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Õppematerjalide koostamine teemal “Sisuhaldustarkvarad“ 

Lühikokkuvõte: 

Bakalaureusetööna valmisid õppematerjalid sisuhaldustarkvarade teemalisele e-kursusele. Töö 

tutvustab veebitehnoloogia baasteadmisi, võrdleb käsitletavaid sisuhaldustarkvarasid ning 

kirjeldab kasutatud õppemeetodeid. Antakse ülevaade valminud e-kursusest ning 

õppematerjalidest. E-kursuse läbinud tudeng oskab sisuhaldustarkvara kasutades luua 

mitmekülgseid veebilehti. 

Võtmesõnad: 

e-õpe, õppematerjalid, WordPress, Joomla!, Drupal, sisuhaldussüsteemid 

CERCS:    

P175 Informaatika, süsteemiteooria; S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja 

pedagoogika 

Educational materials on content management systems 

Abstract: 

The purpose of this thesis is to produce learning materials for online course on content 

management systems (CMS). This paper introduces the basics of web technologies, compares 

selected content management systems, and describes chosen teaching methods. An overview 

of the created online course and materials is presented. After completing the online course, a 

student is capable to develop websites using content management systems. 
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online learning, learning materials, WordPress, Joomla!, Drupal, Content Management 

System 
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Sissejuhatus 

Interneti kasvades on tõusnud internetti kasutavate inimeste hulk [1]. Sisuhaldustarkvarad 

teevad tavakasutaja jaoks saidi loomise kättesaadavamaks, sest suur osa tööst on 

tarkvarapaketina juba tehtud. Tihtilugu on need tarkvarad ka tasuta. Siiski tundub alustamine 

paljude jaoks keeruline, miski tundmatu millega saavad vaid spetsialistid hakkama ja maksab 

palju. Sellega on õigustatud vajadus lühikese e-kursusele, mis õpetab kiiresti selgeks 

baasteadmised ning näitab, et lihtsa saidi loomine pole raske. 

Lõputöö eesmärk on võrrelda kolme levinud sisuhaldustarkvara (WordPress, Joomla, Drupal) 

ning luua õppematerjalid Tartu Ülikooli tulevasele e-kursusele. Loodava e-kursuse eesmärgiks 

on õpetada osalejaid kasutama kolme sisuhaldustarkvara ning tutvustada veebiarenduse 

tähtsamaid aspekte tänapäeval. E-kursus hakkab toimuma õpikeskkonnas Moodle ning kestab 

kaheksa nädalat. 

Bakalaureusetöö koosneb neljast osast. Esimeses osas tutvustatakse veebisaidi loomise 

baasteadmisi. Teises osas selgitatakse, miks sisuhaldustarkvarasid vaja on ja esitatakse 

käsitletavate sisuhaldustarkvarade võrdlus. Töö kolmandas peatükis tutvustatakse e-kursuse 

loomisel valitud õppemeetodeid. Töö neljandas osas kirjeldatakse loodud e-kursust ning 

tulevikuvõimalusi e-kursuse täiendamiseks.  
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1 Veebiarendus ja sisuhaldustarkvarad 

Nullist veebisaidi loomisel kolm tähtsamat tehnoloogiat on HTML, CSS ja JavaScript. Ilma 

neid põhitehnoloogiaid mõistmata on keeruline aru saada sisuhaldustarkvara olulisusest. Lisaks 

on Mohorov, Tojan ja Čišić kirjutanud, et ilma veebi baasteadmisteta on raske õpetada 

sisuhaldustarkvarasid põhjalikumalt [2]. 

1.1 HTML 

Vallaste sõnaraamat kirjeldab, et hüperteksti märgistuskeel ehk HTML (ingl HyperText Markup 

Language) on kõige enam levinud kodeerimissüsteem veebidokumentide loomiseks [3]. HTML 

standardite looja on W3C (ingl World Wide Web Consortium) kogukond, mille eesmärk on 

veebi arengut hoida ühtlasena [4, 5]. W3Schools dokumentatsioonis on kirjeldatud, et iga 

HTML fail algab dokumendi tüübi deklaratsiooniga „<!DOCTYPE html>“ [6]. See aitab 

veebibrauseril aru saada, et tegemist on failiga, mille märgistuskeele versioon on HTML5 (vt. 

Joonis 1). Faili laiendiks on html või htm.  

  

Joonis 1. HTML dokument. 

HTMLi erinevad märgendid (ingl tag) märkide „<“ ja „>“ vahel kirjeldavad väga täpselt ära, 

kuidas veebilehe struktuur peab välja nägema. W3Schools dokumentatsioon kirjeldab, et 

algusmärgend on „<“ ja „>“ vahel ning lõpumärgend „</“ ja „>“ vahel. Algus- ja lõpumärgendi 

vahele jääb kuvatav sisu [6]. Tühjadel ilma sisuta märgenditel nagu <img> või <input> pole 

lõpumärgendit. Täiesti ilma lõpumärgendi ja sisuta on näiteks reavahetuse märgend <br>. 

W3Schools dokumentatsioon lisab, et HTMLi algusmärgendis võib olla atribuut, nime ja 

väärtuse paar, mis määrab struktuurile täiendavat infot (vt. Joonis 2) [7]. 
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Joonis 2. HTML lõik atribuudiga id ja hüperlink atribuudiga href. 

Atribuut saab olla enamik märgenditel ning selle väärtus on alati jutumärkide vahel. Tühikuga 

eraldatud atribuute võib samal märgendil olla palju. 

1.2 CSS 

W3Schools saidil avaldatud dokumentatsiooni järgi võimaldab kaskaadlaadistik ehk CSS (ingl 

Cascading Style Sheets) muuta veebilehe stiili redigeerides HTML elementide värvi, fonti, 

kaugust üksteisest jne [8]. CSS abil saab veebisaiti näiteks animeerida või panna kohanduma 

erinevate ekraanisuurustega. Stiili saab määrata HTML failis kolmes kohas ning kõigil neil on 

erinev prioriteet. Kõige madalama prioriteediga on eraldi lingitud css laiendiga fail (vt. Joonis 

3). See on W3Schools dokumentatsiooni järgi kõige mugavam, sest kogu stiil on ühes kohas 

ning sama stiili saab määrata mitmele HTML failile [9]. 

 

Joonis 3. CSS faili lisamine HTML failile. 

Järgmisena võib stiili määrata HTML faili päises <head> ja <style>-märgendite vahel. See 

muudab stiili vaid selles konkreetses HTML failis. Kõige kõrgema prioriteediga stiil on HTMLi 

enda sees, atribuudis style. Kui failis või päises määrata pealkiri punaseks ja hiljem HTMLi 

sees siniseks, siis kuvatakse pealkirja sinisena (vt. Joonis 4). 

 

Joonis 4. Stiili prioriteet oleneb asukohast. 
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Kui ühtegi stiili ei leita, kasutatakse W3Schools dokumentatsiooni sõnul brauseri vaikimisi 

stiili. HTML märgenditele saab stiili määrata kasutades selektorina (ingl selector) märgendi 

nime, atribuute või nende kahe kombinatsiooni (vt. Joonis 5). 

 

Joonis 5. CSSi süntaksi näide. 

W3Schools dokumentatsioon kirjeldab, et id atribuuti eristatakse „#“ märgiga, class atribuuti 

punktiga, selektor „*“ valib kogu HTML faili sisu. Kui on sama stiili vaja rakendada mitmele 

selektorile saab need komaga eraldada. 

1.3 JavaScript 

JavaScript on skriptimiskeel, mis võimaldab HTML ja CSS abil valmistatud veebisaiti muuta 

dünaamilisemaks [3]. Mozilla dokumentatsioonis mainitakse, et JavaScriptiga saab lehel 

kuvatavat sisu uuendada, luua interaktiivset disaini liikuvate piltide ja kastidega [10]. 

JavaScripti koodi saab HTML failile lisada kahel viisil. Esimene viis on seda linkida HTML 

faili päises (vt. Joonis 6). 

 

Joonis 6. Skriptifaili lisamine HTML failile. 

Teise variandina on välja toodud võimalus lisada kood <script> märgendite vahele otse HTML 

faili päisesse või enne lõpetavat body märgendit (vt. Joonis 7).  
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Joonis 7. JavaScripti kood nii päises kui ka jaluses. 

Kõige parem on Mozilla dokumentatsiooni järgi hoiustada koodi eraldi js laiendiga failis, lisaks 

on see ka kõige kiirem [10]. Dokumentatsioonis selgitatakse, et JavaScripti kood käivitatakse 

alles siis, kui HTMLi ja CSSi failid on brauseris ära laetud. Kõik HTMLi failis etteantud skripti 

koodid jooksutatakse kasutaja brauseris alustades ülevalt.  
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2 Sisuhaldustarkvarad 

Veebisaidi loomine vaid HTML, CSS ja JavaScripti abil võtab palju aega, paljud tegevused on 

korduvad ja kõigil pole aega õppida nullist selgeks veebiarendust [2]. Sisuhaldustarkvara ehk 

sisuhaldussüsteem (ingl Content Management System või Web Content Management System) 

on tarkvarapakett, mis võimaldab kasutajal kähku luua toimiv ning kena välimusega veebisait. 

Sisuhaldussüsteem aitab kasutajal keskenduda kõige tähtsamale: sisu loomisele [11].  

Ajakirjas Information ilmunud artikli järgi on kõige populaarsemad sisuhaldustarkvarad avatud 

lähtekoodiga (ingl open source) ning tasuta. Nendeks on Joomla, WordPress ja Drupal, kõik on 

kirjutatud PHP programmeerimiskeeles [12]. Kuigi sisuhaldustarkvarad on kirjutatud PHP 

keeles, siis sisu ja tegevus, mida lõpuks kasutajale kuvatakse, näidatakse siiski HTML, CSS ja 

JavaScripti abil.  

2.1 Mallid 

Sisuhaldustarkvarade teema ehk malli (ingl theme) valimine on tähtis osa veebisaidi loomisel, 

see on kogu kasutajale nähtav osa. Need võivad olla nii tasulised kui ka tasuta. Malli 

defineeritakse kui erinevate failide kogumit, mis määrab ära veebisaidi stiili ja dünaamilised 

osad [13]. Kuigi olemasolevad mallid koostöös pistikprogrammidega pakuvad palju võimalusi 

tuleb väga spetsiifiliste soovide puhul eraldi mall lasta valmistada.  

2.2 Pistikprogrammid 

Pistikprogramm (ingl plugin) on suuremale süsteemile lisatav tarkvaramoodul, mis täiendab 

olemasolevat programmi [3]. Need lisamoodulid teevad nii tavakasutaja kui ka programmeerija 

jaoks mõningate funktsioonide lisamise lihtsamaks, kui eelnevalt valitud teema seda ei 

võimalda. Enamik sisuhaldustarkvarasid lubavad kasutada palju erineva funktsiooniga tasuta 

kui ka tasulisi pistikprogramme. Usaldusväärsemate programmide kasutamine võib säästa palju 

aega. 

Järgnev lõik tugineb ajakirjas Information ilmunud artiklile [12]. Pistikprogramme võib ühel 

saidil kasutusel olla sadu, aga üldiselt on parem alla laadida vaid vajalikud. Liigne 

lisamoodulite kasutamine võib muuta lehe laadimiskiiruse halvemaks, vahel võib selles süüdi 

olla ka mõni üks kindel lisaprogramm. Peale selle võib pistikprogrammidega ette tulla ka 

versioonide ühildumistõrkeid.  
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Uuendamata pistikprogrammid võivad osutuda suureks turvariskiks. Naman Rastogi 

kokkuvõtte järgi lausa 56% WordPressi rünnakutest kasutavad ära pistikprogrammide vigu [1]. 

Lisaks on CVE Details saidil selgelt näha, kuidas veebisaidi administraator peaks regulaarselt 

silma peal hoidma uuendustel, et nii sisuhaldustarkvara kui ka lisaprogrammid ühilduvad ja 

töötavad võimalikult uutel versioonidel [14, 15, 16].  

2.3 Kodulehe optimeerimine  

Järgnev lõik põhineb Sohaili tööl sisuhaldustarkvaradega loodud kodulehe optimeerimisest 

otsingumootoritele (ingl Search Engine Optimization) [17]. Lühidalt on kodulehe 

optimeerimine saidi loomine ja seadistamine nii, et see ilmub otsinguvastetes esimeste seas. 

Selle eesmärk on soodustada kasutajasõbralike ja relevantsete saitide leidmise hõlbustamine. 

Lisaks on saidi omanike eesmärk külastajate arvu suurendamine (tihti konkurentide arvelt), 

kuna enamik kasutajaid vajutavad vaid esimeste vastete peale. Positsiooni mõjutavad näiteks 

saidi märksõnad, lühikirjeldus, teatud HTML struktuuri kasutamine jne. Kodulehe 

optimeerimise halvaks küljeks võib Sohaili sõnul olla liiga kiire kasutajate kasv – meelitatakse 

ligi soovimatuid kasutajaid või pole sait valmis suuremaks koormuseks. 

2.4 Muutused viimaste aastate jooksul 

Veebisaidi olemasolu ning selle leitavus levinud otsingumootorites on tähtsaim kui kunagi 

varem. Seda näitab hästi pilveteenuste (ingl cloud service) Wix 1  ja Squarespace 2  tõus 

WordPressi ning teiste vanade olijate kõrvale, kodulehe optimeerimise spetsialisti ameti (ingl 

SEO specialist) ja kodulehe optimeerimise e-kursuste teke [18, 19, 20].  

Teenuste nagu Wix eelis nii-öelda traditsiooniliste sisuhaldustarkvarade ees on see, et on vaja 

veel vähem tehnilisi oskusi ning kasutaja saab lihtsasti ise olla disainer [21]. Näiteks Wixis saab 

saidi kujundada etteantud mallide järgi kaste lohistades ning rippmenüüst omadusi muutes 

täiesti ilma programmeerimata [21]. Lisaks on alustamine tasuta ja oma domeeni ning 

serveripinna ostmine selle saidi kaudu väga lihtne: mugav alustavatele firmadele, kel pole 

alguses suurt eelarvet. Alustada selliste teenustega on lihtne, kuid kui on vaja midagi raamidest 

väljastpoolt, siis on laieneda keeruline. Eduka saidi puhul võib tekkida vajadus lõpuks ikkagi 

minna üle sisuhaldussüsteemile või muule erilahendusele.  

 

1 Wixi koduleht: https://www.wix.com/. 

2 Squarespace’i koduleht: https://www.squarespace.com/. 
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2.5 Sisuhaldustarkvarade võrdlus 

Selles peatükis võrreldakse kolme e-kursusele valitud sisuhaldussüsteemis, milleks on 

WordPress, Joomla ja Drupal. 

2.6 Eelised 

Kõigi kolme tarkvara eelisteks on see, et need on tasuta ning avatud lähtekoodiga, mitmekeelse 

saidi loomine on sisse ehitatud või kättesaadav pistikprogrammina. Veebisaidi optimeerimiseks 

leidub pistikprogramme, mis aitavad mugavamalt luua puhtama välimusega internetiaadresse3 

ja lisada veebisaidile märksõnu [17]. Valitud sisuhaldustarkvarade ülesseadmine on võrdlemisi 

kiire ja suure populaarsuse tõttu on valikus palju erinevaid teemasid ja pistikprogramme. 

Tarkvarade versioone uuendatakse regulaarselt [22].  

2.6.1 WordPress 

WordPressi 4  populaarsuse tõttu on mõned eelmainitud eelised veelgi võimendatud, kuna 

kasutajaid on lihtsalt rohkem. Alustajatel on veelgi lihtsam leida abi, kui kogukond on aktiivne 

ja suurem, pistikprogramme ja teemasid palju [22]. Suurimaks plussiks peetakse veel lihtsat 

disaini, selle kasutamine on intuitiivne. WordPressi saidi loomine on suures osas andmebaasi 

määramine ja kasutaja loomine. Lisaks on Sohaili sõnul WordPressi kõige lihtsam optimeerida 

[17]. Väga palju saab ära teha täiesti ilma programmeerimata [22]. Seetõttu on WordPress 

tihtilugu parim valik lihtsa informatiivse saidi loomiseks. 

2.6.2 Joomla 

Guru99 artiklis on Joomla5  põhiliseks eeliseks sisuhaldaja esmajärgulisus: sisu on lihtsam 

muuta ja luua ka siis, kui maht kasvab väga suureks [22]. Plussiks võib veel ka pidada 

põhjalikumat installeerimise protsessi, viimasel sammul enne installeerimist saab üle 

kontrollida märgatavalt rohkem seadeid võrreldes WordPressiga (vt. Joonis 8). 

 

3 Internetiaadressis pole selliseid osi nagu „id=“ ja „?“. 

4 WordPressi koduleht: https://wordpress.org/. 

5 Joomla koduleht: https://www.joomla.org/. 
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Joonis 8. Joomla installeerimise protsessi viimane samm. 

Ligi 88% Joomla pistikprogrammidest on tasuta. Joomlat peetakse WordPressi ja Drupali 

vaheliseks heaks keskmiseks valikuks [2], eriti kui saidiks on suurem e-pood või toodete 

kataloog. 

2.6.3 Drupal 

Guru99 artiklis peetakse suurimaks Drupali 6  eeliseks turvalisust [22]. Turvaliste vormide 

loomine on tehtud lihtsaks, mis on suur pluss, kui väga paljud ründajad kasutavad ära seda, et 

kasutaja sisendit ei puhastata korralikult [23]. Lisaks on artiklis mainitud, et Drupal võimaldab 

lihtsamini luua suuri mitme domeeniga süsteeme. Drupal saab hästi hakkama ka suure 

koormusega saidil.  

2.7 Puudused 

Käsitletavad sisuhaldussüsteemid on kirjutatud PHP-s, mida uuendatakse pidevalt ja üritatakse 

aktiivselt turvalisemaks teha [12, 24]. Seetõttu on ka sisuhaldustarkvaradel vead, mida järjest 

parandatakse lastes tihti välja uusi versioone. Suurim probleem on, et saidi omanikud ei pea 

uuendustega sammu, sellest kõrge edukate rünnakute risk. Märkimisväärseks probleemiks 

võivad jällegi kujuneda pistikprogrammid. 

 

6 Drupali koduleht: https://www.drupal.org/. 



14 

 

2.7.1 WordPress 

Selle tarkvara kõrge rünnakute arv tuleneb sellest, et see on kõige enam levinud: ründaja saab 

sama võttega sihtmärgiks võtta palju rohkem saite, seda on maininud ka Clobridge oma artiklis 

[25]. Suur nõrk koht on ka pistikprogrammid, kui need uuendamata jätta. Guru99 artiklis 

mainitakse veel ühildumisprobleeme sisuhaldustarkvara endaga, kui seda tihedamini 

uuendatakse [22]. Quinn ja Gardner-Madras on toonud välja, et kui sait muutub väga suureks 

on selle sisu ja kasutajarolle palju kehvem hallata võrreldes teiste tarkvaradega [26]. Peale selle 

võib sait olla mõne funktsionaalsuse tõttu aeglane ning olla seetõttu kehvema positsiooniga 

otsingumootorites [17]. 

2.7.2 Joomla 

Joomla pakub teiste sisuhaldussüsteemidega võrreldes palju vähem pistikprogramme. Samuti 

tuuakse välja, et jõudlus on halb, kui kasutada vaikimisi seadistust [22]. Lisaks on Guru99 

artiklis kirjutatud kehvast logimise süsteemist, mis tähendab, et vigu on keeruline üles leida. 

Pistikprogrammidel võib tekkida ühilduvusprobleeme [22]. Sohaili sõnul on ka optimeerimise 

koha pealt ühilduvusprobleemid suurim mure lisaks keerukale optimeerimisprotsessile [17].  

2.7.3 Drupal 

Suurimaks Drupali puuduseks peetakse selle keerukust, palju rohkem läheb vaja arendaja 

oskusi, administraatori paneel on mahukas, pistikprogrammide kasutamine on vaevarikas ning 

võib esineda versioonide sobitumise tõrkeid [22]. Arendaja seisukohast saab keerukus olla 

plussiks, kui detaile saab paindlikult kohandada ise mõne koodireaga ilma piiravaid 

pistikprogramme kasutamata [26]. Sait võib Sohaili sõnul muutuda lihtsasti liiga aeglaseks 

seadete või pistikprogrammide tõttu, mis mõjub kasutajatele ja positsioonile otsingumootori 

vastetes [17]. 
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2.8 Võrdlustabelid 

Tabel 1 annab koondülevaadet käsitletavate sisuhaldussüsteemide mittearvulistest 

kategooriatest. Sama kategooria puhul otsustati info kasuks, mis pärines kõige uuemast allikast. 

Tabel 1. Sisuhaldustarkvarade võrdlus [2, 12, 17, 22, 25, 27, 28].  

Sisuhaldustarkvarade arvulisest võrdlusest annab ülevaate tabel 2. Sisuhaldustarkvarad ning 

eriti WordPress on aastate jooksul vaid oma haaret laiendanud, kui 2016. aastal töötas 25% 

kõikidest saitidest WordPressi abil, siis tänaseks on neid W3Techs väitel juba 39% [18, 25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 WordPress Joomla Drupal 

Tasuta ja avatud 

lähtekoodiga 
Jah Jah Jah 

Dokumentatsiooni 

kvaliteet  
Väga hea Hea Väga hea 

Võimalik teha 

mitmekeelne leht 
Jah Jah Jah 

Lihtsaim saidi 

tüüp, mida luua 

Blogi, e-pood, 

veebirakendus 

Veebirakendus, 

veebileht 

tootekataloogiga, e-

pood 

Blogi, firma 

sisesüsteem 

Andmebaasi tugi MySQL, MariaDB 

MySQL, 

PostgreSQL, 

MSSQL 

MySQL, MariaDB, 

Percona Server, 

PostgreSQL, SQLite, 

Microsoft SQL 

Server, MongoDB 

Turvalisus Keskmine Madal Kõrge 

Kodulehe 

optimeerimise 

efektiivsus (SEO) 

Kõrge Keskmine Üle keskmise  
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Tabel 2. Sisuhaldustarkvarade arvuliste kategooriate võrdlus [14, 15, 16, 18, 22]. 

 WordPress Joomla Drupal 

Esmaväljalase 2003 2005 2001 

Uusim pakutav 

versioon kodulehel 

(seisuga 03.05.2021) 

5.7.1 3.9.26 9.1.6 

CVE-de7 arv  294 (kõrge)   138 (madal)  186 (madal)  

Pistikprogrammide 

arv 
54000 (plugins) 8000 (extensions) 44000 (modules) 

Tasuta 

pistikprogrammide 

arv 

27000 7000 24000 

Suurus (maht) 

allalaadimisel 
16 MB 13.3 MB 29 MB 

Ülesseadistuse 

keskmine kiirus 
5 minutit 10 minutit 10 minutit 

Turuosa CMS seas 64,8% 3,3% 2.3% 

Tabeli 1 ja 2 võrdlustest tuleneb, et WordPress on lihtsaim algajatele ning Joomla ja Drupal 

oskuslikumale kasutajale. WordPressiga on lihtne luua väiksemaid informatiivseid saite, 

Joomlaga foorumeid ja e-poode, Drupali plussid tulevad välja ettevõtetele sisuhalduse loomisel 

[12]. Joomla disain on saidil kuvatava sisu looja suhtes kõige arvestavam. 

Kasutajakogemust on lisaks hinnanud Quinn ja Gardner-Madras (vt. Tabel 3), intervjueerides 

eksperte ja tarkvara igapäevaseid kasutajaid. Sarnane kasutajakogemuse tabel on ilmunud ka 

ajakirjas Information [12], kus peetakse samuti Drupali kõige keerulisemaks ja Joomlat 

keskmiseks valikuks. 

Tabel 3. Osa Quinni ja Gardner-Madrase kasutuskogemuse võrdlusest [26]. 

 

7 CVE (ingl Common Vulnerabilities and Exposures) turvanõrkuste andmebaas [36]. 

Kategooria WordPress Joomla Drupal 

Paigaldamise keerukus Väga hea Väga hea Väga hea 

Lihtsa saidi loomine Väga hea Keskmine Keskmine 

Keerulisema saidi 

loomine 
Väga hea Väga hea Keskmine 

Sisu haldamine ja 

loomine 
Väga hea Keskmine Keskmine 

Administreerimine Väga hea Keskmine Keskmine 
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Sisuhaldussüsteemi valik sõltub väga palju vajadustest ja olukorrast, kuid siiski on see hea valik 

väiksematele organisatsioonidele ja üksi tegutsejatele alustamiseks. Peab meeles pidama, et ühe 

tarkvara pealt teisele üleminek pole aga lihtne, seega on mõistlik kohe arvestada 

sisuhaldustarkvara omapärade ja tulevikuplaanidega.  
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3 Õppemetoodiline lähenemine 

Selles peatükis kirjeldatakse õppematerjalide loomise protsessi ning lähtunud printsiipe, loodud 

e-kursuse eesmärki, ülesehitust, hindamist ja tutvustatakse lõpptulemust. E-kursus toimub 

õpikeskkonnas Moodle ja kestab kokku kaheksa nädalat.  

3.1 Olemasolevad e-kursused 

Kuna sisuhaldustarkvarad on levinud abivahendid veebisaidi loomisel, leidub internetis 

materjale. E-kursusi on nii tasuta kui ka tasulisi, samuti leiab lühikesi õpetusi tarkvarade enda 

kodulehtedel8. Classpertis9, mis koondab levinud e-kursused ühte kohta, leiab 2038 WordPressi 

kursust, 75 Joomla kursust ja 78 Drupali kursust. 

3.2 Õppemetoodika 

Gratiela ja Carmen on kirjutanud, et e-kursus peab olema kaasahaarav ja osalejaid järje peal 

hoidev, õppematerjalid peavad olema lihtsasti kättesaadavad ning ajakohased [29]. Nende 

uuringust tulenes, et osalejad kasutavad Moodle kõige aktiivsemalt, kui seal on relevantsed 

õppematerjalid. Lisaks on Alves et al. kirjeldanud, et õpilased pigem eelistavad Moodle teste, 

lisaks ka korralikke praktikumi juhendeid [30]. Kasulik on arvestada erinevate 

õppimisstiilidega, kuid kui kasutatakse liiga ajakulukaid meetodeid ei soovi paljud osa võtta.  

Peale selle on Moodle tähtis tagasiside saamise platvorm. Korralik tagasiside võib õpilastele 

olla motiveeriv ja suurendab e-kursusel kaasatust, kui tagasisidet saab regulaarselt ja 

kokkulepitud aegadel [29].  

Seega käesoleva bakalaureusetöö raames on loodud e-kursuse materjalid kõik Moodles 

nädalate kaupa, millele on lisatud jooniseid. Kaasatuse suurendamiseks on loodud testid, et 

kinnistada õpitut ning motiveerida osalejaid materjale läbi töötama, kuigi on teada, et testid 

soodustavad vaid pinnapealset (ingl surface) õppimist [31]. Seetõttu on sügavama (ingl deep) 

õppimise stimuleerimiseks pakutud iganädalased kodutööd ning viimane kodutöö on suures 

osas õpilase otsustada, kuidas lahendada. Kursusel kasutatakse kahte aktiivõppe meetodit: 

probleemipõhine õpe ja projektipõhine õpe. Mõlemat meetodit iseloomustab Pilli juhendis 

õppijakeskne strateegia ning õpetaja kui pigem kõrvalseisja roll [32]. 

 

8 Näiteks WordPressi dokumentatsioon: https://wordpress.org/support/. 

9 Classperti koduleht: https://classpert.com/. 
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3.2.1 Probleemipõhine õpe 

Loodud e-kursusel rakendatakse kõige enam Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt 

koostatud juhendi järgi probleemipõhist õpet (ingl problem-based learning). See eeldab 

osalejatelt ülesande analüüsimist, praktilist mõtlemist, otsuste langetamist ja plaani koostamist 

[33]. Probleemid saab jagada kaheks: lihtsateks ja keerulisteks. Juhendi põhjal iseloomustab 

lihtsaid probleeme ühe kindla lahenduse olemasolu, keeruliste probleemide puhul pole kindlat 

lahendust või võib neid olla mitu. Selle põhjal on lihtsad probleemid Moodle testid ja keerulised 

probleemid kodutööd.  

3.2.2 Projektipõhine õpe 

Teine õppemeetod, millele tuginetakse, on probleemipõhisele õppele sarnane projektipõhine 

õpe (ingl project-based learning). Sihtasutuse Archimedes avaldatud käsiraamatus 

kirjeldatakse, et võrreldes teiste õppemeetoditega on projektipõhises õppes õpilastel palju enam 

vabadust ning vastustust ülesande lahendamisel [34]. Enne projektini jõudmist peaks õpilastel 

eelnevalt olema juba teadmisi sel teemal, loodud e-kursusel on selleks esimese seitsme nädala 

õppematerjalid. Projektipõhine õpe on sobiv meetod õpitud teoreetilisi oskusi siduda praktiliste 

eluliste probleemide või ülesannetega. Sellise õppe tulemus on käsiraamatu järgi konkreetne 

väljund ning valminud e-kursusel iseloomustab seda kõige enam viimane kodutöö. 
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4 Loodud õppematerjalid 

Töö tulemusena valmisid Moodle e-kursuse materjalid sisuhaldussüsteemide teemal 

(https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=4002 10 ). E-kursus on suunatud bakalaureuse- ja 

magistritudengitele, kel on sisuhaldustarkvaraga loodud veebisaitide huvi või tarvidus. E-

kursus koosneb kolmest suuremast teemast: WordPress, Joomla ja Drupal. Enne neid teemasid 

on sissejuhatav nädal ning pärast nimetatud teemasid kokkuvõttev nädal. Viimasel nädalal on 

osalejatel võimalik luua endale vajalik sait. Iga kahe nädala tagant on võimalik teha 

kokkuvõtvaid teste, mille eesmärgiks on kontrollida materjalide läbitöötamist. Samuti peab 

õppija alates teisest nädalast iga nädal esitama tehtud praktilise töö. Õppe eesmärgil kasutatakse 

praktilise osa tegemiseks lokaalset masinat, aga kui tudeng soovib näiteks viimasel nädalal 

loodava saidi majutada mujal serveris, siis on see lubatud. E-kursuse maht on 78 tundi iseseisvat 

tööd ning kvaliteedi tõstmiseks kasutati Tartu Ülikooli loodud enesehindamise maatriksit [35]. 

4.1.1 Kursuse eesmärk 

E-kursuse läbinu suudab iseseisvalt luua käsitletud tarkvara kasutades veebisaidi. Lisaks 

suudab osaleja hinnata, kui palju ja milliseid pistikprogramme kasutada. E-kursusest osavõtja 

on teadlik, kuidas saiti otsingumootorites nähtavaks teha ning kuidas mõõta liiklust loodud 

saidil. 

Eesmärkide saavutamiseks peab osaleja läbima kõik e-kursusel käsitletud teemad. Järgnevalt 

on toodud e-kursuse ülesehitus õppenädalate kaupa (vt. pikemalt peatükk 4.2): 

1. sissejuhatus ja vajalike abivahendite installeerimine; 

2. WordPressi installeerimine ja administraatoripaneeli tutvustus; 

3. WordPressiga portfoolio stiilis saidi loomine; 

4. Joomla installeerimine ja administraatoripaneeli tutvustus; 

5. Joomlaga e-poe tüüpi saidi loomine; 

6. Drupali installeerimine ja administraatoripaneeli tutvustus; 

7. Drupaliga registreerimisvormiga saidi loomine; 

8. kokkuvõttev nädal õpitud teemadest, iseseisvalt ühe saidi loomine. 

 

10 Juurdepääs on ainult registreeritud kasutajal. 
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4.1.2 Hindamine 

E-kursuse hindamine on mitteeristav. Testid moodustavad hindest 20% ja praktilised kodutööd 

80%. Läbimiseks peab olema tehtud pooled testid ning 60% kodutöödest, see tähendab alla 

ümardatuna 10 punkti testide eest ja 50 punkti kodutööde eest, kokku 60 punkti (vt. Tabel 4).  

Tabel 4. Punktide kujunemine ja lävendid. 

Nõuded Maksimum  Lävend 

Testid  4 testi * 5,25 punkti = 21 punkti 10 punkti 

Kodutööd  7 kodutööd * 12 punkti = 84 punkti 50 punkti 

Kokku 105 punkti 60 punkti 

Tööd peab esitama Moodle kaudu. Kodutöös hinnatakse töö vastavust etteantud ülesande 

püstitusele. Tulemused on saadaval Moodles ning e-kursuse lõpphinne pannakse ka Moodlesse. 

Võlgnevusi saab parandada kokkuleppel õppejõuga. 

4.2 E-kursuse teemad  

Teemade järjekord kujunes lihtsuse järgi. Parim tarkvara, millega algust teha on sellisel juhul 

WordPress. Alates teisest nädalast on kohustus esitada lahendatud ülesanded kokku pakituna 

Moodlesse koos nõutud ekraanipiltidega, millel on näha autori ees- ja perekonnanimi. Kodutöid 

on kokku seitse. Iga kahe nädala tagant on teemat kokkuvõttev test, kokku on neli testi.  

4.2.1 Sissejuhatav nädal 

Esimese nädala eesmärgiks on selgitada põhimõisteid, sisuhaldustarkvarade 

kasutamiseesmärke. Arutletakse miks sisuhaldustarkvarad mugavad on ning mis tarkvara on 

eelnevalt vaja alla laadida e-kursuse läbimiseks. Meeldetuletuseks selgitatakse lahti HTML, 

CSS, JavaScript tehnoloogiad, mille peale on osaliselt ka esimene Moodle test. 

4.2.2 WordPress 

Teisel ja kolmandal nädalal käsitletakse WordPressi. Teise nädala eesmärgiks on installeerida 

endale kohalikku arvutisse ja tööle saada WordPress. Tutvustatakse administraatori paneeli 

võimalusi, pistikprogramme, antakse praktilisi soovitusi sisu ja lehe loomiseks. Esimese 

kodutööna peab muutma WordPressi teemat ning navigatsiooniriba, lisama ja seadistama 

pistikprogramme.  



22 

 

Kolmandal nädalal selgitatakse mis on kodulehe optimeerimine. Avatakse lahendamiseks teine 

test. Kodutööks on eelnevat tööd edasi arendada ning luua portfoolio tüüpi sait. Loodaval saidil 

peab olema rohkem, kui üks alamleht, vähemalt kolme alamlehega navigatsiooniriba, vähemalt 

kahe väljaga vorm ja piltidega portfoolio leht. Lisaks peab sait olema mitmekeelne ning olema 

optimeeritud.  

4.2.3 Joomla 

Neljandal nädalal alustatakse õppematerjalides natuke keerulisema sisuhaldussüsteemiga, 

milleks on Joomla. Sel nädalal juhendatakse, kuidas Joomlat installeerida ja optimeerida ning 

selgitatakse lahti administraatori, sisulooja ja teised rollid. Kolmanda kodutööna peab esitama 

Joomlaga loodud saidi, millel on muudetud teemat ning külgriba ja kasutatud pistikprogramme. 

Kuna Joomla sobib kõige paremini ka e-poe tüüpi saitide loomiseks, siis viiendal nädalal 

keskenduvadki õppematerjalid sellele. Neljanda kodutööna peab esitama e-poe, kus on 

ostukorv, vähemalt kahe väljaga vorm ja näidistooted erinevates kategooriates. Peab lahendama 

ja esitama Joomla materjalidel põhineva testi. 

4.2.4 Drupal 

Kuuendal nädalal tutvustatakse e-kursusel kolmest kõige keerulisemat ja arendajakesksemat 

sisuhaldustarkvara Drupalit. Tutvustatakse administraatori paneeli ning pistikprogrammide 

lisamist. Nädala lõpuks on vaja esitada projekt, kus on muudetud teemat, lisatud 

pistikprogramm ja loodud navigatsiooniriba kolme lehega. 

Seitsmenda nädala eesmärgiks on loodud Drupali projektile lisada foorumi funktsionaalsus. 

Saidile peab lisama registreerimise ja sisselogimise võimaluse, teemade tõstatamise ja 

kommenteerimise lehe. Sel nädalal peab lahendama ja esitama ära viimase testi.   

4.2.5 Viimane nädal 

Kaheksandal nädalal on igal osalejal võimalus luua endale vajalik sait omandatud oskustega. 

Kui sellist vajadust pole, peab looma kriteeriumitele vastava saidi enda valitud 

sisuhaldustarkvaraga. Kui osaleja soovib luua lehte mujale serverisse on see lubatud, olenemata 

sellest peab leht vastama etteantud tingimustele:  

1. saidil peab olema navigatsiooniriba vähemalt kolme lehega; 

2. saidil peab olema vähemalt üks kahe väljaga vorm; 

3. saidil peab olema kasutatud vähemalt kolme pistikprogrammi; 
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4. saidile on lisatud pilte; 

5. saidil on kontaktide leht; 

6. saidile on lisatud üks video. 

4.3 Edasiarendamise võimalused 

E-kursust on tagasiside abil võimalik paremaks muuta. Saab käsitlusele võtta uusi 

sisuhaldustarkvarasid. Kindlasti saab e-kursuse ajamahtu parandada, vähendades või lisades 

juurde materjale. E-kursuse mahtu saab vähendada eemaldades näiteks ühe käsitletava tarkvara 

või muutes installeerimise osa lühemaks kasutades Dockerit11. Juurde saab lisada õppevideoid, 

et toetada võimalikult paljude osalejate eelistatud õppeviise. 

  

 

11 Konteineriseerimine, Dockeri koduleht: https://www.docker.com/. 
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Kokkuvõte 

Bakalaureusetöö eesmärk oli võrrelda kolme sisuhaldustarkvara ning luua õppematerjalid e-

kursusele Moodles.  

Valminud e-kursus on kättesaadav aadressil https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=4002. 

Käsitletud sisuhaldussüsteemideks olid WordPress, Joomla ja Drupal. Töös toodi välja nende 

põhilised eelised ja puudused. Lõpptulemusena valmis e-kursus, mis on suunatud bakalaureuse- 

ja magistritudengitele, kellelt oodatakse või kes vajavad veebilehtede loomise oskust. 

Töö esimeses osas tutvustati veebiga seotud põhimõisteid. Anti ülevaade HTML, CSS ja 

JavaScripti tehnoloogiatest ning kuidas need kolm omavahel tihedalt seotud on.  

Teises osas selgitati sisuhaldustarkvaradega seotud mõisteid. Esitleti võrdlust ja ülevaadet 

õppematerjalides käsitletavatest sisuhaldustarkvaradest.  

Kolmandas peatükis kirjeldati kasutatud õppemetoodikat ning kuidas seda rakendati loodud 

kursusele. 

Töö neljandas osas esitleti loodud õppematerjale. E-kursus kestab kaheksa nädalat ning alustab 

lihtsamate teemadega liikudes keerulisema sisuhaldustarkvara poole. Peale sissejuhatava 

nädala on kokku kolm suuremat teemat, millest igaüks käsitleb ühte sisuhaldustarkvara kahe 

nädala jooksul. E-kursus lõpeb kokkuvõtva nädalaga, kus osaleja saab luua õpitud teadmistega 

enda valitud teemal veebisaidi. 

Tulevikus saab vastavalt tagasisidele e-kursust täiendada, muuta ajakohasemaks ja kohandada 

ajakulu. Vajadusel võib mõne tarkvara välja jätta ning läbida valituid põhjalikumalt.  
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