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Austatud komisjoni esimees, liikmed, juhendaja, oponent, kuulajad. Minu magistritöö 

teemaks on „Veebipõhise õpihaldussüsteemi kasutajaliidese disain“. 

Huvi veebipõhise õppe vastu olen ma tundnud juba viimased kolm-neli aastat töötades 

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis infojuhi-arvutiõpetajana ning alates sellest aastat 

TPÜ haridustehnoloogia keskuses. Diplomitöö jätkuna valmistasin Tiigrihüppe 

Sihtasutuse toetusel üldhariduskoolidele mõeldud õpikeskkonna VIKO, mis on 

kasutusel mitmetes Eesti koolides. Käesolev magistritöö keskendub minu teise e-õppe 

alase tarkvaraprojekti – TPÜ veebipõhise õpihaldussüsteemi IVA – kasutajaliidese 

disainile. [Slaid 1 : Töö teema ja autor] 

TPÜ-s on veebipõhiseid õpihaldussüsteeme kasutatud juba 1997…98 aastast, mil tehti 

esimesed katsetused WebCT keskkonnas. Viimastel aastatel on selle litsentsi 

maksumus järjest kasvanud ning kõrvale tekkinud arvestatavad tasuta alternatiivid, 

millest TPÜ-s on kasutatud Rootsi päritolu LearnLoopi ja soomlaste FLE3. TPÜ 

Haridustehnoloogia keskuses läbi viidud võrdlusuuringud näitavad, et olemasolevad 

õpihaldussüsteemid ei vasta hästi Eesti õppejõudude ja ülikoolide vajadustele eelkõige 

süsteemi kasutatavuse osas. Sellest tulenebki minu töö lähtepunktiks olev eesmärk 

kuidas luua veebipõhise õpihaldussüsteemi kasutajaliidese disain, mida iseloomustab: 

• intuitiivsus läbi metafooride kasutamise; 

• interoperaablus läbi W3C standardite järgimise; 

• järjekindlus läbi disainiprotsessi süstemaatilisuse; 

• köitvus läbi innovatiivse pedagoogilise kontseptsiooni ja uudsete 

töövahendite. [Slaid 2 : Probleem ja magistritöö töö eesmärk] 

2002. aasta kevadel loodi TPÜ-s interdistsiplinaarne töörühm ülikooli oma e-

õppekeskkonna väljatöötamiseks. Minu ülesandeks töörühmas oli loodava 

õpihaldussüsteemi kasutajaliidese disain. 

Eesmärgist tulenevalt püstitasin järgmised ülesanded: 

• analüüsida kirjanduse põhjal veebirakenduste disainile esitatavaid nõudeid 

ning metafooride rakendamist kasutajaliidese disainis; 

• anda terviklik ülevaade kasutajaliidese disaini protsessist TPÜ 

õpihaldussüsteemi näitel; 
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• luua TPÜ veebipõhise õpihaldussüsteemi kasutajaliidese disain; 

• viia läbi loodud õpisüsteemi kasutajaliidese evalvatsioon. [Slaid 3 : 

Magistritöö ülesanded] 

Töö struktuurist annab ülevaate käesolev slaid. Peatükkides 2 ja 3 antakse ülevaade 

veebirakenduste kasutajaliidese disaini põhimõtetest ning metafooridel põhinevast 

kasutajaliidese disainist. Koostatakse kriteeriumid, mida järgitakse IVA 

kasutajaliidese disainiprotsessi käigus peatükis 5 ning mille põhjal viiakse läbi 

kasutajaliidese evalvatsioon peatükis 6. Peatükk 4 tutvustab IVA projekti üldiselt. 

[Slaid 4 : Magistritöö struktuur] 

Kasutajaliidese disainile esitatavad nõuded võib jagada kahte gruppi, millest esimene 

on seotud kasutatavuse tagamise ning teine standardite järgimisega. Kirjanduse 

analüüsi põhjal koostas autor 5 kasutatavuse põhikriteeriumit. Nendeks on: 

• õpihaldussüsteemi kasutama õppimise lihtsus; 

• õpihaldussüsteemi kasutamise efektiivsus; 

• piisav tagasiside kasutajale; 

• vigadekindlus; 

• esteetiline ja minimalistlik kujundus. [Slaid 5 : Kasutatavuse kriteeriumid] 

Õpihaldussüsteemide disainimisel tuleb arvestada veebirakenduste interoperaabluse 

standarditega kui ka õpiobjekte kirjeldava metaandmestiku standarditega. Viimaseid 

ei ole käesoleva töö raames käsitletud, kuna nende läbimõeldud rakendamine IVA-s 

seisab alles ees. Veebirakenduste interoperaabluse standarditest on tutvustatud W3C 

soovitusi hüpertekstile, astmelistele laadilehtedele ning veebisisu käideldavusele. 

Standardite järgimine tagab ligipääsu erinevatele klientidele (laienev valik brausereid, 

pihuarvutid, mobiiltelefonid jne) ja kasutajatele (näiteks puuetega inimesed) ning 

lihtsustab veebirakenduse hilisemat uuendamist. [Slaid 6 : W3C standardid] 

Käesoleva magistritöö oluliseks uudseks vaatenurgaks on metafooride rolli 

käsitlemine veebirakenduste kasutajaliideses. Metafoor on ühe sõna või väljendi 

tähenduse teisele ülekandmine sarnasuse alusel. Näiteks esmakordselt 

tekstitöötlusprogrammi kasutamisel leiavad inimesed selles palju sarnasusi (ja ka 

erinevusi) trükimasina kasutamisega. Metafoorid, juhul kui neid rakendatakse 
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sobivalt, võimaldavad kiiremat arusaamist ning vähendavad sellega uue vahendi 

õppimiseks kuluvat aega. 

Töös on tutvustatud metafooride mõistmise protsessi, liitmetafoore, sagedamini 

kasutajaliidestes rakendatavaid metafoore ning ikoonide rakendamist. Välja on toodud 

POPITS mudel, mis lihtsustab sobivate liitmetafooride leidmist. 

Käsitletud on ka metafooridel põhineva kasutajaliidese kriitikat, milles leitakse, et 

metafooride kasutamine on vaheetapp tehnoloogilise ja idiomaatilise kasutajaliidese 

disaini vahel. Siiski näitavad uurimused, et metafooridele toetuvas kasutajaliideses 

tegid kasutajad vähem vigu kui metafoorideta kasutajaliideses. [Slaid 7 : Metafoorid] 

Peatükk 4 annab ülevaate IVA arendusprojektist TPÜ veebipõhise õpihaldussüsteemi 

loomiseks. Käsitletakse strateegilisi otsuseid, mis olid järgmised: 

• IVA peab jääma avatud lähtekoodiga vabavaraks, võimaldamaks asjahuvilistel 

väljastpoolt TPÜ-d ja Eestit ühineda arendustegevusega; 

• Kuna meid huvitab uute ideede katsetamine ja mitte tootearendus, siis pole 

mõttekas programmeerida kõike ise. Selle asemel tuleks kasutada 

rakendusserverit Zope ning luua vähemasti IVA esimene versioon 

olemasolevate Zope-põhiste vabavara-moodulite baasil – neid siis vastavalt 

meie kontseptsioonile modifitseerides ja täiendades; 

• Tarkvaraarenduse kiirendamiseks tuleks kasutada ekstreemprogrammeerimise 

meetodeid (sprindid, paarisprogrammeerimine, prototüübid). [Slaid 8 : IVA 

projekti strateegia] 

Töö mahukaima osa moodustab peatükk 5, mis käsitleb IVA kasutajaliidese disaini 

protsessi Brincki jt. poolt esitatud kasutatavuse protsessi mudeli põhjal. Nimetatud 

mudel jagab kasutajaliidese disaini viieks etapiks, millega paralleelselt toimub 

evalvatsioon. Nendeks etappideks on: 

• nõuete analüüs; 

• kontseptuaalne disain; 

• visandid ja prototüübid; 

• tootmine; 

• kasutuselevõtt. 
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Hetkel võib lugeda IVA projekti tootmise ning kasutuselevõtu etappide vahel asuvaks, 

kuid see ei takista kasutajaliidese disainiprotsessi analüüsi esitamist käesoleva 

magistritöö raames. [Slaid 9 : Kasutajaliidese disainiprotsess] 

Nimelt on kasutatavuse disaini seisukohalt kõige olulisemad kolm esimest 

disainiprotsessi etappi, nagu on näha käesoleval slaidil, kus on esitatud tööjõuvajadus 

erinevatel disainiprotsessi etappidel. Kasutatavuse disain on kujutatud lilla värvusega. 

[Slaid 10 : Tööjõu vajadus erinevatel disainiprotsessi etappidel] 

Nõuete analüüsi etapil koostas töö autor Volere’i malli põhjal IVA nõuete 

spetsifikatsioon, mille põhirõhk oli just kasutajaliidesel ning kasutatavusel. Lisaks 

sellele koostati IVA kasutajatüübid, keda peeti silmas kogu kasutajaliidese 

disainiprotsessi käigus. Kasutajatüüpide koostamisel tegi autor ühe möödalaskmise – 

nimelt puudus nende hulgast serveri administraator ning just selles valdkonnas 

ilmesid hiljem probleemid. Antud etapi juurde kuulub ka erinevate 

õpihaldussüsteemide võrdlev analüüs, kuid see on minu poolt avaldatud diplomitöös 

ning ajakirja A&A artiklis ning pole seetõttu magistritöös põhjalikumalt välja toodud. 

[Slaid 11 : Nõuete analüüsi etapp] 

Kontseptuaalse disaini etapile kulutas meie arendusmeeskond möödnud suvel palju 

aega, kuid see tasus end ära – meie õpihaldussüsteem pole lihtsalt komplekt erinevaid 

vahendeid, nagu paljud tehnilise taustaga inimeste poolt loodud keskkonnad, vaid 

tugineb innovatiivsele sotsiaalkonstruktivistlikule teooriale. 1994. aastal esitas D.H. 

Jonassen konstruktivistliku õpikeskkonna kontseptuaalse mudeli, mis koosnes 

kolmest osast: 

• autentne ja tähendusrikas kontekst (Context), mis sisaldab juhtumikirjeldusi ja 

probleeme elust enesest koos sellest tuleneva ebatäiuslikkuse ja keerukusega; 

• õppijapoolne aktiivne ja reflektiivne tähendusloome (Construction), millega 

kaasneb seletavate, järeldavate ja ennustavate mõttemudelite (mental models) 

loomine ning nende "läbirääkimine" kaasõppuritega; 

• aktiivne koostöö (Collaboration) ja arutelu nii õpilaste vahel kui õpetajaga, 

kellel on pigem nõustaja/mentori kui teadmistemonopoli valitseja roll. 

Jonassen näeb nendes kolmes C-s infoajastu pedagoogilise kompetentsi tuuma, 

tõmmates paralleele kolme R-iga (Reading, wRiting, aRithmetics), mis olid 
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kirjaoskamatuse vastu võitlemise lipukirjaks 19. sajandi lõpul. [Slaid 12 : 

Konstruktivistliku õpikeskkonna kontseptuaalne mudel] 

Võtsime selle aluseks IVA struktuuri koostamisel. Esialgne struktuur muutus 

mõningal määral tehniliste detailide täpsustumisel ning hetkel on IVA struktuur 

selline, nagu on kujutatud slaidil. Õpetaja esitab õppematerjalid Raamaturiiulil 

(Context), õpilase iseseisev töö toimub Veebilaual (Construction) ning rühmatöö 

piirkonnaks on Töötoad (Collaboration). Veebilaud jaguneb kasutaja privaatseks 

Sahtliks ning avalikuks Portfoolioks. Töötubade all on TeadmusPaja struktrueeritud 

diskussioonide läbiviimiseks, MeediaPaja meediafailidega töötamiseks, Sisegrupid 

rühmatööks ning testid. Veebilaual ja Töötubade all asub ka lihtne tekstipõhine 

sisuhaldusvahen Wiki. Sellisele struktuuri tingis see, et võtsime oma koodi aluseks 

Helsinki Kunsti ja Disaini Ülikoolis koostatud FLE3 keskkonna, millest pärinevad 

Veebilaud, TeadmusPaja, MeediaPaja ning osa haldusvahenditest. [Slaid 13 : IVA 

struktuur] 

Vastakaid arvamusi on põhjustanud meie poolt IVA kasutajaliidesesse toodud mõisted 

MeediaPaja ja TeadmusPaja. Kui osale kasutajatest seostub sõna „paja“ eelkõige 

toidukeetmise nõuga (nimetav: pada), siis teistele meeldib vana ja ununemakippuva 

eestikeelse sõna taaselustamine kaasaegses kontekstis. Kontseptuaalse disaini etapil 

käigus valmis kaks komplekte kasutajaliidese metafoore, millest „rahvapärasemas“ oli 

Context-Construction-Collaboration vasteks Sisu-Seedimine-Talgud. Keskkonna 

struktuuri kirjeldamiseks ja navigatsiooni testimiseks koostati lihtne kujunduseta 

HTML prototüüp. [Slaid 14 : Kontseptuaalse disaini kokkuvõte] 

Kolmas etapp visandid ja prototüübid liigub madalamale tasandile, selle eesmärgiks 

on panna paika üksikute lehekülgede kujundus. Esialgsed visandid vormistas autor 

käsitsi skitseeritud pisipiltidena. Sellele järgneb detailsete visandite loomine kas 

HTML’is või mõne graafikaprogrammi abiga. Kuna suur osa kujundusest tuleb 

astmelistest laadilehtedest, eelistasin HTML prototüüpide loomist. Koostasin kolm 

HTML prototüüpi, millest arendusmeeskonna ja prototüüpidega tutvunud tulevaste 

kasutajate heakskiidu pälvis viimane. Selle järgi jaguneb ekraan järgmisteks osadeks: 

• ülemine riba IVA logo ja sektsioonide menüüga; 

• sektsiooni pealkirjariba foto, abiinfo lingi, väljalogimise lingi ning 

taustavärviga; 
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• vasakpoolne menüü sektsioonisiseste linkidega; 

• „leivaterakeste“ rida kasutaja asukoha näitamiseks; 

• lehekülje sisu sektsioon. 

[Slaid 15 : Veebilaua ekraanipilt] 

Ülejäänud sektsioonid järgivad sama kujundusskeemi, kasutajal aitab asukohta 

hetkega mõista pealkirjariba värvuskood. [Slaid 16 : Kõik neli sektsiooni] 

Tootmise etapil on kujunduse muutmine juba keerulisem ja kulukam, kui varasematel 

etappidel. Kasutatavuse disainil on sellel etapil eelkõige järelevaatav roll – jälgitakse 

nõuete spetsifikatsioonist ning peatükis 2.1 koostatud kasutatavuse kriteeriumidest 

kinnipidamist, samuti viiakse läbi tehnilised testid kontrollimaks lehekülgede 

vastavust aluseks võetud XHTML 1.0 Transitional soovitusele. IVA kasutajaliidese 

loomisel kulus põhiline töö maht  FLE3 keeruka tabelitel põhineva kujunduse 

lihtsustamisele ning standarditega vastavusse viimisele. Alates tootmise etapist sai 

IVA piisavalt küpseks esimeste testkursuste jaoks, mis andsid vajalikku tagasisidet 

keskkonna kasutajasõbralikumaks ning töökindlamaks muutmiseks. [Slaid 17 : 

Tootmise etapp] 

Viimaseks etapiks on kasutuselevõtt. IVA saab TPÜ ametlikuks e-õppe platvormiks 

augustis 2003. Sellel etapil tuleb panna rõhku kvaliteedi tagamisele, mille üheks osaks 

on peatükis 6 kirjeldatava evalvatsiooni küsimustiku läbiviimine, samuti on kavas 

think aloud test ekspertidega. Kasutajate probleemide haldamiseks on kavas luua IVA 

helpdesk. [Slaid 18 : kasutuselevõtt] 

Peatükk 6 kirjeldab IVA kasutajaliidese evalvatsiooni, mille moodustavad 

testkursused ning ekspertide hulgas läbi viidud evalvatsiooni küsimustik. Autor 

otsustas küsimustiku aluseks võtta mõne laialdaselt levinud kasutatavuse 

evalvatsiooni küsimustiku ning seda IVA eripära silmas pidades kohandada. 

Sobivaimaks testiks osutus Marylandi ülikoolis välja töötatud QUIS, millest avalikult 

on saada versiooni 5.5 lühivariant. Küsimustik jagunevab viieks osaks nagu üldine 

arvamus tarkvarast, ekraanipilt, kasutajaliidese terminid ja metafoorid, õppimine ning 

süsteemi võimekus. 
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Küsimustiku täitjaks valiti 10 eksperti, kes olid IVA-ga tuttavad õpilase kui ka õpetaja 

rollis ning omasid lisaks ka kogemusi teiste õpihaldussüsteemide kasutamisel. 

Ekspertidelt laekus tagasi 9 täidetud ankeeti. [Slaid 19 : evalvatsioon] 

Esitasin seosed, mis ühendavad peatükis 2.1 esitatud kasutatavuse kriteeriumid 

nendega seotud küsimustega ning võimaldavad hinnata kasutajaliidese vastavust 

kriteeriumidele. Kõige enam oldi rahul õpisüsteemi kasutamise efektiivsusega, kõige 

problemaatilisem oli süsteemi vigadekindlus. 

Hindajatel paluti välja tuua ka kolm positiivset ning kolm negatiivset aspekti IVA 

kasutajaliideses. Selle põhjal on hetkel suurimateks probleemideks TeadmusPaja 

kasutatavus, kasutajate haldus ning Wiki kasutamine. Positiivsena toodi välja 

visuaalne kujundus, IVA kontseptsioon ja metafoorid ning eestikeelne kasutajaliides. 

Küsimustiku käigus hindajate poolt välja toodud puudused on juba osaliselt 

parandatud. [Slaid 20 : evalvatsiooni tulemused] 

Töö tulemusena valmis:  

• kasutajaliidese disainiprotsessi käsitlus, mis ühendab nii traditsioonilisi 

tarkvaraarenduse meetodeid kui ka humanitaarseid aspekte nagu metafooride 

rakendamine; 

• ainulaadne innovatiivsel pedagoogilisel mudelil põhinev õpihaldussüsteemi 

kontseptsioon ja struktuur; 

• intuitiivselt õpitav, kasutajasõbralik ja esteetiline kasutajaliidese kujundus 

TPÜ õpihaldussüsteemile IVA. 

Magistritöö käigus kerkisid üles uued uurimisküsimused, millega tegelemine pakuks 

mulle edaspidises uurimistöös suurt huvi, näiteks: kuidas lahendada 

kasutatavusprobleeme, mida toovad kaasa tänapäevased trendid õpihaldussüsteemide 

arengus (õpiobjektide metaandmete paisumine, tsentraliseeritud õpiobjektide ladude 

kasutamine erineva disainiga õpihaldussüsteemide poolt). [Slaid 21 : kokkuvõte] 

Tänan kuulamast! [Slaid 22 : tänan kuulamast] 



 8 

Küsimused: 

#10 „Õpihaldussüsteemi kasutamine peab olema tudengitele intuitiivselt õpitav“. Selle 

punkti lugemisel tekib kaks küsimust: 

Miks ainult tudengitele, seda süsteemi kasutavad ju ka õppejõud? 

Kindlasti laieneb kasutajaliidese intuitiivsuse nõue ka õppejõudude puhul, kuid 

disainiprotsessi algfaasis keskendusime eelkõige tudengite vajaduste tagamisele. 

Sellel on kaks põhjust – esiteks sai juba algfaasis otsustatud, et õppejõu keskkkond on 

identne tudengi keskkonnaga ning teiseks on just tudengid need, kes peavad õppima 

IVA kasutama täiesti iseseisvalt ilma sissejuhatava koolituseta. Tänu kasutajaliidese 

intuitiivsusele kestab õppejõudude sissejuhatav IVA koolitus ainult 2 tundi 

(võrdluseks WebCT puhul nõudis sama kompetentsuseni jõudmine kahepäevast 

koolitust). 

Kuidas on selle nõudega kooskõlas IVA avalehekülg „Veebilaud“, kus on kolm 

linki samale, s.t. parajasti vaadatavale leheküljele ja veel erinevate sõnade taga 

(„Veebilaud“, „Porfoolio“, „porfoolio“ – ja ka nupp „Vaheta“ jätab kasutaja 

samale leheküljele?) - s.t. need lingid ei tee midagi, nad on vaid kasutajale 

mõistatamiseks (kas „Veebilaud“ = „Porfoolio“?) 

Tunnistan, et keskkonnas esineb lisaks nimetatutele veel mitmeid probleeme 

kujunduse järjepidevusega. Need vead lahendatakse keskkonna silumise käigus. 

Nupp “Veebilaud” sektsioonide menüüs peab kindlasti nähtav olema. Leian, et antud 

nupp peab jääma ka igas olukorras lingiks, kuna pildi puhul pole peale vaadates 

eristatav, kas ta on link või mitte, ning sellel vajutades ootab kasutajat pettumus, kui 

lingi funktsionaalsus on Veebilaual viibides eemaldatud. 

“Portfoolio” vasakus menüüs peaks Portfoolio avalehel viibides olema esitatud 

tavalise tekstina, mitte lingina. Sama kehtib “portfolio” kohta “leivaterakeste” real 

ning näiteks raamaturiiulil ei muudeta leivaterakeste viimast osa, mis näitab asukohta, 

lingiks. 

Nupp “Vaheta” on vajalik kursuse vahetuseks JavaScripti mittetoetavas brauseris ning 

peab sellisel kujul jääma. 
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Lõppsõna: 

Tahaksin tänada kõiki kes aitasid kaasa selle töö valmimisele: minu juhendaja Mart 

Laanpere, IVA arendusmeeskonna liikmeid, evalvatsioonil osalenud eksperte; samuti 

tänan toredaid rühmakaaslasi ning kolleege haridustehnoloogia keskusest ja 

informaatika osakonnast. 


