektide) eest peab lasuma materjale üles laadival 
autoril;  

- Pigem soodustada materjalide jagamist ja lisamist. 

• ESF Digipöörde programmi projekti raames moodustatakse õppekavade osas vajaduste ülevaade, mille 
alusel materjale looma hakatakse; 

- Antud programm on mõeldud üldhariduse ja kutsehariduse astmetele (ei puuduta ülikoole); 

- Oluline on, et materjalid säiluks repositooriumites kuni esf nõuded seda nõuavad; 

- Materjalide loojateks võivad olla nii kirjastajad kui ka õpetajad (veel otsustamisel). 

• Materjalid on leitavad e-koolikotis, aga mõelda tuleb kuhu neid n-ö “istutada”. Eesmärk on õpetajate 
loodud ja avalike vahendite eest loodud õppevara repositoorium (erapakkujad hoiavad materjale oma 
repodes). 

T ulevikuplaanid repositooriumite osas (ühtsete standardite kehtestamine, uued arengusuunad, vms): 

• Arengusuunad – soovitakse, et repositooriumite osas saavutataks haridustasemete ülesus; õppevara 
säilitamise ja hoiustamise kesksus (hetkel on suur killustatus erinevate vahendite vahel) – õppematerjale 
toodetakse nii erinevatest programmidest, kui ka õpetajate poolt; 

• Aktsepteeritud on kasvav killustatus erinevate kolmandate osapoolte poolt pakutavate autorvahendite osas, 
millest paljud võimaldavad materjale otse autorvahendist jagada, selliseid materjale katalogiseerib e -
Koolikott; 

• Nägemuses on jõuda materjalide hoiustamise osas ühe repositooriumini ja viitekoguna kasutatakse e-
koolikoti süsteemi; repositooriumisse saab materjale üles laadida, mis loob materjalile v iited ka e -
koolikotti; 

• Plaanitud liidestada Eksamite Infosüsteemi ülesannete pank e-Koolikotiga, sh võimaldada QTI vormingus 
testide vistutus (embed); 

• E-koolikott hakkab liidestuma Soomes kasutusel oleva repositooriumiga (Basaar/EduCloud), metaandmete 
korje jaoks kasutatakse OAI-PMH või ühildatud ECA  standardit; 

• Valmisolek liidestada e-Koolikott ka Tartu Ülikooli D-Space süsteemiga (IEEE LOM on mapitav DublinCore 
vastu); 

• Nägemus on, et kvaliteedikontrolli osas rakendatakse crowd-sourcing põhimõtteid. 
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Repositooriumitega seonduvad ressursivajadused riigi tasemel: 

• HITSAle on riik volitanud ülesande ja andnud vahendid repositooriumite pidamiseks. HTM-il on poliitikat 
kujundav ja kavandav roll, mille osas otseseid kulusid repositooriumite osas välja tuua on raske. HITSA 
saab määratleda omalt poolt kululiigid. 

Üldine rahulolu hinnang repositooriumite olukorrale riigi vaatest: 

• Innove hinnangul on võetud suunad väga tervitatavad. Hoogne edasiliikumine repositooriumite ja 
õppematerjalide arengus (nt e-õppevara programm) on väga positiivne; 

• Kättesaadavus on rahuldav, sisuline kvaliteet pigem ei ole hea, tehniline kvaliteet samuti pigem ei ole hea. 

Probleemid, ideed 

Ebasoovitavad ilmingud repositooriumite tänases olukorras (kitsaskohad, ebamugavused, puudujäägid); 

• Materjalid, mis repositooriumisse kogunevad pole enam ühel hetkel aktuaalsed (nt kui õppekavades 
tehakse muudatusi, siis materjal ei pruugi vastata uuele õppekavale); 

• Repositooriumisse lisatavad materjalid võivad sisaldada plagiaati; 

• Viited pigem veebilehtedele kui materjalidele; 

• Lingid linkidele, katkised lingid; 

• Kasutajanime ja parooliga autentimise korral esinevad riskid, mis ei taga alati isikutuvastust. 

Üldisel tasemel ettepanekud repositooriumite olukorra parandamiseks riigis: 

• Õppekava hierarhia kindla tasemega seotud materjal peab taksoni kadumise korral jääma seotuks hierarhia 
vastava taseme kõrgema tasemega; 

• Repositooriumisse materjale lisavad kasutajad peaksid olema autenditud ID-kaardiga või tuvastatud 
isikukoodiga; 

• Tehnoloogiline lahendus võiks toetada võimalusi repositooriumis olevate materjalide “embed”-laadseid 
võimalusi teistesse keskkondadesse;  

• Nägemuses peab kasutatavaks metaandmete standardiks olema EstCore; valmisolek võiks olla toetada 
täiendavaid metaandmeid, mida EstCore ei käsitle; 

• Vajadused statistika osas – õpianalüütika ja kasutatavuse statistika - erinev õppevara loojale, riigile, 
kasutajale; 

• Materjalide osas võiks repo poolt toimuda statistikapõhine ülevaatus – a la materjale, mida kunagi pole 
kasutatud võiks mingi aja möödudes minna ülevaatusele kontekstis, kas seda säilitada repositooriumis või 
mitte; 

• Arhiveerimine toimuks tasemel, kus arhiivimärkega materjal pole enam e-koolikoti jaoks leitav, kuid 
olemasolevates e-koolikoti kogumikes, millest materjalile viidatakse, saab materjale siiski veel avada; 

• Võimalus peaks olema repositooriumisse materjale üles laadida otse teistest süsteemidest (nt. e-koolikotist, 
e-päevikust, õppeinfosüsteemist). 

Eesmärgid 

Arengukavadest tulenevate eesmärkide täitmine ja mõõtmine: 

• Vastavalt HITSA ja HTM vahelises ning teistes HITSA tegevust reguleerivates lepingutes sätestatule. 
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Repositooriumid kirjastajate vaatest 

Tänane olukord 

• Teadmus olemasolevatest repositooriumitest: 

- Teatakse Koolielu repositooriumi ning selle olemust ja sisu; pigem nähakse, et materjalid on kõikuva 
kvaliteediga ja lahendus pole eesmärkide täitmiseks kõige paremini läbi mõeldud; 

- E-koolikoti võimalustega ollakse samuti kursis; 

- E-õpe.ee repositooriumi ja selle sisuga ei olda kursis; 

• Kirjastused toodavad materjale riiklike õppekavade alusel; 

• Avita kirjastus kasutab oma materjalide avaldamiseks www.opik.ee süsteemi. Materjale on nii tasuta kui ka 
tasulisi; 

• Kvaliteedi tagamiseks käib materjal läbi keeruka tootmisprotsessi – sh mitmed autorid, toimetajad, 
küljendaja, kujundajad jms. Eesmärgiks on katta õppekavast tulenevad eesmärgid. Tulemus on oluliselt 
kvaliteetsem kui repositooriumis jagajate poolt oma tarkusest välja töötatud materjalidel; 

• ESF rahadest planeeritakse riigi poolt esitada tellimus õppematerjalide loomiseks. Riigi poolt on veel 
otsustamisel, kas ja kui palju ostetakse kirjastajatelt; 

• Hea olukord kirjastajate jaoks on Soomes, kus valik õppematerjalide osas on õpetajate käes ja neil on 
piisavalt võimalusi materjalide soetamiseks. 

Probleemid, ideed 

• Probleemid: 

- Repositooriumites on materjalid fragmentaarsed (killustatud) ja ebaühtlase (kõikuva) kvaliteediga; 
õpetaja peab nägema vaeva, et terviklik materjal tükkidest kokku panna; õpiväärtust on sageli raske 
luua nende materjalide alusel; 

- Juhul kui riik ostab ESF rahade eest materjale, mida töötab välja keegi muu kui kirjastaja ja materjalid 
avaldatakse tasuta, siis selles valdkonnas kaotab kirjastaja konkurentsivõime. Kirjastajal pole võimalik 
tasuta materjalidega konkureerida; 

- Õppematerjalide tellimise hangete korraldus on äärmiselt ebakvaliteetne ja etteseatud hanke 
korraldusel pole võimalik kirjastajatel sageli osaleda (ebamõistlikute hanke tingimuste tõttu); 

- E-õppematerjalidele kehtib 20% käibemaks (tava õppematerjalidel on 9%), mis takistab 
professionaalselt loodud e-õppematerjali kättesaadavaks muutumist; 

- Kui kirjastuse üks põhilisi ja samuti kvaliteeti tagavaks tegevuseks on autoriõiguste kaitsmine ning 
autorite tasustamine, siis vabavaraliste repositooriumite materjalide puhul on autoriõiguste kaitse 
probleemiks – nimelt kasutatakse neis materjalides tihti luba küsimata autoriõigustega kaitsud 
materjale ning esitatakse neid oma loominguna - sääraseid näiteid saab tuua ka koolielu.ee portaalist. 
Selline tegevus kahjustab professionaalse õppevara loomist – crowdsourcing on tore, nii kaua kui ei 
tegeleta varastamisega; 

• Ideed, ettepanekud, vajadused: 

- leitav materjal võiks ja peaks olema kvaliteetne. Selleks, et õppematerjal oleks kvaliteetne – vaadata 
tuleks ka õppematerjali turu keskkonna arengut, mitte ainult materjalide arengut.  

- Statistika – õpianalüütika järele vajadus on suur; On vajadus näha, kuidas ja kui palju materjale 
kasutakse; 

- Koolid võiksid ise saada valida, kust ta ESF rahade eest ostab oma valmis materjalid (Taani näide – 
otsustusvõimalus anti koolidele). 

Eesmärgid 

• Otseseid eesmärke riigi hallatud repositooriumite suhtes välja ei toodud. 

  

http://www.opik.ee/
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Repositooriumid valdkonna eksperdi vaatest 

Tänane olukord 

 Juhtivamad vabavaralised repositooriumid maailmas on DSpace, Fedora, EPrints, suurimaks 
v iitekoguks on Merlot; 

 Eestis on suuremateks repositooriumiteks Muis, Digiarhiiv; 

 E-õppe liidriks Euroopas on LRE, samal platvormil on ehitatud ka Scientix; 

 Belglastel on suur ja edukas riiklikul tasandil platvorm nimega Klascement; 

 Taanlased paistavad silma repositooriumite võrgustiku eestvedaja rollis; 

 E-koolikotiga pakutakse Eestis õpetajatele nii kommertsmaterjale (kirjastajatelt) kui ka tasuta 
materjale (õpetajatelt, õpilastelt); 

 Koolielu.ee on suunatud õpetajate vaheliseks materjalide jagamiseks – õpetajate kogukond; 

 E-koolikott on suunatud materjalide jagamiseks õpetajatelt õpilastele; 

 Ainemoderaatorite vajadus kvaliteedi tagamisel – odavam kui toimetajate palkamine, parem kui 
crowd-source-ing; 

 Ajalooliselt erinevate projektide raames suur osa välja töötatud materjalidest on kasutuse mõttes 
hääbunud. Põhjuseks on materjalide järjepideva arendamise ja ajakohasena hoidmise huvi puudus. 
Erandiks on kirjastajad, kelle jaoks materjalide jätkusuutlikkus on äritegevusega otseselt seotud;  

 Eesti on maailmas olemasolevate standardite kasutamise mõttes maha jäänud, samas oleme teistest ees 
selles, et tegeleme ühest vähestest teemaga riigitasandil ühtlustatuna; 

 Tänane Waramu on väga hästi skaleeritav, seega igasugune materjalide kasv, ei tohiks tekitada 
repositooriumi jaoks probleeme; 

 EstCore täna versioneerimist ei toeta, selle jaoks on võimalik kasutada LOM-i. 

Probleemid, ideed 

 Antud projekti arengusuund võiks olla repositooriumi kui middle-ware suund; 

 Õpetajate kogukonnas loodavate materjalide kvaliteeti peaks juhtima, olemasolevat kvaliteedi juhtimise 
mudelit tuleks muuta. 

 Waramu peaks olema vaikimisi koht OpenSource materjalide hoidmiseks; 

 Waramu materjale võiks saada vaadata Waramu siseselt, võiks olla võimalused integreerida Waramu 
materjale teistesse keskkondadesse (sarnaselt Youtube EMBED võimalustega), nt Waramu SCORM-
player vms; 

 Peaks toetama Tin Can’i formaadis õpianalüütika jaoks andmekogumise võimalusi; 

 Pildi ja heli voogedastuse võimalusi repositooriumis pigem ei näe; 

 Versioneerimist pigem e-koolikotis, ega koolielu.ee Waramus ei nähta; 

 Waramut pigem õpilaste tööde jagamise kohana ei näe; 

 E-ope.ee materjalid tuleks üle kanda Waramusse ja e-ope.ee sulgeda; 

 Meta-andmetes võib vabalt olla materjali arhiveeringu märge; võib mõelda ka materjalide nn off-line 
arhiveerimisele (lindile või muule välisele andmekandjale); 

 Kindlasti ei peaks repositoorium sisaldama võimalusi materjalide loomeks – selle jaoks on olemas 
internetis omad vahendid, mis pidevalt muutuvad, arenevad, täienevad. Ja praktikas on pidev huvi 
otsida uusi vahendeid, pidevalt loobutakse varem-kasutatud vahenditest. Pole mõistlik arendada 
“mööduvat nähtust”; 
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 Pikemas perspektiivis võiks Eesti haridusportaalid ja infosüsteemid (sh repositooriumid) olla sidusa 
arhitektuuriga (läbi samade standardite toetamise, nt LTI). 
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8.3. Nõuetele vastavuse hinnang 

Lisa 3: Nõuetele vastavuse hinnang 

Vastavushinnangute kogumiseks koostati nõuetest küsitluse tööriist, mida kasutati iga baasüsteemi puhul 
vastavuse hindamiseks. Tööriist võimaldas iga nõude osas anda vaadeldava baasüsteemi kohta 
vastavushinnangu järgneval 5 -tasemelisel skaalal: 

1 – Nõude täidetuse hindamiseks info puudub. Nõude täidetus baassüsteemis on selgusetu, kuna nõue 
puudub vaadeldavas baasüssteemi kasutuspraktikas või on lahendatud  väljaspool baassüsteemi. Nõude 
täidetus baassüsteemis võib olla täitmata.  

2 – Saab lisada baassüsteemi täiendavate kulude eest. Nõue pole realiseeritud vaadeldavas 
repositooriumis ega selle kasutajaliideses, kuid on võimalik täiendavate arendustööde tulemusena luua. 

3 – Saab lisada baassüsteemi ilma täiendavate arenduskuludeta. Nõue pole realiseeritud vaadeldavas 
repositooriumis ega selle kasutajaliideses, kuid vastavus on võimalik baassüsteemi luua administratiivse 
pingutusena ilma täiendavate arenduskuludeta. 

4 – Nõude saab täita töövahenditega, mis on lisatud baassüsteemile. Nõue pole realiseeritud 
vaadeldavas repositooriumis ega selle kasutajaliideses, kuid baasüsteemis olemasolevate vahenditega on 
võimalik tagada nõude tinginud eesmärgi täidetus. 

5 – Nõue on täidetud baassüsteemis, muudatusi pole vaja teha. Nõude täitmiseks pole vajalik 
tarkvara kohandada ega teha muid lisapingutusi. 
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Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-001  
Pea kasutaja saab avada arhiveerimise ja säilitamise 
r eeglite loetelu v aate, kus kuvatakse juba loodud 
õppematerjalide arhiveerimis- ja sä ilitamisreeglid.  

2  3  4  2  

  

  

Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-002 
Pea kasutaja saab arhiveerimise ja säilitamise 
r eeglite loetelu v aates r eegleid lisada, kustutada ja 
ü kshaaval valida n ing v astavalt valikule muuta. 

2  3  4  2  

  

  

Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-003 

A r hiveeritud õppematerjali süsteemist ei kustutata 
ja  sellele säilib avalik URL-põhine ligipääs. 

2  5  5  5  

  

  

Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-004 
Pea kasutaja peab saama arhiveeritud õppematerjali 
URLi m uuta avalikult mittekättesaadavaks 
(sisu liselt kustutamine). 

2  5  5  2  

  

  

Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-005 

Õppematerjal arhiveeritakse kas alatiselt või 
m ääratud sä ilivustähtajani. 

2  5  5  2  
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Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-006 
Õppematerjali arhiveerimisel õppematerjali 
m etaandmete detailvaate ja sellega seotud failide 
URL-id ei muutu. 

2  4  1  5  

  

  

Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-007  Pea kasutaja saab filtreerida õppematerjalide loetelu 
a r hiveerimisreeglite alusel, korraga kuvatakse ainult 
n eed õppematerjalid,  mis on  valitud ajavahemikul 
seotu d filtreerimisväärtuseks v alitud 
a r hiveerimisreegliga. Filtreeringu kitsendamiseks 
sa a b kasutada kõiki metaandmeid kirjeldavaid 
kla ssifikaatoreid, võtmesõnu ja märksõnu. 

2  3  2  2  

  

  

Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-008 Sü steem edastab h oiatuse kui õppematerjalile 
a r hiveerimisreegliga määratav arhiveerimistähtaeg 
on  h ilisem sellele õppematerjalile v arasemalt 
m ääratud sä ilitamistähtajast, sest arhiveerida ei saa 
ku stutatud õppematerjali. Sarnase hoiatuse annab 
sü steem kui õppematerjali sä ilitamisreegl iga 
pü ütakse määrata säilitamistähtaega, mis on 
v arasem selle õppematerjaliga seotud 
a r hiveerimistähtajast. 

2  3  1  2  

  

  

Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-009 

A r hiveeritud õppematerjali ei saa muuta ega 
tä iendada. 

2  5  5  2  

  

  

Ma terjali arhiveerimine ja 
sä ilitamine 

PK-01 0 Pea kasutaja saab seadistada automaatse 
a r hiveerimistähtaja eelse (x arv päevi) eelteavituse 
m aterjalu avaldaja e-postile, millega antakse teada 
lä henevast õppematerjali arhiveerimisest juhul kui 
õppematerjale enne arhiveerimistähtaja saabumist 
ei ole soov  uuendada. 

2  3  1  2  

  

  

A r hiveerimistähtaja 
m ääramine 

PK-011 Pea kasutaja saab ühe või mitme õppematerjali 
m etaandmete kirjeldamiseks kasutatava 
kla ssifikaatori alusel määrata v astava(te) 
kla ssifikaatori(te) väärtusi  kandva õppematerjali 
a r hiveerimise tähtaja (nt klassifikaatori 
"Ha r idustase" v äärtust "Kõr gharidus" omav 
õppematerjal arhiveeritakse 4 aastat peale 
a v aldamist). 

2  1  1  2  

  

  

A r hiveerimistähtaja 
m ääramine 

PK-012 
Ku i ühe õppematerjali puhul kehtib mitu 
a r hiveerimistähtaega, siis arhiveeritakse see kõige 
h ilisema arhiveerimistähtaja möödumisel. 

2  1  1  2  

  

  

A r hiveerimistähtaja 
m ääramine 

PK-013 Nõu ded aruandlusele ja statistikale, minimaalselt: 
sta tistikapäringu, aruande nimetus, sisendandmete 
loetelu (sh kasutaja poolt või automaatselt), 
v äljundina  kuvatavad andmehulgad. 

1  1  1  2  

  

  

A r hiveerimistähtaja 
m ääramine 

PK-014 

A r hiveerimistähtaja määramiseks loob peakasutaja 
u u e arhiveerimisreegli. 

2  3  1  2  

  

  

A r hiveerimistähtaja 
m ääramine 

PK-015  
Uu e arhiveerimisreegli loomisel määrab 
pea kasutaja klassifikaatori(te) väärtuse(d), mille 
a lusel arhiveerimisreegel rakendub. 

2  1  1  2  

  
  PK-016 Pea kasutaja määrab kuupäeva, millest alates või 

pä ev ade/aastate arvu, misjärel õppematerjal 
a r hiveeritakse. 

2  3  1  2  
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A r hiveerimistähtaja 
m ääramine 

  

  

A r hiveerimistähtaja 
m ääramine 

PK-017 

A r hiveerimisreeglit peab saama eemaldada, muuta 
v õi ajutiselt peatada. 

2  3  1  2  

  

  

A r hiveerimistähtaja 
m ääramine 

PK-018 Ku i a rhiveerimisreegel on a jutiselt peatatud, siis 
pea tatud reegliga seotud õppematerjali, mille 
a r hiveerimistähtaeg saabub r eegli ajutise peatatuse 
a ja l ei arhiveerita. 

2  1  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-019 Pea kasutaja saab ühe või mitme õppematerjali 
m etaandmete kirjeldamiseks kasutatava 
kla ssifikaatori alusel määrata v astava(te) 
kla ssifikaatori(te) väärtusi kandva õppematerjali 
sä ilitamistähtaja (nt klassifikaatori "Haridustase" 
v äärtust "Kõrgharidus" omav õppematerjal 
sä ilitatakse 6 aastat peale avaldamist). 

2  3  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-02 0 Ku i ühe õppematerjali puhul kehtib mitu 
sä ilitamistähtaega siis sä ilitatakse see kõige 
h ilisema säilitamisstähtajani. 

2  3  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-021  Sä ilitamistähtaja möödumisel õppematerjal 
ku stutatakse automaatselt (märgitakse 
ku stutatuks), st n ii õppematerjali metaandmeid kui 
sellega seostatud faile ei sä ilitata.  

2  5  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-022 Pea kasutaja saab ajutiselt peatada ü kskõik millise 
õppematerjali kustutamise selle säilitustähtaja 
m öödumisel. 

2  3  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-023 
Sä ilitamistähtaja määramiseks loob peakasutaja uue 
sä ilitamisreegli. 

2  3  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-024 Uu e sä ilitamisreegli loomisel määrab peakasutaja 
kla ssifikaatori(te) väärtuse(d), mille a lusel 
sä ilitamisreegel rakendub. 

2  3  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-025 Pea kasutaja määrab kuupäeva, milleni v õi 
pä ev ade/aastate arvu, misjärel õppematerjal 
ku stutatakse. 

2  3  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-026 
Sä ilitamisreeglit peab saama eemaldada, muuta või 
a jutiselt peatada. 

2  3  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-027  Ku i sä ilitamisreegel on  ajutiselt peatatud, siis 
pea tatud reegliga seotud õppematerjali, mille 
sä ilitustähtaeg saabub r eegli ajutise peatatuse ajal ei 
ku stutata. 

2  3  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-02 8 Üh tegi juba möödunud säilitamistähtaja a lusel 
ku stutatud õppematerjali ei saa sü steemis taastada 
(ku stutatuks märgitud materjali ei saa aktiivseks 
m uuta). 

2  1  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-029 
Pea kasutaja saab määrata säilitamisreegli, mille 
a lusel säilitatakse õppematerjal alatiselt. 

2  3  1  2  

  

  

Sä ilitamistähtaja määramine  

PK-03 0 Sü steem kustutab (märgib kustutatuks) 
sä ilitamistähtaja möödumisele järgneval kuupäeval 
m öödunud säilitamistähtajaga õppematerjali. 

2  1  1  2  
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A r hiveeritud materjali 
filtreerimine 

PK-031  Pea kasutaja saab arhiveeritud materjale "Arhiivis" 
kla ssifikaatori ja valitud ajavahemiku lõikes 
filtreerida nii, et materjale kuvatakse ja otsitakse 
a inult arhiveeritud õppematerjalide loetelust. 
Filtreeringu kitsendamiseks saab kasutada kõiki 
m etaandmeid kirjeldavaid klassifikaatoreid, 
v õtmesõnu ja märksõnu. 

5  1  5  2  

  

  

A r hiveeritud materjali 
filtreerimine 

PK-032 Pea kasutajale kuvatakse arhiveeritud õppematerjali 
filteerimise klassifikaator ja arhiveeritud 
õppematerjali otsimise võimalus laiendatud 
otsingus. 

5  3  1  2  

   Ka su tajate haldamine           

   Ka sutuslugu 
Nõu de 
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Ka su tajate haldamine 

PK-033 
Pea kasutaja näeb loetelu kõigist süsteemi lisatud 
ka sutajakontodest. 

5  3  5  2  

  

  

Ka su tajate haldamine 

PK-034 Ka su tajakontode loetelu v aates on  kuvatud iga 
ka sutaja kohta v aikimis vähemalt järgnev: kasutaja 
ees- ja  perenimi, r oll, e-posti aadress (kasutajanimi 
– e-post i aadress on  kasutajanimeks juhul kui 
teg emist on  peakasutajaga), telefoni nr, konto 
a kt iivne (jah/ei), konto lisamise kuupäev ja 
kellaaeg, konto esmane lisaja (v alikud: peakasutaja 
v õi isikutuvastus). 

4  3  5  2  

  

  

Ka su tajate haldamine 

PK-035 Pea kasutaja näeb kasutajakontode loetelu juures 
sta tistlist koondit, milles on  esitatud kogu süsteemis 
olemasolevate kasutajakontode arv, aktiveeritud 
ka sutajakontode arv, aktiveeritud peakasutajate arv, 
a kt iveeritud materjali avaldajate arv ja a ktiveeritud 
kv aliteedikontrollijate arv. 

4  1  1  2  

  

  

Ka su tajate haldamine 

PK-036 

Sü steemi kasutamine on  rollipõh ine. 5  1  1  5  

  

  

Ka su tajate haldamine 

PK-037  
Pea kasutaja saab lisatavale või muudetavale 
ka sutajakontole omistada kasutajarolli. 

5  1  5  2  

  

  

Ka su tajate haldamine 

PK-03 8 Ju hul kui kasutaja logib süsteemi ID-ka ardiga, siis 
lu kustub sel kasutajal v õimalus süsteemi hilisemalt 
sisse log ida kasutajanime ja parooliga ( eID 
ka sutamise soodustamiseks.) 

2  1  1  2  

  

  

Ka su tajate haldamine 

PK-039 
Sü steem n õuab vähemalt ühe aktiveeritud 
pea kasutaja rollis oleva kasutaja olemasolu. 

5  1  5  2  

  

  

Ka su tajate haldamine 

PK-04 0 

Pea kasutaja saab kasutaja konto kustutada.  5  1  5  2  

  

  

Ka su tajate haldamine 

PK-041  Ku i kasutajakonto on  kustutatud, siis säilivad kõik 
selle kasutajaga seotud õppematerjalid ja 
m etaandmete kirjeldused (nt kui kasutaja on mõne 
õppematerjali avaldanud autorina, säilib selle 

5  5  5  5  
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õppematerjali metaandmetes kasutaja kui autori 
n imi). 

   Kla ssifikaatorite haldamine          

   Ka sutuslugu 
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Kla ssifikaatorite haldamine 

PK-042 
Pea kasutaja näeb v aadet, kus on kõigi süsteemis 
ka sutusel olevate klassifikaatorite loend. 

5  3  1  2  

  

  

Kla ssifikaatorite haldamine 

PK-043 Pea kasutaja näeb millised klassifikaatorid on 
a kt iivselt kasutuses ja millised ei ole antud hetkel 
õppematerjali metaandmete v ormis v älja kuvatud 
(on  a lles loodud või pole enam a ktiivses kasutuses). 

5  3  1  2  

  

  

Kla ssifikaatorite haldamine 

PK-044 
Pea kasutaja saab luua uusi klassifikaatoreid, mis on 
seotu d õppematerjali metaandemete vormiga. 

5  3  1  4  

  

  

Kla ssifikaatorite haldamine 

PK-045 Pea kasutaja saab muuta klassifikaatori nime. 
Nim emuudatus kuvatakse koheselt ka õppematerjali 
m etaandmete kirjeldamise vormis materjali 
a v aldajale. 

5  3  1  4  

  

  

Kla ssifikaatorite v äärtuste 
h a ldamine 

PK-04 6 Pea kasutaja saab iga klassifikaatorit avada selle 
v aatamise või muutmise vaates, kus on kuvatud 
loen dina v astava klassifikaatori kõik väärtused. 
Kõig e lõpus kuvatakse "kehtiv kuni" möödunud 
tä htajaga klassifikaatori väärtused. 

2  1  1  4  

  

  

Kla ssifikaatorite v äärtuste 
h a ldamine 

PK-047  

Pea kasutaja saab klassifikaatori väärtusi lisada, 
m uuta ja materjali avaldaja vaatest (ajutiselt) peita. 

3  3  1  4  

  

  

Kla ssifikaatorite v äärtuste 
h a ldamine 

PK-04 8 

Pea kasutaja saab määrata klassifikaatori v äärtuse 
"keh tiv a lates" ja "kehtiv kuni" kuupäevi. 

2  1  1  2  

  

  

Kla ssifikaatorite v äärtuste 
h a ldamine 

PK-04 9 Pea kasutaja saab mittevajalikuks osutunud 
kla ssifikaatoriväärtusi peita mitte kustutada. 
Ku iv õrd iga väärtus on  või v õib olla seostatud mõne 
õppematerjaliga, siis kaoks selle kustutamisel seos 
õppematerjaliga. 

3  1  1  2  

  

  

Kla ssifikaatorite v äärtuste 
h a ldamine 

PK-05 0 Pea kasutaja peab saama luua 
sõltuvusklassifikaatoreid, kus ühe klassifikaatori 
pu hul valitud v äärtusest sõltuvad seotud 
kla ssifikaatori valikuvõimalused (nt õppekava on 
er inevates õppeastmetes erinev - kõrgharidus versus 
ku tseharidus või keskharidus). 

2  1  1  2  

  

  

Õppekava haldamine 

PK-051  Sü steem peab võimaldama hallata õppekavade 
kla ssifikaatorit. Alg-, põhi-, ja keskhariduse ning 
er a ldi kutsehariduse puhul peab saama hallata 
r iiklike õppekavasid. Kõrghariduse puhul on samuti 
õppekavad ja/v õi õppeained ja  moodulid, mis 
er inevad suuresti ülikooliti ja on selgelt pidevas 
m uutumises. Õppejõud soov ivad, et õppeained 
ja guneks võimalusel ka mooduliteks. 

3  3  1  4  
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Õppekava haldamine 

PK-052 Õppekava haldamisel tuleb rakendada 
v ersioneerimist ja võimalusi nii automaatselt kui 
kä sitsi seostada olemasolevat a egunud/aegumas 
õppekava uuenenud õppekavaga.  

2  1  1  2  

  

  

Õppekava haldamine 

PK-053 Õppekava muutmisel kaotatud alanenud teemaga 
seosta tud õppematerjalid tuleb süsteemil 
a u tomaatselt seostada üleneva teemaga. 

2  2  1  2  

  

  

Õppekava haldamine 

PK-054 Pea kasutaja peab nägema õppematerjalide loetelu, 
m illega seotud ü ks v õi mitu a lanevat teemat on uues 
õppekavas võrrelduna olemasoleva (muudetava) 
õppekavaga ära kaotatud.  

2  1  1  2  

  

  

Õppekava haldamine 

PK-055 V a jadusel saab peakasutaja ükshaaval või mitut 
v äljavalitud õppematerjali korraga siduda mõne 
h a ridustaseme järgi filtreeritud õppekava a laneva 
teemaga. 

2  1  1  2  

  Kv a liteedikontrolli haldamine          

   Ka sutuslugu 
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Kv aliteedikontrolli 
h a ldamine 

PK-056 Pea kasutaja peab nägema kvaliteedikontrolli 
h a ldamise vaadet,  kust saab vaatamiseks ja 
m uutmiseks avada kvaliteedi kontrolli testi ja 
õppematerjali kv aliteedi kontrolli suunamise 
r eegleid. 

2  2  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli 
h a ldamine 

PK-057 
Pea kasutaja näeb ülevaadet kehtivatest ja ajutiselt 
pea tatud õppematerjalide kvaliteedi kontrolli 
su unamise reeglitest. 

2  2  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
h a ldamine 

PK-058 Pea kasutaja saab avada kv aliteedikontrolli testi 
m uutmise v aate, milles saab 
lisa da/muuta/eemaldada küsimusi ja iga küsimuse 
v astusevariante. 

3  2  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
h a ldamine 

PK-059 
Kõik lisatavad/muudetavad küsimused kasutavad 
ü h te tüüpi vormielemente, st  kuvavad materjali 
a v aldajale valikute tegemiseks raadionuppe. 

3  2  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
h a ldamine 

PK-06 0 
Pea kasutaja saab igale küsimusele lisada juhendavat 
a biteksti, mida kuvatakse materjali avaldajale 
kv aliteedi testis (nt "küsimärk"-ikoonike). 

3  2  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
h a ldamine 

PK-061  

Pea kasutaja saab iga küsimuse igale v äärtusele 
lisa da juhendavat abiteksti. 

2  2  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
h a ldamine 

PK-062 

Pea kasutaja saab iga küsimuse igale v äärtusele 
lisa da sobivat numbrilist punktiskoori. 

2  2  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
h a ldamine 

PK-063 Pea kasutaja saab igale küsimuse väärtusele lisada 
(selle juures muuta v õi ära jätta) vastavat selgitust, 
m is kuvatakse materjali avaldajale juhul kui läbitud 
kv aliteedi kontrolli testi punktiskoor oli väiksem kui 

2  2  1  2  
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x , st  õppematerjali ei edastata kvaliteedi 
kon trollijale. 

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
h a ldamine 

PK-06 4 Pea kasutaja saab määrata minimaalse summeeritud 
pu n ktiskoori üle kõigi küsimuste, mille materjali 
a v aldaja peab kvaliteedi kontrolli testi täitmisel 
sa av utama, et sü steem edastaks tema õppematerjali 
a v aldamise soov i kv aliteedi kontrollijale. 
Üldhariduse puhul testi läbimine viib 
kv aliteedikontrolli, kutse- ja kõrghariduse puhul aga 
test i läbimine võimaldab teha materjali kohe 
a v alikuks. 

2  2  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
h a ldamine 

PK-065 

Pea kasutaja saab määrata, milline on  mininaalne 
sa av utada lubatud punktiskoor iga küsimuse lõikes. 

2  1  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
h a ldamine 

PK-06 6 
Pea kasutaja peab saama ajutiselt peatada kv aliteedi 
kon trolli testi, st  et sel perioodil ei pea ükski 
m aterjali avaldaja kvaliteedi kontrolli testi täitma. 

2  1  1  2  

  

  

Õppematerjali sidumine 
kv aliteedikontrolliga 

PK-067  Pea kasutaja peab saama kvaliteedikontrolli 
h a ldamise vaates valida klassifikaatorid, täpsustada 
n en de väärtustekombinatsioonid ja  klassifikaatorite 
om avahelised seosed - sõltuvusseosed, mille alusel 
m ääratakse materjali avaldaja kvaliteedi kontrolli 
test i soor itama (nt võib kehtestada, et x  
or g anisatsiooniga (nt muuseum) seotud materjali 
a v aldaja v õi kõrghariduse taseme v alinud materjali 
a v aldaja v õi programmi ükskõik millise v äärtuse 
v alinud materjali avaldaja ei pea kvaliteedi kontrolli 
test i materjali avaldamise eeldusena teostama). 

2  2  1  2  

  

  

Õppematerjali sidumine 
kv aliteedikontrolliga 

PK-06 8 Pea kasutaja saab kvaliteedi kontrollimise reeglisse 
(m ille a lusel süsteem suunab õppematerjali 
kv aliteedi kontrollimisse v õi mitte) v alitud 
kla ssifikaatoreid ,  nende omavahelisi ja nende iga 
ü ksiku väärtusega loodud seoseid eemaldada või 
m uuta. 

2  2  1  2  

  

  

Õppematerjali sidumine 
kv aliteedikontrolliga 

PK-06 9 Pea kasutaja saab määrata, milline kv aliteedi 
kon trollija on seotud millise õppekava a laneva 
teema ja/v õi muu klassifikaatoriga, mille alusel 
sü steem suunab õppematerjali kvaliteedi kontrolli 
v astavale kvaliteedi kontrollijale. 

2  2  1  2  

  

  

Õppematerjali sidumine 
kv aliteedikontrolliga 

PK-07 0 Õppematerjal, mis materjali avaldaja poolt valitud 
m etaandmete klassifikaatorite v äärtuste kohaselt 
pea b läbima kvaliteedi kontrolli, a ga millele kehtiva 
r eegliga pole seotud ühtegi kvaliteedi k ontrollijat, 
eda statakse süsteemi poolt kvaliteedi 
kon trollimiseks peakasutajale. 

3  2  1  2  

  Sea dist u st e h a lda m ine           

   Ka sutuslugu 
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Sea distuste haldamine 

PK-07 1 Pea kasutaja saab määrata üleslaetavate failide 
lu batud formaadid (nt faililaiendid nagu html, htm, 
docx , zip, jne). 

3  3  5  2  
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Sea distuste haldamine 

PK-07 2 
Pea kasutaja saab määrata üleslaetavate failide 
lu batud maksimaalse mahu (Mb). 

3  1  5  2  

  

  

Sea distuste haldamine 

PK-07 3 Pea kasutaja määrab süsteemis kehtivad 
õppematerjalide avaldamise, säilitamise, kvaliteedi 
h a lduse, kavandina salvestatud, arhiveerimise ja 
ku stutamisega seotud tähtajad ja teavitused 
ka sutajatele. Tähtaegu ja teavitusi saab muuta ning 
pea tada. 

2  3  5  2  

  

  

Sea distuste haldamine 

PK-07 4 

Pea kasutaja määrab süsteemi ülese e-posti aadressi. 5  1  5  2  

  

  

Sea distuste haldamine 

PK-07 5 Pea kasutaja laeb üles graafika ja seob selle 
pr ogrammi klassifikaatori vastava väärtusega, mille 
a lt  õppematerjali avaldamisel tuleb kohustuslikus 
kor ras vastavat graafikat (nt logo) kuvada. 
Kla ssifikaatori erinevate väärtustega peab saama 
sidu da erinevat g raafikat. 

3  1  2  2  

  

  

Sea distuste haldamine 

PK-07 6 Pea kasutaja saab määrata päevade arvu mille 
u latuses süsteemi kasutamise logi säilitatakse (nt 
v iimased 30 päeva). 

2  3  5  2  

  

  

Sea distuste haldamine 

PK-07 7 Pea kasutaja peab nägema süsteemi poolt 
a u tomaatselt genereeritavat loetelu õppematerjalide 
m etaandmetest leitud katkistest linkidest. Loetelu 
g en ereerimise intervalli määrab peakasutaja ise. 

2  1  5  2  

  

  

Sea distuste haldamine 

PK-07 8 
Pea kasutaja peab saama käsitsi a lgatada katkiste 
lin kide loetelu genereerimise. 

2  1  5  2  

  

  

Sea distuste haldamine 

PK-07 9 Pea kasutaja peab saama katkiste linkide loetelust 
a v ada vaatamiseks või täiendamiseks õppematerjali, 
m illes korrigeerimist vajav lingiaadress paikneb. 
Pea kasutaja saab edastada õppematerjali 
tä iendamisevajadusest teate materjali avaldajale (nt 
"Teav ita katkisest lingist õppematerjali lisajat" 
n u pule vajutamise järel) automaatteavituse 
m aterjali avaldaja e-postile ja/v õi kasutaja 
teav ituste v aatesse. 

2  1  3  2  

  

  

Sea distuste haldamine 

PK-08 0 
Pea kasutaja saab määrata, mis keeltes on  vaikimisi 
v õimalik õppematerjali metaandmeid kirjeldada. 

5  1  5  2  

  

  

Sea distuste haldamine 

PK-081  Pea kasutaja saab lisada vajalikud tõlked erinevates 
keeltes metaandmete n imede tõlkimiseks (nt 
"õppem aterjali tüüp" ingliskeelne vaste on "learning 
m aterial type"). 

5  1  5  2  

  Ka su tuslogide haldamine          

   Ka sutuslugu 
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Ka su tuslogide haldamine 

PK-08 2 
Pea kasutaja saab vaikimisi vaadata viimase 7 päeva 
sü steemi kasutamise logi vaadet. 

5  3  4  2  
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Ka su tuslogide haldamine 

PK-08 3 Pea kasutaja saab täpsustada a japerioodi (alates 
ku upäevast ja kellaajast kuni kuupäeva ja kellaajani) 
sü steemi kasutamise logi sirvimiseks. 

3  3  4  2  

  

  

Ka su tuslogide haldamine 

PK-08 4 Pea kasutaja saab filtreerida süsteemi kasutamise 
log i kasutaja ees- ja perenime (lisatud ka roll) ja/v õi 
õppematerjali n ime (märksõande vabateksti 
sisestus) põhiselt. 

3  3  4  2  

  

  

Ka su tuslogide haldamine 

PK-085 Pea kasutaja saab vaadata logi õppematerjalide 
m uutmise, kavandina salvestamise, avaldamise, 
ku stutamise, peitmise, lukustamise, lukust avamise, 
sä ilitustähtaja või arhiveerimistähtaja määramise, 
sä ilitustähtaja või arhiveerimistähtaja möödumisel 
teostatud toimingu ja materjali tagasilükkamise 
teg evuste lõikes.  

3  3  4  2  

  

  

Ka su tuslogide haldamine 

PK-08 6 Ig a  log itud toimingu juures kuvatakse teostaja n imi 
(sh  sü steem, kui toiming oli automaatne) ja r oll, 
toimingu kuupäev ja kellaaaeg sekundi täpsusega. 

5  3  4  2  

  

  

Ka su tuslogide haldamine 

PK-087  Pea kasutaja saab logis kuvatud kasutaja ees- ja 
per enime peale klõpsides v astavale isikule e -posti 
sa a ta. 

3  2  4  2  

  St a tistika päringute h aldamine          

   Ka sutuslugu 
Nõu de 
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Sta tistika päringute 
h a ldamine 

PK-08 8 
Pea kasutaja näeb statistika päringute koostamise ja 
n -ö lemmikutena salvestatud päringute käivitamise 
v aadet. 

5  2  1  2  

  

  

Sta tistika päringute 
h a ldamine 

PK-08 9 

Pea kasutaja saab statistikat pärida kõigi 
õppematerjaliga seostatud metaandmete lõikes. 

5  2  1  2  

  

  

Sta tistika päringute 
h a ldamine 

PK-09 0 Pea kasutaja saab lemmikuks salvestada sagemini 
teostatavaid statistikapäringuid ja saab neid 
pä r inguid ühe klõpsuga käivitada, muutmiseks 
a v ada (ja seejärel uuesti salvestada ja sulgeda) v õi 
lemmikutest eemaldada. 

2  2  1  2  

  

  

Sta tistika päringute 
h a ldamine 

PK-091  

Pea kasutaja saab määrata ajaperioodi,  mille 
u latuses statistiline päring teostatakse. 

5  2  5  2  

  

  

Sta tistika päringute 
h a ldamine 

PK-092 
Pea kasutaja saab määrata, et statistilise päringu 
tu lemustes kuvatakse õppematerjalide 
a llalaadimiste ja/v õi v aatamiste arvu. 

5  2  5  2  

  

  

Sta tistika päringute 
h a ldamine 

PK-093 
Pea kasutaja saab statistika päringu tulemuse alla 
la a dida MS Ex celis, Google Spreadsheets 
pr ogrammidele avatavas formaadis (nt csv ). 

5  2  5  2  

  
  PK-09 4 Sta tisitka päringu tulemused kuvatakse tabeli kujul. 

En n e päringu teostamist saab peakasutaja kõigi 
õppematerjaliga seotud metaandmete kirjelduste 

2  2  1  2  
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Sta tistika päringute 
h a ldamine 

lõikes ükshaaval v alida, milliste metaandmete 
v eerge päringu tulemuses kuvada. 

  Met a andmete haldamine           

   Ka sutuslugu 
Nõu de 
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Meta andmete haldamine 

PK-095 Pea kasutaja saab vaadata ja seadistada 
õppematerjali metaandmete haldamise vormi, mis 
kuv atakse materjali avaldajale õppematerjali 
m etaandmete kirjeldamiseks ja failide laadimiseks. 

5  3  5  2  

  

  

Meta andmete haldamine 

PK-09 6 Pea kasutaja saab vormivälju üksteise suhtes ümber 
pa igutada n ii, et v astav metaandmete sisestamise 
jä r jestus kuvatakse ka materjali avaldajale. 

5  3  5  2  

  

  

Meta andmete haldamine 

PK-097  Pea kasutaja saab metaandmeid juurde lisada. 
Lisa da saab veebiaadressi, kuupäeva, kellaaja, 
teksti- v õi numbrisisestuse välja, r ipploendit või 
r a adionuppudega vormivälja ning märkeruutudega 
v ormivälja. Kõik mitme- või mitmikvalikuga väljad 
on  n ö klassifikaatorid, mille v alikud on 
kla ssifikaatorite v äärtusteks. 

5  3  5  2  

  

  

Meta andmete haldamine 

PK-09 8 Pea kasutaja saab määrata kas materjalide avaldaja 
sa a b konkreetse metaandme kirjelduse puhul mitme 
a n dme sisestamiseks ise v ormivälju lisada (nt kui on 
v aja lisada mitut autorit). 

5  3  5  2  

  

  

Meta andmete haldamine 

PK-09 9 Pea kasutaja saab seadistada millises vormi osas, 
m illise v ormivälja all või kohal kuvatakse faili(de) 
lisamise vormivälja. 

2  1  5  2  

  

  

Meta andmete haldamine 

PK-1 00 
Pea kasutaja saab vormivälju ükshaaval ajutiselt 
peita või n ende kehtivuse lõpetada. 

5  1  5  2  

  

  

Meta andmete haldamine 

PK-1 01 Pea kasutaja näeb metaandmete kirjeldamise vormi 
v aates ajutiselt peidetud ja lõppenud kehtivusega 
v ormivälju teiste, a ktiivsete v ormiväljade vahel 
pa iknevana ainult siis kui "Kuva peidetud 
v ormiväljad" v alikufilter on sisselülitatud.  

5  1  2  2  

  

  

Meta andmete haldamine 

PK-1 02 Pea kasutaja saab igale metaandme kirjeldusele 
lisa da a biinfot, mida kuvatakse vastava vormivälja 
ju ures materjali avaldajale. 

5  1  5  2  

  

  

Meta andmete haldamine 

PK-1 03 Sü steem peab võimaldama metaandmete kirjeldusi 
seosta da IEEE LOM r a kendusprofiiliga EstCore ja 
Du blinCore-iga ning seeläbi andmeid jagada. 

5  1  4  5  

  Nõu ded liidestele ja  andmevahetusele          

   Ka sutuslugu 
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Nõu ded liidestele ja 
a n dmevahetusele 

MN-001  

Sü steem peab olema ühilduv Tin Can 
r a kendusliidesega (API). 

2  2  1  2  
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Nõu ded liidestele ja 
a n dmevahetusele 

MN-002 
Sü steem peab võimaldama andmete jagamist teiste 
r epositooriumitega läbi OAI-PMH teenuse 
pa kkumise.  

5  5  5  5  

  

  

Nõu ded liidestele ja 
a n dmevahetusele 

MN-003 

Usa ldatud v äline süsteem peab saama käivitada 
a n dmete v ahetamise v eebiteenust. 

5  5  1  5  

  

  

Nõu ded liidestele ja 
a n dmevahetusele 

MN-004 Usa ldatud v äline süsteem peab saama avada 
õppematerjalide n imekirja koos kõigi õppematerjali 
ju urde kuuluvate metaandmetega (sh v aatamsite ja 
a llalaadimiste info) ja peab saama kuupäevaliselt 
n ing kellaajaliselt infot lisandunud, arhiveeritud, 
m uudetud ja kustutatud õppematerjalidest. 

1  5  4  5  

  

  

Nõu ded liidestele ja 
a n dmevahetusele 

MN-005 
Usa ldatud v äline süsteem, milles on tagatud 
isikupõhine (SSO) tuvastus peab saama 
õppematerjali lisada.  

1  3  5  5  

  

  

Nõu ded liidestele ja 
a n dmevahetusele 

MN-006 
Usa ldatud v äline süsteem peab tagama selle kaudu 
lisa tud õppematerjalide kvaliteedikontrollimise 
r eeglid ja protseduurid. 

1  1  4  5  

  

  

Nõu ded liidestele ja 
a n dmevahetusele 

MN-007  Sü steem peab olema suuteline edastama ja v astu 
v õtma rakendusliidese (API) kaudu õppematerjalide 
m etaandmeid koos õppematerjalide failidega. 
V õimalikud liidestatused koolielu.ee, e-koolikott, e-
pä ev ik süsteemidega ning TÜ DSpace (kasutab 
Du blinCore'i mis on  IEEE LOM r a kendusprofiil 
EstCORE'iga seostatav) repositoorium 
(h ttp://dspace.ut.ee/) .  

4  3  4  5  

Kv a liteedi kontrollija nõuded          

  Ma t erjali kvaliteedi kontrollimine           

   Ka sutuslugu 
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Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-001  Kv aliteedikontrollijale kuvatakse loendina talle 
sü steemi poolt edastatud avaldamiseks esitatud 
õppematerjal. Loendis peab olema märgitud 
õppematerjali autori ja/v õi avaldaja nimi ja e -post, 
õppematerjali esitamise kuupäev  ja kellaaaeg, 
õppematerjali n imetus, tüüp ja seotud õppeaine 
n ing a lamteema. 

4  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-002 Sü steem edastab kv aliteedikontrollijale üle 
v aatamiseks ainult selle avaldamiseks esitatud 
õppematerjali, mille puhul on materjali avaldaja 
tä idetud kvaliteedikontrolli testi summeeritud 
pu n ktiskoor on  suurem kui x.  

2  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-003 Ju hul kui kvaliteedikontrolli testi tulemusena on 
su mmeeritud punktiskoor väiksem kui x, siis ei 
eda stata avaldamiseks esitatud õppematerjali 
kv aliteedi kontrollijale ja materjali avaldajal tuleb 
õppematerjali iseseisv alt täiendada. 

2  1  1  2  
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Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-004 
Kv aliteedi kontrollija saab kvaliteedi kontrollis oleva 
õppematerjali metaandmete kirjeldusi ja seotud 
fa ile v aadata. 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-005 Kv aliteedi kontrollija saab vajadusel teha 
sü steemisiseselt ettepaneku materjali avaldajale 
m etaandmete kirjeldus või seotud failide 
m uutmiseks. 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-006 Kv aliteedi kontrollija saab vaadata materjali 
a v aldaja poolt edastatud õppematerjali kvaliteedi 
kon trolli testi tulemusi, sh  näeb ta nii summeeritud 
pu n ktiskoori kui valitud küsimuste v astuseid 
(v äärtusi).  

2  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-007  
Kv aliteedi kontrollija saab vajadusel õppematerjali 
osa s sa ata ettepaneku peakasutajale see süsteemist 
ku stutada. 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-008 Kv aliteedi kontrollija poolt juba tagasi lükatud v õi 
a v aldatud õppematerjale kv aliteedi kontrollimist 
ootav ate õppematerjalide loendis vaikimisi ei 
kuv ata. Neid õppematerjale peab saama filtreerida 
sa mas vaates võimaldatud valikufiltri a bil. 

2  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-009 Kv aliteedi kontrollija saab vaadata kõiki 
õppematerjale,  mis on  talle kontrollimiseks esitatud 
kog u tema kvaliteedi kontrollija rollis oleku aja 
jooksu l, v.a kustutatud õppematerjalid. 
V a likufiltriteks on  ajavahemik ja kontrollimise seis 
(st  "Kon trollimisel õppematerjal", "Av aldatud 
õppematerjal",  "Tagasi lükatud õppematerjal"). 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-010 Kv aliteedi kontrollija saab tellida e-posti teavituse 
u u e õppematerjali kv aliteedi kontrollimise 
v ajadusest. Süsteemis kuvatakse vastavaid teateid 
v aikimisi a lati. 

2  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-011 

Kv aliteedi kontrollija saab tellitud e-posti teavituse 
tü histada.  

2  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-012 Ku i peakasutaja muudab kv aliteedi kontrollija rolli, 
siis sä ilivad teostatud kv aliteedi kontrollide seosed 
kv aliteedi kontrollija kasutajakontoga ja ta saab 
v aadata ning filtreerida oma tagasi lükatud (koos 
põh jendustega) n ing avaldatud õppematerjale. 
Sa mas uusi õppematerjale talle kvaliteedi 
kon trollimiseks ei edastata ja talle edastatud 
kv aliteedi kontrollimist veel v ajavad õppematerjalid 
eda stab süsteem teistele vastava õppekava vm alusel 
kv aliteedi kontrolliga seotud kv aliteedi kontrollija 
r ollis isikutele või nende puudumisel peakasutajale.  

2  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-013 Kv aliteedi kontrollija saab kontrollida ainult neid 
õppematerjale,  mille kontrollimise on peakasutaja 
ta lle v õimaldanud. Peakasutaja peab saama anda 
kv aliteedi kontrollijale õigused ka teise kvaliteedi 
kon trollija poolt kontrollitud õppematerjalidele (nt 
ku i on v aja a sju üle anda) 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-014 Üh e õppekava teema lõikes vm klassifikaatori a lusel 
m ääratuna võib kvaliteedi kontrolli läbi viia mitu 
kv aliteedi kontrollijat, st kv aliteedi kontrolli 
eda statud õppematerjal võib olla edastatud mitmele 

5  1  1  2  
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kv aliteedi kontrollijale. Sellisel juhul avaldab 
õppematerjali v õi lükkab selle tagasi see kvaliteedi 
kon trollija, kes vastava tegevuse esimesena teostab. 
Ku i kv aliteedi kontrollijaid on mitu, siis peavad kõik 
kv aliteeti kontrollima.  

  

  

Ma terjali kv aliteedi 
kon trollimine 

KK-015  Kv aliteedi kontroll ijale saadetakse korduvteavitus 
ig a  x arvu päeva tagant juhul kui ta ei ole edastatud 
õppematerjali avaldanud või tagasi lükanud 
kiiremini kui x  arvu päevade jooksul selle 
sa a bumisest. Vastava teavituse intervalli määrab 
pea kasutaja seadistuste halduses. 

2  1  1  2  

  

  

Esita tud materjali 
ta gasilükkamine  

KK-016 Ju hul kui kvaliteedikontrollija soov ib, et materjali 
a v aldaja täiendaks õppematerjali metaandmeid v õi 
seotu d faile, siis ta v alib õppematerjali 
ta gasilükkamise ja lisab tagasilükkamise 
põh jenduse sh täiendusettepanekud kommentaari 
n ä ol. 

2  1  1  2  

  

  

Esita tud materjali 
ta gasilükkamine  

KK-017 
Sü steem edastab materjali avaldajale e-posti 
teav ituse tagasi lükatud õppematerjalist koos 
selg itustega.  

2  1  1  2  

  

  

Esita tud materjali 
ta gasilükkamine  

KK-018 Sü steem sä ilitab kõik tagasilükkamise põhjendused 
õppematerjali juures kuni õppematerjali 
ku stutamiseni. Pärast puuduste eemaldamist võib 
põh jendused ära kustutada. 

2  1  1  2  

  

  

Esita tud materjali 
ta gasilükkamine  

KK-019 Ma terjali avaldaja peab tagasilükatud õppematerjali 
tä iendama x arvu päevade jooksul, kui ta seda ei tee, 
siis ku stutab süsteem õppematerjali x  arvu päevade 
m öödumisel. Enne kustutamist edastab süsteem 
m aterjali avaldaja e-postile teavituse x arv päev i 
en n e õppematerjali täiendamiseks antud a ja lõppu. 
Pea kasutaja määrab nimetatud tähtajad. 

2  1  1  2  

  

  

Esita tud materjali 
a v aldamine 

KK-02 0 
Kv aliteedi kontrollija tegevuse lõpetamisel (edukalt 
lõppenud kontrolli puhul), avaldab süsteem esitatud 
m aterjali. 

5  1  1  2  

  

  

Esita tud materjali 
a v aldamine 

KK-021  
Õppematerjali avaldamise järel edastatakse 
a v aldamise kinnitusteade materjali avaldaja e-
post ile. 

5  1  1  2  

  

  

Esita tud materjali 
a v aldamine 

KK-022 

Sü steem lisab automaatselt õppematerjalile 
a v aldamise kuupäeva ja kellaaja. 

5  1  1  2  

  

  

Esita tud materjali 
a v aldamine 

KK-023 

Sü steem lisab õppematerjalile avaldaja nime. 5  1  1  2  

  

  

Ma terjali lukustamine  

KK-024 Ku i kv aliteedi kontrollija avaldab õppematerjali, 
lu kustab süsteem automaatselt selle metaandmed ja 
seotu d failid n ii, et  materjali avaldaja ei saa neid 
en am muuta. 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjali lukustamine  

KK-025 Kv aliteedi kontrollija ise ei saa õppematerjali muuta 
eg a  kustutada, see õigus jääb v aid materjali 
a v aldajale. 

5  1  1  2  
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Ma terjali lukustamine  

KK-026 Kv aliteedi kontrollija saab õppematerjali materjali 
a v aldajale muutmiseks lukust avada, misjärel saab 
m aterjali avaldaja teha muudatusi avaldatud 
m aterjali metaandmetes ja sellega seotud failidega. 
Kv aliteedi kontrollija saab õppematerjali igal 
a jahetkel uuesti lukustada. 

5  1  1  2  

Ma t erjali avaldaja         

  Om a  a ndmete haldamine           

   Ka sutuslugu 
Nõu de 
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Om a andmete haldamine 

MA -001  
Ig a  sü steemis autenditud kasutaja näeb ja saab 
tä iendada/muuta endaga seotud andmeid. 

5  1  5  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -002 Ka su taja esmakordsel autentimisel suunab süsteem 
ka sutaja koheselt temaga seotud andmete 
sisestamise v ormi täitmise vaatesse. 

3  1  5  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -003 ID-ka a rdi/MobiilID põhisel isikutuvastamisel 
sisestab süsteem automaatselt kasutaja ees- ja 
per enime n ing isikukoodi, mida antud 
a u tentimisv iisi puhul kasutaja ise muuta ei saa. 

2  2  1  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -004 Ka su taja saab oma ees- ja perenime ning isikukoodi 
ise lisada. Isikukoodiga seotakse kasutaja juhuks kui 
on  v aja end tuvastada ID-kaardi v õi MobiilID-g a. 

3  2  1  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -005 
Ig a l kasutajal on  kohustus lisada oma kehtiv e-posti 
a a dress. 

4  5  5  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -006 Ka su taja saab lisada ka oma kontakttelefoni ja 
a m etinimetuse n ing temaga seotud 
or g anisatsiooni(id) ja volitatud materjali 
a v aldaja(d). 

4  1  1  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -007  Ka su taja saab ametinimetuse v alida klassifikaatorile 
tu ginedes (nt õppejõud, õpetaja, haridustehnoloog, 
la steaiakasv ataja, muu). Kui kasutaja v alib muu, siis 
sa a b ta ametinimetuse käsitsi sisestada. 

4  1  1  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -008 Ka su taja saab endaga seostada põhiorganisatsiooni, 
m illega seonduvalt ta õppematerjale peamiselt 
a v aldab. Vastav or ganisatsioon kuvatakse vaikimisi 
ka  õppematerjali avaldamiseks mõeldud 
m etaandmete kirjeldamise eeltäidetud vormis. 

4  1  2  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -009 Ka su taja saab endaga seostada teisi 
or g anisatsioone, millega seonduvalt ta ka 
õppematerjale avaldab. Kasutajaga seostatavate 
or g anisatsioonide arv ei ole piiratud. 

4  1  2  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -010 Ju hul kui materjali avaldaja on endaga sidunud 
r oh kem kui ühe organisatsiooni, saab ta 
õppematerjali metaandmete kirjelduste täitmisel 
v alida mitme oma or ganisatsiooni vahel või ainult 
ü h ekordselt avaldatava õppematerjali puhul sidud 
sellega mõni muu organisatsioon nii, et süsteem 
v astava organisatsiooni seost kasutajaga oma 
a n dmete haldamise v aatesse ei loo. 

2  1  1  2  
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Om a andmete haldamine 

MA -011 
Ma terjali avaldaja saab igal a jal enda ja 
or g anisatsiooni vahelist seost eemaldada. 

4  1  1  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -012 Ma terjali avaldaja saab igal a jal enda ja 
or g anisatsiooni vahelist seost lisada vastava 
kla ssifikaatori väärtusi sirvides või vabatekstina 
sisestades, kui organisatsiooni nimi klassifikaatoris 
pu udub. 

2  1  1  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -013 Ma terjali avaldajale materjalidega ühistöötamise 
v õimalusi (nt. volituste läbi) ei tohi olla 
v õimaldatud. 

2  1  1  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -014 V a batekstina sisestatud organisatsiooni nime saab 
ka sutaja ise muuta. Vaikimisi 
or g anisatsiooninimede klassifikaatori väärtusi 
h a ldab peakasutaja. Repositooriumi 
sü steemianalüüsi käigus tuleb täpsustada kas ja 
ku idas saab vabatekstina sisestatud ja materjali 
a v aldajaga seotud organisatsioonide nimesid 
seosta da teistele materjali avaldajatele antavate 
v olitustega. 

2  1  1  2  

  

  

Om a andmete haldamine 

MA -015 Ma terjali avaldaja ei tohi olla v õimalusi jagada oma 
m aterjale süsteemi teiste kasutajatega ühistöö 
eesmärgil. 

2  1  1  2  

  Õppem aterjali avaldamine          

   Ka sutuslugu 
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Õppematerjali avaldamine  

MA -016 Ma terjali avaldaja saab vaadata õppematerjali 
loetelu vaadet kus on  vaikimisi kuvatud kõik tema 
a v aldatud või kavandina salvestatud 
õppematerjalid. 

5  1  5  2  

  

  

Õppematerjali avaldamine  

MA -017 
Ka su tajal peab olema vastava filtri a bil võimalus 
n ä ha materjale, kus tema on  autoriks märgitud. 

5  1  5  2  

  

  

Õppematerjali avaldamine  

MA -018 Ma terjali avaldaja näeb v aikimisi iga õppematerjali 
osa s õppematerjalide loetelu vaates vähemalt 
õppematerjali n ime, tüüpi, avaldaja nime, autori 
n ime, avaldamise kuupäeva ja kellaaaega, 
a r hiveerimise kuupäeva, sä ilitamise kuupäeva, 
õppematerjali v aatamiste ja allalaadimiste arvu. 
Nä h tavaid v älju peab saama ise valida. 

3  1  1  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -019 Uu e õppematerjali lisamisel peab kasutaja täitma 
kõik kohustuslikud metaandmete kirjeldused, mis 
on  m ärgitud "a ndmetüüpide tabelis" kohustuslikena 
ja  m ida tuleb käsitsi luua, st  mida ei loo süsteem ise 
a u tomaatselt nagu õppematerjali avaldamise a eg 
jm t. 

5  1  5  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -020 Ma terjali avaldajal on võimalus õppematerjali 
ju ures täiendavalt kirjeldada andmeid nagu õpilugu, 
pr ogramm (nt ESF rahastus), õppematerjali 
a a dress, keeletase (nt A1), loomise aasta, 
töötunnimaht, toetatud platvormid materjali 
m obiilisõbralikkus, läbiv teema, üldpädevus. 
Kir jeldatavad väljad ja n ende kohustuslikkus 
tu lenevad peakasutaja poolt määratust. 

5  1  5  2  
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Uu e materjali lisamine 

MA -021 Ma terjali avaldaja peab saama iga klassifikaatori 
ju ures vajadusel valida mitut klassifikaatori väärtust 
(n t  ühel õppematerjalil v õib olla r ohkem kui üks 
tü üp).  

3  1  5  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -022 
Õppematerjali metaandmetesse saab lisada ühte või 
m itut linki. 

5  1  5  5  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -023 Sü steem määrab lisatava õppematerjali autoriks 
v aikimisi materjali avaldaja, vajadusel saab autorit 
m uuta, v alides uue autori sü steemi kasutajate 
loetelust v õi sisestades autori n ime käsitsi. 

3  1  2  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -024 Sü steem määrab lisatava õppematerjaliga seotud 
or g anisatsiooniks põhiorganisatsiooni, millega 
m aterjali avaldaja on end sidunud. Organisatsiooni 
n ime saab vahetada ja vajadusel ka vabatekstina 
sisestada. 

2  1  2  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -025 
Õppematerjalile saab lisada mitut autorit nn 
ka asautorid. 

5  1  5  5  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -026 Õppematerjalile peab saama lisada v ähemalt ühte 
v õi mitut faili, mille faililaiendid on  süsteemis 
ü leslaadimiseks lubatud. 

5  1  5  5  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -027 Ku i õppematerjalile lisatud failide kogu maht ületab 
pea kasutaja poolt süsteemi seadetes määratud 
m ahtu, annab süsteem hoiatusteate ja õppematerjali 
ei sa a  salvestada enne kui üleslaetud failide mahtu 
on  v ähendatud. 

5  1  5  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -028 

Õppematerjaliga saab siduda mitut v õtmesõna. 5  1  5  5  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -029 
Uu e v õtmesõna sisestamisel pakub süsteem ka 
v arasemalt sisestatud võtmesõnu sellele vasteks. 

2  1  3  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -030 
Ig a  v õtmesõna saab vajadusel seostada konkreetse 
õppekava v õi selle alaneva teemaga. 

2  1  1  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -031 Ma terjali avaldaja saab kopeerida suvalise 
olemasoleva õppematerjali metaandmeid uue 
õppematerjali metaandmete kirjelduste aluseks ja 
n eid seejärel muuta/täiendada. 

2  1  1  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -032 Pea le iga faili üleslaadimist kuvab süsteem koheselt 
ü les laetud faili nime, mahtu (Mb) ja fa ilitüüpi. 
Tä iendavalt saab materjali avaldaja sisestada failile 
u u e n ime. 

5  1  5  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -033 Fa ile saab üles laadida kokku pakituna nii, et 
sü steem pakib n eed ise lahti ja loob vajaliku 
h ierarhia. 

5  1  3  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -034 
Sü steem peab suutma avada ja kuvada SCORM-
for maadis üles laetud faili sisu. 

5  1  2  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -035 
Õppematerjaliga peab olema seostatud vähemalt 
ü ks õppekava ja selle alamteema. 

5  1  2  2  
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Uu e materjali lisamine 

MA -036 Õppekavaga õppematerjali seose loomise eelduseks 
pea b olema eelnevalt valitud haridustase (nt kui 
v alitud haridustasemeks on  keskharidus, siis 
kuv atakse keskhariduse õppekava, kui kutseharidus, 
siis kutsehariduse õppekava). 

3  1  1  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -037 

Õppematerjalile saab lisada mitu seost õppekavaga. 5  1  1  5  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -038 Ma terjali avaldaja peab vastavalt valitud 
h a ridustasemele saama ise vabatekstina sisestada 
õppea inet (kõrgkooli puhul), millega ta soov ib 
õppematerjali seostada. 

3  1  1  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -039 Ma terjali avaldaja peab saama õppematerjali 
er inevates keeltes kirjeldada. Keelte leoetelu peab 
olema peakasutaja määratleda. Vaikimisi keeli 
pea ks olema a inult ü ks. 

5  1  5  5  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -040 Ma terjali avaldaja ei tohi saada iseseisv alt lisada 
u u si keeli, mille abil õppematerjali kirjeldada 
soov ib. 

2  1  2  5  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -041 Ma terjali avaldaja saab lisatud õppematerjali 
sa lv estada ka kavandina ja ei pea seda koheselt 
a v aldama. 

5  1  5  2  

  

  

Uu e materjali lisamine 

MA -042 Sü steem kustutab õppematerjali kui see on 
sa lv estatud kavandina ja seda pole avaldatud ega 
m uudetud x arvu päevade möödumisel esimesest 
sa lv estamisest. Mä äratud arv päevi enne 
õppematerjali kustutamist edastab süsteem 
m aterjali avaldaja e-postile teavituse õppematerjali 
ku stutamisest juhul kui seda järele jäänud päevade 
jooksu l ei avaldata või muudeta. Peakasutaja 
m äärab nimetatud päevade arvud. 

2  1  1  2  

  

  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -043 
Uu t õppematerjali saab esitada avaldamiseks a inult 
ju hul kui kõik kohustuslikud metaandmete väljad 
on  tä idetud. 

5  1  5  2  

  

  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -044 

Uu t õppematerjali saab esitada avaldamiseks a inult 
ju hul kui sellele on lisatud vähemalt üks fail. 

5  1  5  2  

  

  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -045 

Ku i mõni kohustuslik väli on  täitmata kuvab 
sü steem veateate vormi päises ja vormivälja juures. 

4  1  5  2  

  

  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -046 Ku i mõni v ormiväli on  mittenõuetekohaselt 
tä idetud (ei v alideeru) kuvatakse veateade koheselt 
v astava vormivälja andmete sisestamise või v alikute 
teg emise järgselt. 

4  1  5  2  

  

  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -047 Uu e õppematerjali igakordsel avaldamisel peab 
m aterjali avaldaja kinnitama õppematerjali 
a v aldamise tingimused (nt linnuke koos lingina 
esitatud fraasiga "Nõustun õppematerjali 
a v aldamise tingimustega",  millel klõpsides v õib 
t in gimustega tutvuda). 

5  1  5  2  

  
  MA -048 Ju hul kui õppematerjali metandmete kirjeldustes on 

ka sutatud klassfikaatorite v äärtusi, mille alusel ei 
ole kv aliteedi kontrolli testi läbimine vajalik (nt 

2  1  5  2  
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Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

str uktuurifondide jmt rahastusprogrammid, 
kõr ghariduse esindajad, muuseumid), avaldab 
sü steem õppematerjali koheselt peale avaldamise 
kin nitamist materjali avaldaja poolt. 

  

  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -049 Sü steem lukustab automaatselt toimetamiseks 
v astava programmi klassifikaatori väärtusega (nt 
ESF r a hastusega õppematerjal) a ll avaldatud 
õppematerjaliga üleslaetud failid ja kirjeldatud 
õppematerjali, st  peale õppematerjali avaldamist ei 
sa a  materjali avaldaja seda enam muuta ega 
ku stutada. Ma terjali muutmine saab toimuda vaid 
lä bi v ersioneerimise. 

2  1  5  2  

  

  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -050 
Sü steem lisab ja kuvab automaatselt vastava 
pr ogrammi a ll avaldatud õppematerjalile asjakohase 
m ärgistuse (nt EL-i struktuurifonide logo). 

2  1  1  2  

  

  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -051 
Sü steem lisab ja kuvab iga õppematerjali juures 
v astavalt kasutaja v alikule sobiva Creative 
Commons litsentsitüübi märgistuse. 

3  1  5  2  

  

  

Ma terjali esitamine 
a v aldamiseks 

MA -052 Ju hul kui õppematerjali metandmete kirjeldustes on 
ka sutatud klassfikaatorite v äärtusi (nt 
la steaiakasv atajate, a lg-, põhi-, kesk- ja 
ku tsehariduse õpetajate ning õpilaste avaldatavad 
õppematerjalid), mille alusel peab materjali 
a v aldaja kv aliteedi kontrolli testi läbima, kuvatakse 
pea le materjali avaldamiseks esitamise kinnitust 
kv aliteedi kontrolli küsimustik, mille täitmine on  
õppematerjali avalikustamise üheks eelduseks.  

2  1  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
tä itmine 

MA -053 Ma terjali avaldaja, kelle õppematerjal on  suunatud 
kv aliteedikontrolli, peab täitma kvaliteedikontrolli 
test i, kus kuvatakse kogum mitmikvalikuga 
kü simusi, millele vastamise alusel summeerib 
sü steem testi tulemusena punktiskoori. 

2  1  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
tä itmine 

MA -054 Kv aliteed kontrolli iga küsimuse iga v alikuga 
(v äärtusega) on seotud numbriline väärtus 
(pu nktid). Iga küsimuse mõni valik annab vähem, 
m õn i rohkem punkte. Süsteem summeerib kõigi 
kü simuste punktid nn punktiskooriks.  

2  1  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
tä itmine 

MA -055 V a stavalt saadud punktiskoorile õppematerjal kas 
lü katakse tagasi märkusega, et piisav kvaliteet pole 
sa av utatud või edastatakse kvaliteedi kontrollijale 
n ing kuvatakse teade, et õppematerjal on  edukalt 
lä binud esmase kvaliteedikontrolli ja enne 
a v aldamist v aatab selle x arvu päevade jooksul üle 
v aldkonnaspetsialist. Peakasutaja saab tähtaeg 
sea distada. 

2  1  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli testi 
tä itmine 

MA -056 Ju hul kui testimise punktiskoor on ebapiisav 
kuv atakse õppematerjali tagasilükkamisel materjali 
a v aldajale soov itused testimise tulemustest osa s, 
m ida tuleks õppematerjali sisus ja/v õi 
m etaandmetes täiendada/muuta. 

2  1  1  2  

  

  

Kv aliteedikontrolli teavituste 
sa amine 

MA -057 
Ma terjali avaldaja saab e-postile teavituse kui tema 
a v aldamiseks esitatud õppematerjal on  kvaliteedi 
kon trollija poolt avaldatud või tagasi lükatud. 

2  1  1  2  

  
  MA -058 Sü steem kuvab materjali avaldaja õppematerjalide 

loetelus tagasi lükatud õppematerjali kirje teistest 
kir jetest eristatult ja v astava ikoonilise 

2  1  1  2  
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Kv aliteedikontrolli teavituste 
sa amine 

m ärgistusega. Õppematerjali juures kuvatakse ka 
kv aliteedi h indaja poolne tagasilükkamise 
põh jendus. 

  

  

Teav ituste v aatamine 

MA -059 Ma terjali avaldaja näeb kõiki süsteemi poolt talle 
eda statud teavitusi eraldi v aates, mida saab 
a v ada/sulgeda vastaval süsteemivaate päisesse 
pa igutatud ikoonikesel klõpsides. 

2  1  1  2  

  

  

Teav ituste v aatamine 

MA -060 Uu te, lugemata teadete arvu kuvab süsteem v astava 
ikoon ikese juures numbriliselt. Ikoonikesel 
klõpsides avab ja sulgeb süsteem teadete loetelu 
v aate v asak- või parempoolse v ertikaalse külgmise 
h ü pikkihina (inglise k nn drawer/slideout/sidebar - 
v t h ttp://semantic-
u i.com/modules/sidebar.html#/examples - 
n ä itlikustamiseks v alida "Dir ection: right" ja  
"V er tical-Only Animation"). 

2  1  1  2  

  

  

Ma terjali muutmine 

MA -061 Ju hul kui õppematerjal on lukustatud, siis materjali 
a v aldaja saab seda muuta vaid luues sellest uue 
v ersiooni. 

3  1  1  2  

  

  

Ma terjali muutmine 

MA -062 Ma terjali avaldaja peab saama koheselt 
õppematerjalide loetelu vaates valida soov itud 
õppematerjali muutmiseks (nt "Muuda" n upp iga 
kir je rea lõpus). 

4  1  1  2  

  

  

Ma terjali muutmine 

MA -063 Ju hul kui avaldatud õppematerjal ei ole lukustatud, 
siis sa ab selle kõiki metaandmete kirjeldusi igal a jal 
m uuta/täiendada. 

4  1  1  2  

  

  

Ma terjali muutmine 

MA -064 Ju hul kui avaldatud õppematerjal ei ole lukustatud, 
siis sa ab sellele lisada uusi faile, olemasolevaid 
ü mber nimetada v õi kustutada. 

4  1  1  2  

  

  

Ma terjali muutmine 

MA -065 Ku i materjali on  täiendatud/muudetud (olenemata 
m uutjast), kuvatakse selle juures viimane muutmise 
a eg  ja muutja nimi.  

4  1  1  5  

  

  

Ma terjali muutmine 

MA -066 
Ma terjali avaldaja v õib avaldatud õppematerjali 
a jutiselt peita. 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjali muutmine 

MA -067 

Pea kasutaja saab muuta kõiki õppematerjale. 5  1  1  2  

  

  

Ma terjali kustutamine 

MA -068 Ma terjali avaldaja peab saama koheselt 
õppematerjalide loetelu vaates valida soov itud 
õppematerjali kustutamiseks (nt "Ku stuta" või "X" 
n u pp iga kirje rea lõpus peale "Mu uda" nuppu). 
En n e õppematerjali kustutamist peab süsteem 
kü sima kasutaja kinnitust toimingule. Kustutamise 
tu lemusena märgitakse materjal süsteemis 
ku stutatuks. 

3  1  1  2  

  

  

Ma terjali kustutamine 

MA -069 
Õppematerjale ei tohi saada mitte ükski kasutaja 
sü steemist eemaldada. 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjali kustutamine 

MA -07 0 

Pea kasutaja saab kustutada kõiki õppematerjale. 5  1  1  2  

  Ka su taja tuvastamine           
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   Ka sutuslugu 
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Ka su taja tuvastamine 

MA -07 1 A v aldatud materjalide vaatamiseks ei pea olema 
en nast süsteemis autentinud. Ma terjale saab alla 
la a dida ja avada otse lingilt (URL-ilt). 

5  3  5  5  

  

  

Ka su taja tuvastamine 

MA -07 2 
Ma terjali avaldaja ja kvaliteedi kontrollija peab 
olema autenditud. 

2  2  1  2  

  

  

Ka su taja tuvastamine 

MA -07 3 
Pea kasutaja saab sisse logida nii isikutuvastuse teel 
ku i eraldi URL-ilt salasõna ja kasutajanimega. 

2  2  1  2  

  

  

Ka su taja tuvastamine 

MA -07 4 Pea kasutaja saab paroolipõhisele kasutajakontole 
ID-ka a rdi/MobiilID põhise ligipääsu tagamiseks 
sisestada kasutaja andmetesse isikukoodi. 

2  2  1  2  

  

  

Ka su taja tuvastamine 

MA -07 5 
Ku i peakasutaja sisenemisel on  kasutajanimi ja/v õi 
pa r ool valesti sisestatud kuvab süsteem v eateate. 

4  1  5  2  

  

  

Ka su taja tuvastamine 

MA -07 6 
Ku i peakasutaja on  unustanud salasõna, siis saab ta 
om a  e-postile tellida salasõna meeldetuletuse. 

4  1  5  2  

  

  

Ka su taja tuvastamine 

MA -077 
Sü steem peab tagama valmisoleku harID 
ka sutamiseks. 

2  1  1  2  

Ma t erjali vaataja          

  Õppem aterjali vaatamine          

   Ka sutuslugu 
Nõu de 
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Õppematerjali vaatamine 

MV -001  
Õppematerjali saab vaadata õppematerjalide loetelu 
sirv ides v õi õppematerjalidest otsingut teostades. 

5  1  5  2  

  

  

Õppematerjali vaatamine 

MV -002 Pea kasutaja, kvaliteedi kontrollija ja materjali 
a v aldaja näevad õppematerjali juures selle 
a r hiveerimistähtaega ja säilitamistähtaega ning 
ju hul kui õppematerjali säilitatakse alaliselt, siis  
v astavat märget. 

2  1  5  2  

  

  

Õppematerjali vaatamine 

MV -003 Õppematerjali juures kuvatakse selle muutja nime 
ja  muutmise kuupäeva ja kellaaega juhul kui seda 
on  v ähemalt korra muudetud. 

4  1  5  2  

  

  

Õppematerjali vaatamine 

MV -004 Pea kasutaja saab õppematerjalide loendis v aadata 
n ii avaldatud kui kavandina salvestatud 
õppematerjale.  Vaikimisi kuvatakse avaldatud 
m aterjalid. Kavandina salvestatud õppematerjalide 
v aatamiseks tuleb kasutada v astavat valikufiltrit. 

2  1  2  2  
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Õppematerjali vaatamine 

MV -005 Sü steem v õimaldab maha mängida SCORM (inglise 
k n n  scorm player) formaadis üles laetud failide 
sisu .  

1  1  2  2  

  

  

Ma terjalide loetelu sirvimine 

MV -006 Ka su taja saab õppematerjale sirvida haridustaseme 
ja  sellega seotud hierarhiliselt alaneva õppekava 
jä rgi (nt keskhariduse õppekava puhul sirvida 
õppematerjale õppekava -> õppev aldkonna -> 
õppea ine -> õppeteema -> a lamteema -> a lam-
a lamteema jne alusel sirvida). 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjalide loetelu sirvimine 

MV -007  Õppematerjali sirvimise avavaates kuvatakse 
piiratud arvul v aikimisi v alikuid õppematerjalidest 
er a ldi nii viimati lisatud, enim vaadatud kui ka enim 
a lla laetud õppematerjalide lõikes. Loendite 
kuv amise a luseks võivad olla ka muud loogikad. 

3  1  5  2  

  

  

Ma terjalide loetelu sirvimine 

MV -008 Ig a  loetelus kuvatud õppematerjali kohta on  
esitatud õppematerjali pealkiri, lühikokkuvõte, 
a u tor, tüüp(tüübid), organisatsioon, avaldamise aeg, 
v aatamiste arv, a llalaadimiste arv, materjali 
iseloomustav pisipilt ja selle juures sobiva 
fa iliformaadi korral (nt pdf) eelvaate avamise 
v õimalus (nt nupp "Av a eelvaade"). Mobiilses v aates 
tu leb ühe õppematerjali kohta loetelus korraga 
kuv atav info minimeerida. Lühikokkuvõte peaks 
olema lühendatud (selle juures "loe v eel" / "a v a 
r oh kem" - n upp). Andmete loetelu ei tohiks olla 
lõplik, seda peaks saama süsteemi loomisel või 
pea kasutaja poolt muuta. 

4  1  5  2  

  

  

Ma terjali avamine 

MV -009 Ka su taja saab õppematerjali sirvimisel või 
õppematerjali otsitulemustest avada (nt 
õppematerjali pealkirjal klõpsides) konkreetse 
õppematerjali detailset metaandmete v aadet. 

4  1  5  2  

  

  

Ma terjali avamine 

MV -010 Õppematerjalide detailvaates kuvatakse kasutajale 
v aikimisi järgnevad andmed: õppematerjali pealkiri, 
lü hikirjeldus, tüüp(tüübid), haridustase, 
(ka as)autori(te) n imi(nimed), avaldaja n imi, 
a u toriga seotud organisatsioon, seosed õppekavaga, 
v õtmesõnad, õppematerjali keel,  veebiaadress 
(URL), Creative Commonsi litsents, avaldamisaeg, 
lisa tud faili(de) nimi(nimed) maht, laiend(id) - 
fa ilitüübid, kui materjali on  muudetud siis ka 
m uutja nimi ja muutmise a eg. 

4  1  5  2  

  

  

Ma terjali avamine 

MV -011 
Ka su taja saab kõiki õppematerjalidega seotud faile 
a lla laadida. 

5  1  5  5  

  

  

Ma terjali eelvaate vaatamine 

MV -012 Ka su tajal on võimalik õppematerjali sirvimisel või 
otsitulemustena kuvatud õppematerjali loetelus 
koh ase failiformaadi olemasolul avada koheselt 
õppematerjali eelvaadet. 

2  1  2  2  

  

  

Ma terjali eelvaate vaatamine 

MV -013 Eelv aate avamiseks tuleb v astava õppematerjali 
ju ures oleval pisipildil klõpsida (nt amazon.com 
r a amatupoe avatud tooteinfo vaates "Look inside" 
n u pp raamatukaane pisipildi kohal). 

2  1  2  2  

  

  

Ma terjali eelvaate vaatamine 

MV -014 Eelv aade kuvatakse - av atakse eraldi hüpikihina 
õppematerjalide loetelu kohal (inglise k nn ov erlay) 
õppematerjali sirvimise v aatena,  kus materjali 
v aataja saab õppematerjali sirvida. 

2  1  2  2  

  

  

Ma terjali eelvaate vaatamine 

MV -015 
Eelv aate sulgemiseks on  sellele lisatud "x  sulge" 
n u pp. 

2  1  2  2  
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Ka su tusstatistika v aatamine 

MV -016 
Ka su taja näeb avatud õppematerjali vaates selle 
m aterjali allalaadimiste ja vaatamiste arvu. 

2  1  2  2  

  

  

Ma terjali jagamine 
sotsiaalmeedias 

MV -017 

Ma terjali v aataja võib õppematerjali jagada 
sotsiaalmeedias. 

3  1  3  2  

  

  

Ma terjali jagamine 
sotsiaalmeedias 

MV -018 Ma terjali v aataja näeb avatud õppematerjali 
m etaandmete kirjelduste vaates valikut 
popu laarsemate sotsiaalmeediaportaalide 
ikoon idest, mille abil saab õppematerjali v astavas 
por taalis teistega jagada. 

3  1  3  2  

  

  

Ma terjali jagamine 
sotsiaalmeedias 

MV -019 
Ja g ada saab õppematerjali metaandmete kirjelduste 
v aate URL-i. Samas vaates on ka v iide (v iited) 
õppematerjali faili(de)le, mida jagada ei saa. 

3  1  3  2  

  

  

Ma terjali raporteerimine 

MV -020 Ku i kasutaja leiab, et  õppematerjal on  vananenud 
v õi ebasobiv, siis saab ta sellest süsteemi 
pea kasutajat teavitada. Teavitus edastatakse ka 
m aterjali avaldajale. 

2  3  5  2  

  

  

Ma terjali raporteerimine 

MV -021 Ig a  õppematerjali juures on võimalus valida 
"Teav ita ebasobivast õppematerjalist", seejärel 
a v anevast vaatest valida ebasobivuse põhjendus 
(r ipploend vaikevalikutega), vajadusel lisada 
tä iendav kommentaar ja edastada teavitus.  
Põh jendus on kohustuslik. 

2  3  2  2  

  

  

Ma terjali otsimine 

MV -022 
Ka su taja saab otsida õppematerjali ühe või mitme 
m ärksõna a bil. 

5  5  5  5  

  

  

Ma terjali otsimine 

MV -023 Ka su taja saab sirvida otsitulemusi ja iga otsingu 
tu lemusena kuvatud õppematerjali loendist valitud 
kon kreetse õppematerjali metaandmete kirjelduste 
v aadet avada.  

5  5  5  2  

  

  

Ma terjali laiendatud otsimine 

MV -024 Ka su taja saab teostada laiendatud otsingut, mis 
v õimaldab kõigi kasulike metaandmete kirjelduste 
põh ist otsingut. Sel juhul on iga täiendav 
otsingukriteerium otsingutulemusi piirava 
(tä psustava) iseloomuga (nt kui sisestatud on  
m ärksõna "a abits",  autori nimi ja õppematerjali 
loom ise aasta, siis kuvatakse otsingutulemustes 
a inult n endele otsikriteeriumitele v astavad 
õppematerjalid). 

3  1  5  2  

  

  

Ma terjali laiendatud otsimine 

MV -025 Ma terjal laiendatud otsingus saab valida materjali 
a v aldamise ja/v õi muutmise ajavahemikku 
ku upäevaliselt. 

3  1  1  2  

  

  

Ma terjali laiendatud otsimine 

MV -026 Ma terjali laiendatud otsing võimaldab otsida enim 
a lla laetud ja v aadatud õppematerjalide valikufiltrite 
a bil.  

2  1  2  2  

  

  

Ma terjali laiendatud otsimine 

MV -027 Ku i kasutaja sooritab laiendatud otsingu kasutades 
er inevaid metaandmete filtreid, peab süsteem 
m eeles pidama kasutaja valikuid (filtrite 
m ääranguid) kogu otsingu kasutamissessiooni 
jooksu l mitte ainult kuni esimese laiendatud 
otsitulemusega leitud õppematerjali avamiseni. 

5  1  5  2  
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Ma terjali laiendatud otsimine 

MV -028 La iendatud otsing võimaldab filtreerimist ka 
h ierarhiliste klassifikaatorite alamtasemete lõikes 
n a gu õppekava alanevad teemad. 

5  1  1  2  

  

  

Ma terjali laiendatud otsimine 

MV -029 La iendatud otsing võimaldab ka mitme v õtmesõna 
(in glise k tag) sisestamise abil otsitulemuste 
filtreerimist. 

5  1  5  5  

                

MIT T EFUNKTSIONAALSED NÕUDED          

 Ka su tatavus            
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Ka su tatavus 

MN-008  
Sü steem peab olema kasutatav kaasaegsetes 
v eebisirvijates, sh mobiilipõhistes.  

2  2  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-009 Sü steem peab kuvama sisu responsiivselt v astavalt 
ka sutatava seadme ekraanisuurusele ja 
r esolutsioonile. Arvestama peab mobiili, tahvel- ja 
sü learvuti kui lauaarvuti (laie)kraaniga n ii, et 
kuv atav sisu oleks ühtlustatud ja funktsionaalselt 
ka sutatav. Mobiilses v aates kuvatakse korraga 
in formatsiooni vähem, aga kogu õppematerjali 
sirv imiseks, otsimiseks, avaldamisega seotud 
teg evusteks (sh kvaliteeditesti täitmine ja kvaliteedi 
kon trollimine) vajalik funktsionaalsus peab olema 
ta gatud.  

2  2  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-01 0 
Sü steemi seadeid peab saama hallata graafilise 
ka sutajaliidese vahendusel. 

5  2  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-011  Sü steemi kasutajaliidese vaadetes on tagatud 
v astavus veebi sisu juurdepääsetavussuunised 
(WCAG) 2.0 standardi vastavustasemele AA 
(h ttps://www.w3.org/Translations/WCAG20-et/). 

2  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-012 Sü steem tuleb luua nii, et süsteemi kasutamine on  
lih tne sellega igapäevaselt töötavale kasutajale, kui 
ka  n eil, kes sellega igapäevaselt ei tegele, st  
m uuhulgas, et erinevatele kasutajarollidele tuleb 
ta gada erinev andmemaht ja igale kasutajarollile 
kuv atakse ainult talle vajalikku funktsionaalsust. 
Ig a le kasutajarollile kuvatakse talle v ajalik töölaud, 
ta lle v ajaliku informatsiooni ja funktsionaalsusega. 

2  1  1  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-013 Men üüd ja ekraanivormi elemendid (sh a ga mitte 
a inult vormiväljad, v ormiväljade nimetused, nupud) 
on  loog ilises järjestuses, st esitatud kasutaja 
teg evuse eesmärkide järgi. 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-014 V a jalike funktsioonide käivitamisviisid on üheselt 
m õistetavad ja dubleeritud a inult juhul, kui see 
tõestatult täiendab interaktsiooni ning suurendab 
töö teostamise efektiivsust (nii nagu nt Adobe 
Ph otoshopis on  uue pildikihi loomiseks antud mitu 
v õimalust - klahvikombinatsioon, menüüvalik ja 
h iirevajutus v astaval ikoonil). 

3  1  5  2  
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Ka su tatavus 

MN-015 V a jalike funktsioonide käivitamise kohad on 
loog iliselt leitavad n ing paigutatud (nt leitavad 
õppematerjalide, kasutajakontode loetelu iga 
õppematerjali kirje rea lõpus). 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-016 Sü steem on  kooskõlas tarkvarasüsteemides 
h a rjumuspäraseks saanud interaktsiooni ja 
g r aafilise kasutajaliidese projekteerimise 
põh imõtete ning mustritega. Näiteks ei kasutata 
pr ügikasti ikooni uue kirje loomiseks. 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-017  Sü steemis on  kõik ekraanivaated, sh avanevad 
lisav aated või hüpikaknad, pealkirjastatud. Kõik 
n imetused v iitavad akna sisule. 

1  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-01 8 
Ka su tajainteraktsioonis välditakse olukordi, kus 
ka sutaja ei saa aru, kuidas jätkata. 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-019 
Sisestusv äljad on tähistatud (kasutajale on 
a r usaadav, mida tuleb sisestada). 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-02 0 Sisestusv äljade v ormindus on süsteemiüleselt 
ü h tlustatud (näiteks samade andemete 
sisestamiseks kasutatakse sama sisestusformaati ja -
v ormindust). 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-021  V ormiväljade nimed on  üheselt mõistetavad ja 
sü steemi üleselt ühtlustatud sõnastuses ja 
tä henduses. 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-02 2 
Tä itmiseks kohustuslikud väljad on  
tä histatud/eristatud.  

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-02 3 Eba korrektse sisestuse puhul kuvatakse kasutajale 
v eateade viitega sellele, mis on valesti. Veateade 
tu leb esitada kasutajale märgataval kujul vähemalt 
pu nases v ärvitoonis teksti ja v astava 
ikoonmärgistusega n ii sisestusvormi ees 
ekr aanivaate ülaosas, kui vigade tekkimise 
a su kohas. Veateated ja nende tekkimiskohad on 
esiletõstetud tausta v ärvi ja/v õi rõhutatud 
ä ä rejoonte abil muust sisust selgesti eristatavad. 
V eateade ei tohi muust sisust olla eristatav a inult 
v ärvide abil. 

1  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-02 4 
Eba korrektse sisestuse puhul korrektselt sisestatud 
v ormivälju ei tühjendata. 

1  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-025 Ka su tajale kuvatakse edukat toimingusooritamist 
kin nitav teade, mis v õiks olla esitatud rohelises 
v ärvitoonis tekstiga ning vormindatud ühtlustatult 
v eateate teatega, kuid v isuaalselt v ormilt ja ikoonilt 
v eateatest selgesti eristatavana. 

1  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-02 6 Om avahel sisulises seoses vormiväljad on vormis 
v isuaalselt ja üleliigse "mürata" g rupeeritud  
(n ä iteks sisestusv äljade seesuguse üksteise suhtes 
pa igutamisega, et nendevaheline seos on  arusaadav 
- in g lise k nn gestalt principles - proximity, 
s imilarity). 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-027  Ku i sisestusvälja v alikuväärtusest sõltub lisaväljade 
tä itmise v ajadus, tuleb tagada, et lisaväljad 
kuv atakse vastava sisestusvälja vahetus läheduses .  

1  1  5  2  
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Ka su tatavus 

MN-02 8 V a ikev äärtusi vormiväljades peab kasutama 
"m õist likult" (st kui väärtuse olemasolu on  vajalik, 
siis on  korrektne vaikev äärtus määratud, kui ei ole, 
siis on  v aikeväärtus määramata). 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-02 9 Ka su tajale on arusaadav, kas süsteem aktsepteeris 
tema tegevuse (hiireklõps, nupuvajutus), sh  
ka sutajale antakse vastav ja märgatav visuaalne 
ta gasiside (nn mikrointeraktsioon). 

1  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-03 0 Ka su tajale on arusaadav, kas süsteem on antud käsu 
tä itmise lõpetanud, sh kasutajale antakse vastav ja 
m ärgatav visuaalne tagasiside (nt inglise k ui 
throttle,  ui progress bar, ui progress tracker). 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-031  A biinfo nagu kasutusjuhendid, selgitused, veateated 
on  olemas ja arusaadavad (ei näidata süsteemseid 
v eateateid). Selgitused ja veateated on kirjeldatud 
ü le süsteemi ühtlustatud terminitega ja ühtlustatud 
kir jastiilis. 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-03 2 
V eateated on  kasutajale arusaadavad ja annavad 
m ittetehnilisi juhiseid v ea kõrvaldamiseks. 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-03 3 V eateated ja selgitused on  esitatud või avatavad ka 
a biinfo vajamise a sukohas, sh v astava sisestusv älja 
v ahetus läheduses. 

3  1  2  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-03 4 A biinfo võib olla kuvatud sisestusv äljas (inglise k nn 
placeholder) a inult juhul, kui see näitab antud välja 
sisestava info õiget vormindusv iisi. 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-035 Sü steemis ei tohi kasutada rohkem kui kolme 
er ineva kirjastiiliga teksti, näiteks, 1 ) pealkirjad, 2) 
sisu tekstid, v ormiväljade nimetused, 3) logo vmt v.a 
r õh utatud tekst, kaldkiri ja allajoonitud tekst. 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-03 6 
Tav ateksti a llajoonimine peab olema keelatud kui, 
siis a lla joonitud saavad olla a inult lingid. 

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-037  
A n dmeväljade ja vormiväljade nimetuste esitluses ei 
toh i kasutada kaldteksti.  

3  1  5  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-03 8 
Rõh u tatud kirjas (bold/strong) tuleb esitada a inult 
kõig e olulisemad märksõnad. 

3  1  1  2  

  

  

Ka su tatavus 

MN-03 9 

Teksti taustana mitte kasutada taustamustrit. 3  1  1  2  
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Töökindlus 

MN-04 0 Sü steem peab töökindluse tagamiseks järgima Riigi 
in fosüsteemi koosvõime raamistikule kehtivaid 
n õu deid (https://www.mkm.ee/et/riigi-
in fosusteemi-koosv oime-raamistik). 

1  1  1  2  
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Töökindlus 

MN-041  
Teh nilise rikke korral peab süsteem olema taastatav 
ü h e tööpäeva jooksul.  

1  1  1  5  

  

  

Töökindlus 

MN-04 2 Sü steemi tuleb varundada  iga 24 tunni tagant, 
m a ksimaalne andmekadu võib olla seega kuni ühe 
ööpä ev a jagu andmeid. 

1  1  1  5  

 Jõu dlus            
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Jõu dlus 

MN-04 3 Sü steem peab olema skaleeritav v õimaldades 
h a llata, sh otsida ja sirvida 25 tuhande 
õppematerjalide metaandmeid ja n endega seotud 
fa ile ilma, et selle töökiirus (kasutamiskiirus) 
v äheneks. 

5  5  5  5  

  

  

Jõu dlus 

MN-04 4 Sü steem peab tagama ühes aastas 25 tuhande 
õppematerjalide lisandumise ilma, et see mõjuks 
sü steemi töökiirusele ja stabiilsusele. 

5  5  5  5  

  

  

Jõu dlus 

MN-045 Sü steemi funktsioneerimine peab olema tagatud 
töökiiruse languseta v ähemalt viiekümne (50) 
pa raleelse autenditud kasutaja korral (sh materjali 
a v aldamine, kvaliteedi kontrollimise ja peakasutaja 
fu n ktsionaalsused). 

1  5  5  5  

  

  

Jõu dlus 

MN-04 6 Sü steemi funktsioneerimine peab olema tagatud 
töökiiruse languseta v ähemalt paarisaja (200) 
pa ralleelse kasutaja sessiooni korral. 

1  5  5  5  

  

  

Jõu dlus 

MN-047  
Sü steemi logimisfunktsionaalsus ei tohi tõkestada 
sü steemi teiste funktsionaalsuste kasutamiskiirust. 

1  5  5  5  

  

  

Jõu dlus 

MN-04 8 Sü steemi päringute (sh otsing, statistika, 
filtreerimine, loetelude kuvamine) sooritamise 
kiirus ei tohi alaneda 25 tuhande õppematerjali 
lisa ndumisel. 

1  5  5  2  

  

  

Jõu dlus 

MN-04 9 Sü steem v õib selle kasutamiskiiruse säilitamise 
h uv ides hoida arhiveeritud õppematerjale ja 
n en dega seotud faile eraldi keskkonnas, kuid 
ka sutajaliides peab olema kasutajale tajutavalt 
ü h tne. 

3  1  1  2  

  

  

Jõu dlus 

MN-05 0 Sü steemi välised kasutajad paiknevad n ii 
la iv õrguühendusega lokaalvõrkudes kui ka avalikes 
r a adiosideühendusega lokaal- v õi traadita laivõrgus. 
Sellest sõltuvalt peab sü steem olema optimeeritud 
ka sutamiseks ka a eglasema (alla 100kB/s) v õi 
ka tkendliku ühendusega võrkudes, nt 
m aapiirkondades kus interneti levi on kesine. 

1  1  5  5  

  

  

Jõu dlus 

MN-051  Sü steemis on  4 kasutajarolli - peakasutaja, 
kv aliteedi kontrollija, õppematerjali avaldaja ja 
õppematerjali v aataja.  Peakasutajaid v õib olla kuni 
5 0, kvaliteedi kontrollijaid 1000, õppematerjali 
a v aldajaid võib olla potentsiaalselt mitukümmend 
tu hat, kui arvestada sihtrühmana õpetajad, 
õppejõud, lektorid, haridustehnoloogid, 
m uuseumite spetsialistid jt. 

5  1  1  2  
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 Pa indlikkus            
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Pa indlikkus 

MN-052 Sü steemi juurutamine peab sisaldama süsteemi 
in stalleerimist, kasutajate koolitamist, süsteemi 
kor rektseks toimimiseks v ajalike h ooldusrutiinide 
v äljatöötamist ja käivitamist koostöös kliendi 
m a jutuskeskkonna halduritega, kasutajaõiguste 
sü steemi loomist, v ajalike klassifikaatorite 
(a n dmestruktuuride) importimise või korrektse 
sisestamise tagamist ning süsteemi väärkasutamist 
v ältivate töörutiinide kirjeldamist. 

1  1  1  5  

  

  

Pa indlikkus 

MN-053 Sü steemi arendustööde ü le andmisel tuleb kliendile 
ü le anda dokumentatsioonipakett, mis sisaldab 
sü steemi disaini dokumentatsiooni, 
sea distamise/konfigureerimise dokumentatsiooni, 
liideste kirjeldusi, installeerimise juhendit, 
v arundamise ja taastamise juhendit, rollipõhiseid 
ka sutajate juhendeid. 

1  1  1  5  

  

  

Pa indlikkus 

MN-054 
Sü steem peab tagama kogu süsteemi kasutamisega 
seon duva info talletamise logifailidesse. 

5  5  1  2  

  

  

Pa indlikkus 

MN-055 
Sü steem peab võimaldama aktiveerida süsteemset 
log i teostatud andmebaasipäringutest. 

1  3  1  4  

  

  

Pa indlikkus 

MN-056 Sü steem peab olema ühetaoline h õlbustamaks 
sü steemi lihtsamat häälestamist n ing edasist 
a r endust. 

1  1  1  5  

  

  

Pa indlikkus 

MN-057  Sü steemi andmevahetusliidesed ja 
lisa funktsionaalsus peavad olema r ealiseeritud 
v iisil, mis v õimaldab süsteemi tehnilisel haldajal 
la hendust iseseisv alt täiendavate kulutusteta edasi 
a r endada ja h ooldada (sh korrektne 
dokumentatsioon). 

1  1  1  2  

 Mu u d nõuded             
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Mu u d nõuded 

MN-05 8 V eebirakendus ei tohi seada erilisi nõudeid kasutaja 
ta rkvarale ega riistvarale (platvormi v aliku v õi 
jõu dluse suhtes). 

5  1  1  2  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-059 
A u tentimine peab olema võimaldatud eID, harID ja 
ka sutajanime ning parooliga. 

2  2  1  2  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-06 0 Sü steemi peab olema võimalik migreerida 
koolielu.ee waramu (ligikaudu 3000) ja e-õppe 
r epositooriumi (ligikaudu 4000) õppematerjale 
koos n eid kirjeldavate metaandmete ja seotud 
fa ilidega. 

1  1  1  5  
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Mu u d nõuded 

MN-061  Sü steem peab võimaldama ülekantavate 
õppematerjalide metaandmete kirjeldusi seostada 
(in glise k mapping) sü steemis olemasolevate 
m etaandmete kirjelduste väljadega, lisada 
ü lekantavatele (migreeritavatele) õppematerjalidele 
u u es süsteemis olemasolevaid metaandmeid, sh 
kla ssifikaatorite põhiselt ning eemaldada 
ü lekandmiseks mittevajalikke metaandmeid n ii ühe 
ku i kogumi õppematerjalide lõikes. Samuti peab 
olema v õimalus kanda õppematerjalid üle nii, et 
kõik uues r epositooriumis kohustuslikud 
m etaandmete kirjeldused ei ole nende 
õppematerjalide puhul alati täidetud. 

1  1  1  5  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-06 2 
Sta tistika kogumiseks integreeritakse süsteemiga 
Goog le Analytics. 

5  1  1  2  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-06 3 Sü steem peab tagama EstCORE r akendusprofiili 
seosta tavuse (inglise k mapping) DublinCore 
m etaandmetega. 

5  1  1  5  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-06 4 Sü steem peab tagama vastavuse SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model) 
a n dmevahetusstandardile. 

1  1  1  2  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-065 
Sü steem peab tagama Tin Can rakendusliidese 
(A PI) toe. 

2  1  1  2  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-06 6 
Sü steem peab kasutama metaandmete standardina 
IEEE LOM r a kendusprofiili EstCORE. 

5  1  1  2  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-067  
Meta andmete korjeks kasutada OAI-PMH 
pr otokolli või ühildatud ECA standardit. 

5  5  1  5  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-06 8 Sü steemi kõik liidestused peavad tuginema avalikele 
sta ndarditele. Protseduurselt ja tehniliselt peab 
olema korraldatud liideste muudatuste jälgimine ja 
dokumenteerimine. 

1  1  1  2  

  

  

Mu u d nõuded 

MN-06 9 Sü steem peab vastama turbenõuetele, mis tulenevad 
in fov aradele kliendi poolt määratud ISKE klassist 
lä htuvatest infotehnoloogilistest turbemeetmetest. 

1  1  1  2  

 

 


