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Lühikokkuvõte:
Magistritöö eesmärgiks oli luua keskkond TeadusSilm, mis koondab ühte kohta kokku
ning visualiseerib teadus- ja arendustegevusega seotud statistilisi näitajaid. Loodi keskkond,
mis on sängitatud Eesti Teadusinfosüsteemi veebilehele ja kus kuvatakse Power BI tarkvaraga
loodud aruandeid. Andmed pärinevad nii spetsiaalselt TeadusSilma jaoks loodud andmelaost
kui Power BI tööruumi imporditud Exceli failidest. Pärast projekti igat elutsüklit viidi läbi
struktureerimata kasutajaintervjuusid ja kasutatavuse testimist valjult-kaasamõtlemise
meetodil.
Magistritöö teoreetilises osas küsiti, kuidas andmeid kõige tulemuslikumalt
visualiseerida ning milline on andmete visualiseerimise lisandväärtus. Aruannete loomisel
lähtuti soovitusest mitte karta “lihtsaid” lahendusi ning pöörati palju tähelepanu andmemüra
vähendamisele ja kasutajate tagasisidele. Loodud keskkond pakub tsentraliseeritud, süsteemset
ja järjepidevat ülevaadet Eesti teaduse hetkeseisust ning on edaspidi abivahendiks
andmepõhiste otsuste langetamisel.
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arendustegevuse statistika, Power BI
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Estonian R&D Statistics Visualization Environment TeadusSilm
Abstract:
The aim of the present thesis was to create the Estonian R&D statistics visualization
environment TeadusSilm. Statistics reports were created with Power BI software and
embedded in the website of the Estonian Research Information System. The reports are based
on data that is imported into the Power BI workspace with Excel files and from a data
warehouse created specifically for TeadusSilm. After each project life cycle, unstructured user
interviews and usability testing were conducted using a concurrent think-aloud methodology.
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The theoretical part of the thesis described how to visualize data most effectively and
what is the added value of data visualization. The reports were created based on the
recommendation not to be afraid of “simple” solutions, and a lot of attention was paid to
reducing data noise and user feedback. TeadusSilm offers a centralized, systematic and
consistent overview of the current state of the Estonian R&D and will provide a tool for making
data driven decisions in the future.
Keywords: data visualization, UX design, business intelligence, R&D statistics, Power BI
CERCS: P160 Statistics, operation research, programming, actuarial mathematics
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1.

Sissejuhatus
Õppekava “Infotehnoloogia mitteinformaatikutele” eesmärgiks on anda mõne teise

varasema kõrgharidusega spetsialistidele süsteemsed teadmised ja oskused infotehnoloogia
alal, et nad oskaksid innovaatiliselt korraldada infotööd oma organisatsioonis.1 Minu senine
töö on olnud seotud Eesti teaduse administreerimise ja teaduspoliitika elluviimise toetamisega
Eesti Teadusagentuuris. Magistritöö raames soovisin viia uuele kvalitatiivsele tasemele Eesti
teaduse administreerimisega seotud otsustusprotsesside aluseks olevate statistiliste näitajate
kättesaadavuse. Nagu üks magistritöö jaoks intervjueeritavatest iseloomustas: info ülekülluse
kontekstis oleks väga vaja keskkonda, kus kõik vajalikud andmed oleks ühes kohas koos ja
võimalikult lihtsalt kasutatavad.
Magistritöö raames loodud Eesti teadus- ja arendustegevuse statistiliste näitajate
visualiseerimise keskkonna TeadusSilm sihtgrupiks on teadus- ja arendustegevusega seotud
isikud, s.o teadlased ja administraatorid, ent lisaks laiemalt ka valdkonna vastu huvi tundvad
isikud.
TeadusSilm on loodud Power BI tarkvaraga ning sängitatud Eesti Teadusinfosüsteemi
veebilehele. Eesti Teadusinfosüsteemiga sidumine on ühelt poolt loogiline valik, kuna valdav
enamus Eesti teadusandmeid pärineb nagunii sellest keskkonnast ning see oleks kasutajate
jaoks ootuspärane koht, kust vastavat statistikat otsida. Teisalt kasutab loodud keskkond Eesti
Teadusinfosüsteemi tarkvaralahendusest vaid üldist kujundusraamistikku ja navigatsiooni
loogikat ning vajadusel on Power BI aruanded seega teise keskkonda ümber sängitatavad üsna
vähese lisaarendusega.
Keskkonna loomisel oli oluliseks lisatingimuseks, et selle edasine haldamine ja
andmete värskendamine peab olema võimalikult lihtne ja paindlik. Eesmärgiks ei olnud seega
luua lõplikult valmis lahendust, vaid pigem raamistikku, mida saab jooksvalt edasi arendada.
TeadusSilma keskkonna tehniline lahendus valmis erinevate osapoolte koostöös:
-

magistritöö autor > analüüs, sisend andmelao andmemudelile, Power BI aruanded,
kasutajaintervjuud, kasutusjuhendid, dokumentatsioon

-

1

AS Intelex Insight > andmelao ja Power BI ETIS andmemudeli loomine

Infotehnoloogia mitteinformaatikutele 2017/2018. a õppekava kirjeldus.
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-

AS Finestmedia > Power BI aruannete sängitamine Eesti Teadusinfosüsteemi
keskkonda

Loodud lahenduse veebiaadress on:
https://www.etis.ee/Portal/ResearchStatistics

Magistritöö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk vastab küsimustele “miks”,
“kellele” ja “mida”: miks andmeid visualiseerida ja mis on sellest tekkiv lisandväärtus; kes on
TeadusSilma sihtgrupp; mida analoogset on varem tehtud Eestis ja mujal ning milline on
eesmärkidele vastav formaat.
Teine peatükk vastab küsimusele “kuidas”. Peatükis kirjeldatakse TeadusSilma
loomise protsessi ning põhjendatakse teooriale toetudes valikuid, mis keskkonna loomisel
langetati.
Kolmandas peatükis näidatakse, kuidas on loodud tehnilist lahendust võimalik kasutada
Eesti teadus- ja arendustegevuse statistiliste näitajate monitoorimiseks ja Eesti teaduse
hetkeseisust ülevaate saamiseks. Küsitakse, mil määral täiendavad TeadusSilma andmed
seniseid hinnanguid Eesti teaduse seisule ning milliseid uusi küsimusi need tähelepanekud
tõstatavad.
Magistritöö lisades on toodud kasutusmugavuse testimise testülesannete nimekiri ning
magistritöö raames valminud dokumentatsioon ja juhendmaterjalid keskkonna edasiseks
haldamiseks: Eesti Teadusinfosüsteemist Web API teenustega päritavad andmed ja nende
seosed, TeadusSilma Power BI andmemudeli andmed ja nende seosed ning juhend
TeadusSilma aruannete loomiseks.
Magistritöö autor soovib tänada juhendajat meeldiva koostöö ning asjakohaste
nõuannete eest.
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2. Teadus- ja arendustegevuse statistika visualiseerimine

2.1. Andmete visualiseerimine
Teadus- ja arendustegevuse statistikat visualiseeriva keskkonna loomisel oli üheks
lähtekohaks vajadus koondada eri lehtedel olev info ühte kohta, et see oleks lihtsamini leitav.
Samas oleks saanud selle eesmärgi täita märksa väiksema ressursiga, kui oleks koondatud ühte
kohta kokku vaid lähteandmed, ilma visualiseerimise kasutajaliideseta. Millist lisandväärtust
annab spetsiifiliselt just andmete visualiseerimine?
Inimese kognitiivsete võimete uurimisega andmete visualiseerimise kontekstis on
tegelenud Colin Ware, kes toob välja olulisemad andmete visualiseerimise plussid.2
1) Andmete pakkimine suurematesse andmeühikutesse. Inimese lühimälu suudab korraga
töödelda vaid väikest kogust andmeühikuid, sh visuaalne lühimälu kolme kuni viite
lihtsat objekti. Samas on erinevate meetoditega võimalik suurendada andmeühiku
suurust ning infot võimalikult suurtesse andmeühikutesse “pakkida”. Kuna nägemise
kaudu omandab inimene rohkem infot kui kõigi teiste meelte kaudu kokku, siis
võimaldab just visualiseerimine kõige efektiivsemalt suurendada omandatava info
hulka ning visualiseeritud andmete töötlemine nõuab seega vähem pingutust.
2) Visualiseerimine kui sild inimese kognitiivsete võimete ja masina vahel. Kuigi inimese
lühi- ja ka pikaajalisel mälul on piirid, siis tehnoloogia abil on võimalik neid piire
nihutada. Tehnoloogia pakub mälule nö välist andmeladu ning visualiseerimine on
seega sillaks inimese kognitiivsete võimete ja masina võimete vahel.
3) Mustrite märkamine. Visualiseeritud kujul informatsioonist märkab inimsilm oluliselt
paremini mustreid ja normist kõrvalekaldeid.
Andmete visualiseerimise valdkonna teerajajaks on Edward Tufte, kelle teos “The
Visual Display of Quantitative Data” ilmus 1982. aastal.3 Üha suurenev andmete pealevool on
2

Ware, Colin (2012). Information Visualization: Perception for Design. 3rd edition. Amsterdam: Elsevier, 2–3,
388–396.
3
Magistritöö raames oli kättesaadav 1991. aasta versioon. Tufte, Edward Rolf (1991). The visual display of
quantitative information. Cheshire: Graphics Press.
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huvi

selle

valdkonna

vastu

ootuspäraselt

aina

suurendanud

ning

uurimissuundi

mitmekesistanud. Nii on käibel rida (osaliselt) kattuva sisuga väljendeid: andmete
visualiseerimine, dataviz, data vis, informatsiooni visualiseerimine, infograafika või näiteks ka
andmete mõttestamine.
Andmete mõttestamise (data sensemaking) väljendit kasutab Stephen Few soovides
sellega rõhutada andmete visualiseerimise seotust andme- ja ärianalüüsiga. Parem andmete
“mõistmine” ei seisne andmete kokkukuhjamises või tehnoloogia rakendamises. Pilt andmetest
on vahend, mitte eesmärk, ning visualiseerimise vahetuks eesmärgiks on mõistmine ja
lõppeesmärgiks paremad otsused.4
TeadusSilma keskkonna loomisel oli üheks oluliseks sihtgrupiks just teaduse
administreerimisega seotud otsuste langetajad. Keskkonnas esitatav andmestik ei ole nende
jaoks enamasti uus, ent varem on see jõudnud nendeni eri aegadel, eri formaadis ja erineva
fookusega. Ühte kohta koondatud, kontsentreeritud ja samas formaadis visualiseeritud andmed
on lihtsamini hoomatavad ning üldised tendentsid hakkavad paremini silma. Otsustusprotsess
tervikuna muutub seega kiiremaks ning nõuab vähem kognitiivset pingutust.
Teiseks oluliseks sihtgrupiks on teadus- ja arendustegevuse statistikast huvituvad
tavakasutajad. Selle sihtgrupiga suhestumisel rõhutatakse erialakirjanduses hea visualiseeringu
võimekust rakendada lugude jutustamise narratiivset struktuuri: oskus jutustada lugu on
võtmeks muutmaks andmeid informatsiooniks. Hea “lugu” hõivab kasutaja tähelepanu ja aitab
korduste ning rõhutuste abil viia informatsiooni lühimälust pikaajalisse mälusse.5 Andmete
visualiseerimise keskmes ei pea seega olema vaid “külmad” faktid. Visualiseerimine võib olla
ka meelelahutuslik ja kaasahaarav ning panna kasutajad nähtu üle mõtlema.6
Rõhutatakse just kaasaegsete andmete visualiseerimise tööriistade eeliseid varasemate
staatiliste lahendustega võrreldes. Kaasaegne “dataviz” on kõike muud kui staatiline.
Ärianalüüsi tööriistad võimaldavad interaktiivset andmetega suhtlemist ning on seega oma loo
jutustamisel varasemate lahendustega võrreldes edukamad.7

4

Few, Stephen (2020). Now you see it: an introduction to visual data sensemaking. 2nd edition. El Dorado Hills,
Calif: Analytics Press, 5 ja 52.
5
Knaflic Nussbaumer, Cole (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business
Professionals. Hoboken, New Jersey: Wiley, ptk 7. Yau, Nathan (2011) Visualize This: The FlowingData Guide
to Design, Visualization, and Statistics. Hoboken, New Yersey: Wiley, ptk 1.
6
Yau, Nathan (2011). Visualize This, 5.
7
Simon, Phil (2014). The Visual Organization: Data Visualization, Big Data, and the Quest for Better Decisions.
Hoboken, New Jersey: Wiley, 16.
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Juba kvaliteetselt teostatud visualiseering iseenesest võimaldab inimese kognitiivsete
võimete piiride nihutamist, ent kasutades ära loo jutustamise narratiivse ja emotsionaalse
kaasahaaravuse potentsiaali ning visualiseerimise tööriistade interaktiivsust, asutakse veel üks
samm edasi parandamaks võimet andmeid mõista.
Eeltoodud teoreetilistele põhjendustele lisan mõned praktilised argumendid, miks luua
andmete visualiseerimise keskkondi. Andmete kompaktsust on eelpool mainitud, ent
rõhutaksin siinkohal, et küsimus pole vaid andmete vormistamisel graafikuteks vaid ka
graafikute

endi

kompaktsemal

kuvamisel.

Filtreerimise

või

vaadete

vahetamise

funktsionaalsuste abil saab samale lehele panna mitu korda rohkem andmeid, kui see oleks
võimalik staatilises versioonis, ilma et väheneks hoomatavus.
Andmete visualiseerimise keskkonad annavad ka olulise impulsi uute andmete
otsimisele. Esiteks seetõttu, et andmete ühte kohta koondamisel tuleb paratamatult luua
loogiline struktuur ja selle käigus paistavad silma “augud”, kus seni ei ole vajalikke andmeid
kogutud. Teiseks suudavad kasutajad andmeid kiiremini töödelda ning seega jõuavad nad üsna
kiiresti edasi järgmiste küsimusteni. Mõlemad tendentsid põhjustavad seega “andmenälga”,
mis soodustab uute küsimuste esitamist.
Eelnevalt on kirjeldatud mitmeid põhjuseid, miks luua andmete visualiseerimise
keskkondi. Samas kipuvad ootused neile olema ka ülepaisutatud. Phil Simon on toonud välja
mitmed andmete visualiseerimisega seotud müüdid,8 mille ümberlükkamisega võib siinse
magistritöö kontekstis igati ka nõustuda.
1) Andmete visualiseerimine lahendab probleemid ja annab vastused. Enamike Eesti
teadus- ja arendustegevuse näitajate osas toimus aastatel 2013–2016 langus. Põhjuste
leidmiseks võib küll võrrelda teadustegevuse andmeid rahastuse või teadustöötajate
andmetega, aga tegeliku põhjuse leidmiseks peab minema palju sügavamale, kui seda
pakub olemasolev formaat. Andmete visualiseerimise keskkonnad on seega pigem
küsimuste püstitajad kui vastuste andjad ning vajadus põhjalike probleemipõhiste
analüüside järele ei kao kuhugi.
2) Andmete visualiseerimine on lihtne. Protsessi tulemus peab olema lihtne, aga protsess
ise on sageli keeruline ja aeganõudev. Puutusin korduvalt kokku lootusega, et kui
TeadusSilm valmis saab, siis see vähendab edaspidi andmeanalüütikute töömahtu.
8

Samas, 165–166.

9

Praktikas see töömahtu edaspidi pigem suurendab. Esiteks eelnimetatud “andmenälja”
tekkimise tõttu. Teiseks seetõttu, et pealtnäha lihtsa graafiku taga on palju tööd sobivate
andmete otsimise, puhastamise ja kaasajastamisega, ent lisaks ka kasutajasõbraliku
lõppvaate formaadi otsimisega.
3) Andmete visualiseerimine on ühekordne projekt. Jällegi küsimus, millega sageli kokku
puutusin: “Millal saab TeadusSilm valmis?” Enamasti vastasin sellele, et mitte kunagi.
Jah, loodud on raamistik, mille peale on edaspidi lihtsam uusi aruandeid luua, ent oma
olemuselt peaks andmete visualiseerimise keskkonna lõppkasutajatele suunatud vaade
olema pidevalt muutuv ja aktuaalsete teemadega kaasas käiv.
4) On olemas “üks ja õige” visualiseering. Ka pealtnäha lihtne graafik sisaldab endas rida
otsuseid ja valikuid, mis mõjutavad seda, millist infot on graafikult kõige lihtsam välja
lugeda. Teatav subjektiivne komponent on paratamatu. Eesmärgiks pole seega mitte
niivõrd leida seda “õiget” lõpptulemust, vaid jälgida metoodikaid, mis tagavad, et
lõpptulemus poleks vale ja ei õõnestaks kasutajate usaldust.
Ilmselt pole kellelgi põhimõtteliselt midagi andmete visualiseerimise keskkonna loomise vastu.
Kvaliteetselt visualiseeritud andmete mõistmine on märgatavalt lihtsam ja vähem kurnav
võrreldes mittevisualiseeritud andmetega ning see võimaldab muuta otsuste langetamist
efektiivsemaks nii ajalises kui sisulises plaanis. Küsimus taandub seega ressursside
olemasolule: kas keskkonna loomisele ja selle edasisele kaasajastamisele kuluv ressurss on
optimaalses suhtes saadava kasuga.

2.2. Sihtgrupp
TeadusSilma loomisest saadava kasu puhul tõuseb fookusesse küsimus sihtgruppidest
ja nende huvidest. Ootuspäraselt rõhutatakse erialakirjanduses kasutajate ootuste kaardistamise
vajalikust. Visualiseeringu looja kodeerib ja lõppkasutaja dekodeerib informatsiooni. Kui
viimane ebaõnnestub, siis ebaõnnestub kogu visualiseering.9 TeadusSilma puhul defineeriti
protsessi alguses kaks põhilist sihtgruppi.

9

Meirelles, Isabel (2013). Design for Information: An Introduction to the Histories, Theories, and Best Practices
Behind Effective Information Visualizations. Beverly: Rockport Publishers, 9.
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1) Teadusadministraatorid,

s.o

kasutajad,

kelle

igapäevatööks

on

teadus-

ja

arendustegevuse administreerimisega seotud otsustusprotsessides osalemine. Enamik
neist töötab kas Haridus- ja Teadusministeeriumis, Eesti Teadusagentuuris või
ülikoolide administratsioonis. Neil kasutajatel on head teadmised teadus- ja
arendustegevuse statistika baasterminitest ning paljude andmetega olid nad ka varem
tuttavad. Selle sihtgrupi peamiseks eesmärgiks on andmeid võimalikult kiiresti leida,
sealjuures näiteks ka jooksvalt koosoleku ajal mõni oluline näitaja üle vaadata.
TeadusSilm on nende jaoks seega eelkõige mälu toetavas rollis.
2) Laiem avalikkus, aga rõhuasetusega kasutajatel, kellel on olemas baasteadmised
akadeemilise maailma toimemehhanismidest, s.t nad valdavad põhiterminoloogiat ning
neil on potentsiaalselt nende andmete vastu ka huvi, s.t täidetud on eduka andmete
visualiseerimise üks olulisi eeltingimusi.10 Selle kasutajagrupi huvi on pigem üldhariv,
vähemspetsiifline ja avastustliku iseloomuga. Eelistatud on narratiivsem formaat.
Edasises tekstis on neid nimetatud tavakasutajateks.
Kuigi impulss TeadusSilma loomiseks tuli esimeselt grupilt, siis samas selgus ka peagi, et
mingi osa selle kasutajagrupi huvidest on väga spetsiifilised ja ühekordsed. Statistika
keskkonna eesmärgiks on koguda regulaarselt näitajaid, mille muutusi soovitakse jälgida
pikaajaliselt, ning ühekordsetele küsimustele vastuse andmiseks ei ole see optimaalne
lahendus. Seetõttu kandus fookus töö käigus rohkem teise (ja oluliselt suurema) kasutajagrupi
ootustele.
Lisaks ametialasest taustas tingitud erinevustele jagunevad kasutajad mitmesse gruppi
ka psühholoogiliste profiilide lõikes. On kasutajaid, kes soovivad võimalikult palju lähte- ja
taustainfot ning loevad esmalt läbi aruannete juures olevad metoodika- ja infotekstid. Ning
samas on kasutajaid, kes ühtegi infoteksti ei loe. Need ootused ei ole üksteist välistavad, aga
tuleb arvestada et ka infotekste mittelugeval kasutajal ei tohi tekkida andmetest vale arusaama.
Ühelt poolt rõhutatakse erialakirjanduses kasutajate soovide pideva monitoorimise
vajadust ning seetõttu viidi ka TeadusSilma keskkonna loomisel läbi mitu etappi
kasutajaintervjuusid (vt täpsemalt peatükist 3.1.). Teisalt on ka selge, et visualiseerimise
keskkonna loojad tunnevad andmeid ja tehnoloogia piiranguid kõige paremini ning ennekõike

10

Kirk, Andy (2016). Data Visualisation. A Handbook for Data Driven Design. Los Angeles: Sage, 39.
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on nende ülesandeks andmeid tõlgendada ja juhtida kasutajaid andmete mõistmiseni.11 Levinud
on

eksiarvamus

justkui

kasutajaintervjuudest

täpselt

selgubki,

mida

on

vaja.

Kasutajaintervjuudest antakse kätte küll suund, ent enamik tulevastest kasutajatest ei hooma
tervikpilti ning loogilise struktuuri loomine on siiski keskkonna looja ülesanne.

2.3. Teised sarnased keskkonnad Eestis ja TeadusSilma formaat
Lisaks küsimustele “miks” ja “kellele”, tuleb visualiseerimise keskkonna loomise
protsessi alguses leida vastus küsimusele “mida”, s.t milline on kasutajate vajadustele vastav
formaat ja keskkonna struktuur. Vastuse leidmiseks on esmaseks loogiliseks sammuks vaadata,
mida sarnast on varem juba tehtud. Andmeid visualiseerivaid töölaudu või portaale on palju,
siinkohal otsisin näiteid analoogidest Eestis ja välismaal, mis sisaldavad teadus- ja
arendustegevuse statistika andmed.
Keskkonnad Eestis:
-

Statistikaameti andmebaas12 koondab muuhulgas ka statistilist infot teadus- ja
arendustegevuse kohta ja TeadusSilm kasutab osaliselt ka samu andmeid. Mõned
andmed on Statistikaameti andmebaasi sissejuhataval lehel ka visualiseeritud13 ja
graafikuid on võimalik keskkonnas ka ise koostada, aga fookus on siiski andmelao
funktsionaalsusel.

-

Rektorite Nõukogu statistika14 ja Tartu Ülikooli statistika15 on loodud sama
tarkvaraga. TeadusSilm kasutab osasid Rektorite Nõukogu statistika andmeid.
Võrreldes TeadusSilmaga on nende keskkondade eesmärgid spetsiifilisemad ja
ülikoolide andmestikuga piirduvad.

-

Haridusandmete portaal HaridusSilm16 taotleb sarnaseid eesmärke hariduse
valdkonnas, s.t Eesti statistiliste näitajate ühte kohta koondamine ja andmete
visualiseerimine. TeadusSilmaga on vähene kattuvus doktorikraadide kaitsmise info

11

Knaflic Nussbaumer, Cole (2015). Storytelling with Data, 35.
https://andmed.stat.ee/et/stat (05.05.2022)
13
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/ (05.05.2022)
infotehnoloogia-innovatsioon-ja-teadus-arendustegevus (05.05.2022)
14
http://statistika.ern.ee/ (05.05.2022)
15
https://statistika.ut.ee/ (05.05.2022)
16
https://www.haridussilm.ee/ (05.05.2022)
12

12

osas. HaridusSilma keskkonda arendas Haridus- ja Teadusministeerium paralleelselt
TeadusSilma keskkonnaga ja keskkondade loojate vahel toimus infovahetus, ent
TeadusSilma keskkonna põhitööde perioodil ei olnud HaridusSilm veel valmis.
Välismaistest keskkondadest toon välja mõned suuremad, mis visualiseerivad teadus- ja
arendustegevuse statistikat riikide võrdluses:
-

OECD keskkonnad STIP Compass17 ja Main Science and Technology Indicators18
(osaliselt kattuvad);

-

Euroopa Komisjoni hallatav European Innovation Scoreboard;19

-

Horizon Dashboard20 sisaldab Euroopa Komisjoni teadusrahastuse raamprogrammist
“Horisont 2020” eraldatud taotluste andmestikku.
Eeltoodud nimekirjas on nii töölaudu, portaale kui hübriidversioone ning tüübi valik

sõltub suurtesti visualiseeritavate andmete hulgast. Töölauale mahub vähem infot, ent info on
samal lehel ning sellisena on andmed kognitiivselt paremini omandatavad, samas kui
navigeerimine ja lehe kerimine teevad andmete mõistmise raskemaks.21
Teiseks määravaks küsimuseks on, kui tugevalt visualiseeringut nö narrativiseerida.
Kas kuvada vaikimisi vaates kõik andmed või tuua esile olulisemad trendid? Kas tuua esile
võtmenäitajad või lisada tausta avavaid selgitustekste? Kasutajatele meeldib “lugusid” kuulata
ja visualiseeringud, mis lugu jutustavad, haarvad tõenäolisemalt nende tähelepanu. Teisalt on
lisab narrativiseerimine subjektiivsust ning on ka leitud, et kasutajatele tuleb jätta alles
avastamis- ja tõlgendamisrõõm ning küsimuste vastuseid või ka küsimusi endid ei tohiks ette
valmis mõelda, sest nii on võimalik kõige paremini kaasata kasutajate endi intellektuaalset
potentsiaali.22
TeadusSilma

esmaseks

eesmärgiks

oli

Eesti

Teadusinfosüsteemi

andmete

visualiseerimine ning selleks eesmärgiks oleks töölaud olnud sobiv formaat. Kuna töö käigus
paisus andmete hulk liiga suureks, et mahtuda mõistlikult ühele töölauale, siis on avaliku vaate

17

https://stip.oecd.org/stip/ (05.05.2022)
https://www.oecd.org/sti/msti.htm (05.05.2022)
19
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/
european-innovation-scoreboard/eis# (05.05.2022)
20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/
horizon-dashboard (05.05.2022)
21
Few, Stephen (2020). Now you see it, 54.
22
Simon, Phil (2014). The Visual Organization, 45.
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lõppversioon pigem portaal, mis haldab mõõdukalt narrativiseeritud töölaudade võrgustikku.
Sobiva lahenduse leidmisel oli oluline osa kasutajaintervjuudel, mille käigus üks kasutajagrupp
eelistas kallutatust ühes ja teine teises suunas ning nende ootuste vahel tuli leida mõistlik
tasakaalupunkt.

14

3. TeadusSilma loomise etapid
TeadusSilma keskkonna loomise tegevused etapid olid järgmised:
Etapp

Tegevus

1

Lähteülesande koostamine. Sissejuhatavad kasutajaintervjuud.

2

Eesti Teadusinfosüsteemi andmete andmelao loomine.

3

I prototüübi loomine (töölaua versioon). Põhines andmelao andmetel.

4

Tagasiside I etapp – kasutajaintervjuud ja tagasisideküsitlus.

5

II prototüübi loomine (portaali versioon). Põhines andmelao andmetel ja
osadel väljast poolt imporditud andmetel.

6

Tagasiside II etapp – kasutajaintervjuud, kasutatavuse testimine ja
tagasisideküsitlus.

7

Ülejäänud andmete lisamine ja aruannete loomine.

8

Tagasiside III etapp – kasutajaintervjuud, kasutatavuse testimine ja
tagasisideküsitlus.

9

Keskkonna viimistlemine, dokumentatsiooni ja juhendite loomine.

Sissejuhatavatele intervjuudele järgnes esimese prototüübi loomine. Tagasiside
küsimise etapis selgus, et algne plaan visualiseerida ETISe andmelaos olevad andmed ühel
töölaual, ei vasta siiski kasutajate ootustele ja soovitakse oluliselt rohkem infot. Seetõttu lisati
keskkonda uusi andmeid ja loodi uus prototüüp. Kuna uus prototüüp sisaldas varasemaga
võrreldes rohkem andmeid (ja edaspidi oli neid plaanis veelgi lisada), siis tuli muuta ka
keskkonna formaati: varasema ühe töölaua asemel loodi navigatsioonimenüüga portaal. Pärast
seda, kui II prototüüp oli läbinud edukalt tagasiside küsimise etapi, lisati keskkonda aruandeid
veel juurde. Viimase etapi tagasiside küsitluste tagajärjel tehti aruannetes väiksemaid täiendusi.
Tehnilised tööd vaheldusid tegevuskavas tagasiside küsimise etappidega (vt joonis 1).

Joonis 1. TeadusSilma loomise etapid.
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TeadusSilma loomise viimases etapis koostati juhendmaterjalid, mis on vajalikud
keskkonna edasiseks haldamiseks äri- või andmeanalüütiku tööülesannete vaatenurgast:
-

TeadusSilma

andmelao

sisend,

s.t

TeadusSilmas

kasutusel

olevad

Eesti

Teadusinfosüsteemi Web API teenuste andmed ja nende seosed (lisa 2);
-

TeadusSilma Power BI ETIS andmemudeli andmed ja nendevahelised seosed ning
vastavus Eesti Teadusinfosüsteemi Web API teenuste väljundiga (lisa 3);

-

TeadusSilma aruannete loomise juhend (lisa 4).

3.1. Kasutajaintervjuud ja tagasiside
TeadusSilma keskkonna loomisel suheldi potentsiaalsete kasutajatega neljas etapis.
Sissejuhatavatele intervjuudele järgnesid tagasiside küsimise etapid. Lähtuti soovitusest viia
lahenduse hindamine läbi iga elutsükli järel ning saada seeläbi infot keskkonna
funktsionaalsuse, kasutajamugavuse ja eesmärgipärasuse kohta.23
Tabelis 1 on kirjeldatud kasutajaintervjuude ja tagasisideküsitluste etapid, metoodika,
küsitletavate arv ja tüüp. Kokku viidi intervjuusid ja kasutatavuse testimist läbi 12 isikuga, sh
osad intervjueeritavatest osalesid mitmes etapis. Mitteformaalseid arutelusid ja vestlusi oli
lisaks veel paarikümne isikuga. Testimine, intervjuud ja arutelud viidi sama etapi sees läbi
paralleelselt ilma kindla järgnevuseta ja vastavalt sellele, kuidas oli intervjueeritavatel aega.
Küsitlused toimusid iga etapi lõpus pärast testimist ja intervjuusid.
Tabel 1. Intervjuude ja tagasiside küsimise etapid
TeadusSilm

Etapp

Metoodika

a versioon

Isikute

Tüüp

arv
1.

formatiivne

4

teadusadministraatorid

struktureerimata
kasutajaintervjuu

23

Dix, Alan; Finlay, Janet; Abowd, Gregory D.; Beale, Russel (2004). Human-Computer Interaction. 3rd
edition. Harlow: Pearson, 319.
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I prototüüp

2.1

formatiivne

3

teadusadministraatorid

50+

teadusadministraatorid

3

teadusadministraatorid

5

teadusadministraatorid,

poolstruktureeritud
kasutajaintervjuu
I

2.2

struktureerimata
tagasisideküsitlus

II prototüüp

3.

summatiivne
kasutatavuse testimine
samaaegse

valjult-

kaasamõtlemisemeetodi
l
II

4.1

summatiivne
kasutatavuse testimine
samaaegse

tavakasutajad

valjult-

kaasamõtlemise
meetodil
II

4.2

summatiivne

3

teadusadministraatorid

50+

teadusadministraatorid

100+

tavakasutajad

struktureerimata
kasutajaintervjuu
II

4.3

struktureerimata
tagasisideküsitlus

II

4.4

struktureerimata
tagasisideküsitlus

Sissejuhatavate intervjuude puhul kasutati struktureerimata intervjuu formaati. Sellist
formaati kasutatakse enamasti uue valdkonnaga tuttavaks saamisel. Formaadi tugevusteks on
paindlikkus ning võimalus luua intervjuu käigus vabam õhkkond ja saavutada seeläbi
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intervjueeritavaga isiklikum kontakt. Formaadi nõrkuseks on oht, et intervjuu võib laiali
valguda ning intervjuu käigus tekib palju infot, mille töötlemine on hiljem ajamahukas.24
Intervjuude läbiviimisel keskenduti mitte niivõrd tulevikuootustele kui sellele, milline
on olukord praegu: millised on probleemid, mida loodetakse loodava keskkonnaga lahendada,
ning kuidas neid probleeme praegu lahendatakse. Kuigi mingil määral on ootuste
kaardistamine loomulik, ei olnud küsimused tuleviku kohta fookuses, sest kasutajatelt pole
mõtet küsida arvamust millegi kohta, mida nad pole kogenud.25 Samal põhjusel polnud
vajadust kaasata selles faasis ka tavakasutajate gruppi, sest neil puudus varasem kogemus
nende andmetega ning vastused küsimustele oleks saanud olla vaid spekulatiivsed.
Peamiselt koguti intervjuude käigus taustainfot andmete, nende allikate ning kvaliteedi
kohta ning kaardistati probleemid, mida loodav keskkond peaks lahendama.
Summatiivseid struktureerimata kasutajaintervjuusid viidi läbi kõigis tagasiside
kogumise etappides. Sarnaselt kasutatavuse testimise etapile, istus intervjueeritav oma arvuti
taga, ent konkreetseid ülesandeid ette ei antud ning intervjueeritav tegutses keskkonnas
vastavalt enda huvidele. Tegevusi saatis sisuline arutelu andmete (ja nende parema esitamise)
teemal, ent kõige käigus jälgis intervjueerija siiski ka kasutaja tegevusi kasutusmugavuse
vaatenurgast.
Kasutajate testimise ja intervjuude metoodikaid kasutati seega kombineeritult, ent
protsessi käigus teadvustati siiski nende meetodite eesmärkide erinevusi. Kasutatavuse
testimine keskendus sellele, kas lahendust on lihtne ja mugav kasutada, samas kui intervjuu
keskendus enam keskkonna üldiste eesmärkide täitmise monitoorimisele: kas keskkond vastab
ootustele, mis kasutajaid rohkem huvitab ja kuhu suunata fookust.26
Kasutajaintervjuude käigus ilmnesid mitmed uued asjaolud. Esiteks selgus, et
sihtgruppe (teadusadministraatorid ja tavakasutajad) ei erista mitte niivõrd töine taust, kui
pigem see, et osade teadusadministraatorite huvi mõne teema vastu läheb nö sügavamale.
Arvestades aruannete loomisele kuluvat ressurssi, ei ole aga optimaalne andmeid TeadusSilma
keskkonnas

24

visualiseerida

ühekordsetele

küsimustele

vastamiseks.

Teisalt

on

ka

Wilson, Chauncey (2014). Interview Techniques for UX Practitioners. Elsevier, 44–48.

25

Melnik, Nikolay (2022). Conducting User Interviews, Usability Testing, and Surveys.
https://www.uxmatters.com/mt/archives/2022/01/conducting-user-interviews-usability-testing-and-surveys.php
(05.05.2022)
26
Pernice, Kara (2018). User Interviews: How, When, and Why to Conduct Them.
https://www.nngroup.com/articles/user-interviews/ (05.05.2022)
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teadusadministraatorid oma tegevustes spetsialiseerunud ning nende suhe nendesse
teemadesse, mis ei ole seotud nende igapäevatööga, on sarnane tavakasutajate omale.
Eelnevaid asjaolude tõttu kandus töö käigus fookus rohkem tavakasutajate eelistustele.
Teiseks sõlmküsimuseks oli infotekstide põhjalikkus. TeadusSilma intervjueeritavate
hulgas oli mitmeid teadusadministraatoreid, kes arvasid, et tekste peaks olema võimalikult vähe
ja las andmed räägivad iseenda eest. Samas hoiatatakse erialakirjanduses ka info
ülelihtsustamise eest, kasutajad vaatavad graafikuid oma eelteadmiste kontekstis ja me ei saa
eeldada, et see kontekst on kõigil sarnane.27 TeadusSilma sihtgruppide puhul ei kehti ka
hoiatus, et kasutajad ei loe infotekste.28 Jah, selle peale ei saa lootma jääda, ent TeadusSilma
puhul tõstsid just tavakasutajad intervjuude käigus esile seda, et infotekstid olid nende jaoks
olulised.
Kolmandaks võib välja tuua, et neljanda etapi tagasiside käigus tuli kasutajatelt olulisi
täiendavaid soove. Soovid olid põhjendatud ja seega tekkis küsimus, miks need varasemates
tagasiside etappides välja ei tulnud. Tagantjärgi tarkusena võib öelda, et II prototüübi
hindamisel oleks pidanud tegema lisaks kasutajamugavuse testimisele ka kasutajaintervjuusid
ja/või jälgima soovitust, et igas tagasiside küsimise etapis peaks olema vähemalt 5
testitavat/intervjueeritavat.29 Tol hetkel ei tundnud see vajalik, kuna oli ette teada, et andmeid
on keskkonnas liiga vähe ja kasutajate ootustele keskkond seega veel ei vasta. Etapi eesmärgiks
oli testida kasutajamugavust, et teiste andmete lisamisel oleks aruannete kujundus juba
võimalikult kasutajasõbralik.
Tegelikult oleks võinud viia mõned kasutajaintervjuud läbi ka piiratud lähteandmete
peal ja arvestades just sellega, et intervjueeritaval (olgu siis tavakasutaja või
teadusadministraator) oleks isiklik huvi andmete vastu, sest katmata olid just selle
kasutajagrupi ootused. Nii tavakasutajate kui teadusadministraatorite seas oli kasutajaid, kellel
see huvi oli olemas, s.t interjuu käigus fokusseerus nende tähelepanu konkreetsetele andmetele,
samas kui teine osa kasutajaid vaatas vaid üldpilt ja andmetes sügavamale liikuda ei soovinud.
Kasutajate ettepanekute tulemusena lisati aruannetele rohkem viiteid algandmetele, sh Eesti
Teadusinfosüsteemi andmete puhul lähteandmete lühikirjetele.

27

Cairo, Alberto (2016). The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication. California USA: New
Riders Publishing, 126–127.
28
Krug, Steve (2006). Don't make me think. 2nd edition. Berkeley, California USA: New Riders Publishing, 47.
29
Nielsen, Jakob (2000). Why You Only Need to Test with 5 Users.
https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/ (05.05.2022)
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Kasutatavust testiti kahes voorus, esmalt teisel prototüübil ning hiljem
täiskeskkonnal. Intervjueeritav istus oma arvuti taga, täitis intervjueerija antud konkreetseid
ülesandeid (ülesannete nimekiri on toodud lisas 1) ning kommenteeris samaaegselt ise kõiki
oma tegevusi (concurrent think-aloud ehk samaaegne valjult-kaasamõtlemise meetod).
Intervjueerija üritas jääda võimalikult tagaplaanile ja jälgis kasutaja tegevusi. Testimise lõpus
küsiti üldist hinnangut keskkonna kasutusmugavusele ja ettepanekuid selle parandamiseks.
Testiti kasutatavust nii eri mõõtudes ekraanidel (sülearvuti, lauaarvuti kuvar) kui ka brauserites
(Chrome, Mozilla, Safari). Testimise lõpus mindi üle kasutajaintervjuu formaadile.
Samaaegse valjult-kaasamõtlemise meetodi tugevuseks on võimalus saada sissevaade
intervjueeritava mõtlemisprotsessidesse. Testimise käigus võivad ilmneda kasutaja kõhklused,
ärritus, üllatus või muud emotsioonid, mis muude testimise meetodite puhul ei ilmne. Samas
ei ole valjult-kaasamõtlemine kasutaja jaoks loomulik olukord, samaaegse ja retrospektiivse
valjult-kaasamõtlemise metoodika võrdlemisel on leitud, et esimese puhul kulus kasutajatel
rohkem aega testülesannete läbimiseks, sest testimise ajal rääkimine põhjustab kognitiivset
lisakoormust.30
Testimise 3. etapis mõõdeti ka kasutajate tegevuse kiirust, aga kuna kõik kasutajad
täitsid ülesanded alla minutiga, siis ei olnud selle metoodika mõju kiirusele märgatav. Samas
andis see metoodika nii 3. kui 4.1. etapis huvitavaid tähelepanekuid kasutajamugavuse kohta
(vt muudatuste nimekirja allpool).
Kõigi intervjueerimise meetodite puhul rõhutatakse usaldusliku õhkkonna loomise
vajalikkust.31 Just kasutatavuse testimise puhul on see määrav komponent. Kuna kasutajad
täidavad konkreetseid ülesandeid, siis võib neil väga lihtsalt tekkida tunne, et testitakse neid
mitte keskkonda. Testimise alguses on seega oluline selgitada eesmärki ja seda, et
intervjueeritava jaoks on väärtuslik just info selle kohta, kus kasutaja “eksib” ehk jääb toppama
või satub segadusse ebafunktsionaalse disainilahenduse tõttu. TeadusSilma testimisel tulid
testitavad selle eesmärgiga hästi kaasa ja pigem tekkis neil hasart probleemseid kohti leida.
Testimise tulemusi analüüsiti vahetult pärast intervjuu läbiviimist.32 Olulisemad
tähelepanekud või muudatused intervjuude järel:

30

van den Haak, Maaike; de Jong, Menno D.T. (2003). Exploring Two Methods of Usability Testing: Concurrent
versus Retrospective Think-Aloud Protocols. IEEE International Professional Communication Conference. IEEE,
285–287.
31
Cooper, Alan; Reimann, Robert; Croning, David; Noessel, Christopher (2014). About Face: The Essentials of
Interaction Design. 4th edition. Indianapolis: Wiley, 43–44.
32
Dix, Alan; Finlay, Janet; Abowd, Gregory D.; Beale, Russel (2004). Human-Computer Interaction, 472.
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-

Kuna (ka tavakasutajate) huvi metoodika info vastu oli oodatust suurem, siis tõsteti
metoodika infot rohkem esile. Varasem lehe paremal äärel paiknev ikoon muudeti
ekraani vasakul äärel paiknevaks nupuks.

-

Ühes aruandes, kus on palju filtreid, testiti funktsionaalsust, kus kõik filtrid ei ole kohe
nähtaval ja filtripaneel tuleb avada/sulgeda. Kasutajad jäid selle funktsionaalsuse
kasutamisel hätta ja seetõttu sellest lahendusest loobuti.

-

Testiti alternatiivsete navigatsiooniteekondade olemasolu (vasakmenüü vs esilehe
kaudu struktuuris sügavamale liikumine). Testitavad kasutasid mõlemat teekonda
vaheldumisi ja segadust sellest ei tekkinud. Katsetati ka Power BI järjehoidja
funktsionaalsuse kasutamist navigatsioonis lehtede vahetamisel, sest järjehoidja abil
lehe vahetamine on momentne, samas kui url-il klõpsamisele järgnev lehe laadimine
võtab mitu sekundit aega. Kuna aga eriti Mac arvuti kasutajatel on sees harjumus
kasutada palju tagasiliikumise ehk back-nuppu ja järjehoidjate puhul see ei toimi, siis
jäeti see lahendus kõrvale.

-

Kasutajad jäid hätta mitmete Power BI sisse ehitatud funktsionaalsuste kasutamisega,
sealjuures ei leitud näiteks üles lülitit andmete eksportimiseks. Seetõttu lisati aruande
lehele andmed ka tabeli formaadis ja duubeldati seega Power BI enda vastavat
funktsionaalsust.

-

Eemaldati Power BI funktsionaalsus, mis kuvab graafiku ülaääres vastavale graafikule
rakendatud filtreid, sest selle info mõistmine eeldab väga head andmemudeli tundmist
ning seda kasutajatel pole. Hetkel tekitas see info kasutajates pigem segadust ja
küsimusi, mitte ei olnud abiks.

Tagasiside küsimise etapi lõpus saadeti laiemale kasutajaskonnale laiali ka
struktureerimata tagasisideküsitlus. Teadusadministraatorite grupi puhul hõlmas see Eesti
Teadusagentuuri,

Haridus-

ja

Teadusministeeriumi

teadusosakondade

töötajaid.

Tavakasutajate

grupi

ning
puhul

suuremate
avaldati

ülikoolide

küsitlus

Eesti

Teadusinfosüsteemi portaalis, Eesti Teadusagentuuri kodulehel ning meililistides. Nendes
etappides laekus paarkümmend andmeid täpsustavat kommentaari või küsimust, mis kõik olid
seotud konkreetsete andmetega, mitte keskkonna üldise eesmärgi või kasutusmugavusega.
Küsitluste tagasiside oli seega vähene, ent siiski oluline, sest see tagab keskkonna arendamise
läbipaistvuse (kasutajal on võimalus arvamust avaldada, isegi kui ta otsustab seda võimalust
mitte kasutada). Teiseks on TeadusSilma andmemahud suured ja andmekvaliteedi tagamine on
21

üks selle suurimaid väljakutseid. Iga lisasilmapaar on siin abiks, eriti kuna tagasisidet tuli kõigi
andmeobjektide kohta.

3.2. Andmed
Tegevused andmetega on kõige olulisem, ent ka kõige töömahukam osa andmete
visualiseerimisest.33 Stephen Few sõnul on “heade” andmete tunnusteks:
-

suuremahulisus - mida rohkem andmeid, seda tõenäoliselt leiame me sealt seda, mida
otsime;

-

ajaloolisus - mida kaugemale ajas andmed ulatuvad, seda tõenäolisemalt joonistuvad
välja mustrid;

-

järjepidevus - sõltumata nimetuste muudatustest on nimetused järjepidevad oma
tähendustes;

-

mitme muutujaga - mida rohkem on muutujaid, seda rohkem võimalusi avastamiseks
ja mõistmiseks;

-

atomaarsus - kui andmed on kõige madalamal detailsuse astmel, siis on rohkem
võimalusi agregeerimiseks;

-

puhtus - andmed on täpsed, vigadeta ja täielikud;

-

selgus - üheselt mõistetavate mõistete ja nimetustega;

-

segmenteeritus - jaotatus tähenduslikesse gruppidesse;

-

teda päritoluga - kust andmed pärinevad ja kuidas.34
Ideaalis võiks muidugi kõik andmed vastata nimetatud tunnustele, aga praktikas tuleb

paratamatult teha kompromisse. Kuigi kõik TeadusSilmas kasutatud lähteandmebaasid on
rahvusvaheliselt tunnustatud ja püüdlevad selle poole, et andmed oleks kogutud sarnase
metoodikaga, on samas selge, et näiteks eri riikide teadus- ja arendustegevuse rahastuse
(Eurostat) või teadlaste arvu (OECD) kogumise metoodikas võib riikide lõikes olla erinevusi.
Publikatsioonide andmebaaside (InCites, Web of Science Higly Cited Researchers või
European Innovation Scoreboard) puhul on küll kättesaadavad algandmed ning teada
metoodika, ent kasutatavad algandmed on nii mahukad ja algoritmid nii keerukad, et detailselt
neid üle kontrollida pole võimalik. Eesti Teadusinfosüsteemi andmed on olemas atomaarsel

33
34

Yau, Nathan (2011). Visualize This, 12.
Few, Stephen (2020). Now you see it, 29–32.
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kujul, samas on paratamatu, et tavakasutajate poolt sisestatud (ehkki asutuste poolt üle
kontrollitud) andmed ei saa olla ideaalsed. Seetõttu on TeadusSilmas pööratud palju tähelepanu
algandmestiku kirjeldamisele, et kasutaja saaks vajadusel ise otsustada, milliseid järeldusi ta
nende andmete põhjal saab teha.
Teadussilma andmed pärinevad kahest allikast:
1) Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) andmetel põhinevast andmelaost. Andmed (või
nende muudatused) imporditakse andmelattu Web API teenuste vahendusel kord
nädalas ja andmete värskendamine toimub seega automaatselt. Lisas 2 on toodud
kirjeldus sellest, millised ETISe andmed on TeadusSilmas kasutusel ning millised on
nende omavahelised seosed Web API teenustes. Lisas 3 on toodud Power BI ETIS
andmemudeli andmete ja nende seoste kirjeldus ning vastavus ETISe Web API teenuste
väljadega.
2) Power BI keskkonda imporditud Exceli failidest. Andmeid (s.t faile) värskendatakse
vastavalt vajadusele (keskmiselt ca kord aastas) käsitsi. Lisaks on mõned andmed pärit
küll ETISest, ent need ei paikne andmelaos, kuna lähteandmed ei ole avalikud. Andmed
päritakse ETISest ning imporditakse TeadusSilma Exceli failina.
Kaasatud on andmeid järgmistest allikatest:
Allikas

Andmed

eCorda

EL raamprogrammide rahastus

ETAG analüüsid

baasfinantseerimise andmed, HTM rahastuse andmed

European Innovation

publikatsioonide bibliomeetria riikide võrdluses

Scoreboard
Eurostat

riikide teadus- ja arendustegevuse kulude võrdlus

InCites

publikatsioonide bibliomeetria riikide võrdluses

OECD andmestik

teadlaste arv eri riikides

Rektorite Nõukogu

teadustöötajate arv ja töötasu Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides

andmestik
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Statistikaamet

teadustöötajate arv ja tegevusvaldkonnad, teadus- ja
arendustegevuse kulud ja rahastus

Web of Science Highly

kõrgelt tsiteeritud teadlaste arv riikide võrdluses

Cited Researchers
WIPO IP Statistics Data patenditaotluste arv riikide võrdluses
Center

Lähteandmebaaside, impordi meetodi ja TeadusSilma aruannet seosed on toodud joonisel 2.

Joonis 2. Lähteandmebaaside, impordi meetodi ja TeadusSilma aruannet seosed.
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3.3. Struktuur
Kuigi inimese visuaalne taju on võimas tööriist, tuleb selle potentsiaali täielikuks
ärakasutamiseks mõista selle toimimisreegleid ja neid rakendada.35 Siinkohal kokkuvõtvalt
mõnedest olulisematest põhimõtetest, millega on TeadusSilma iga lehe (so Power BI mõistes
aruande) ülesehitamisel arvestatud. Teadussilma aruannete loomise lühijuhend on toodud lisas
4. Lehe üldises ülesehituses on lähtutud Steve Krugi soovitustest info paremaks edastamiseks:
-

loo lehel kindel hierarhia;

-

kasuta ära nn konventsioone, s.t sarnaste keskkondade ülesehituse üldisi tavasid;

-

jaga leht tsoonideks;

-

tee silmnähtavaks, mis on klikitav;

-

vähenda infomüra.36

Aruande elemendid on järgmised:
1) Pealkiri võiks ühelt poolt haakuda navigatsioonimenüü nimetusega, ent vajadusel
täpsustama lähteandmete hõlmavust. Näiteks nagivatsioonimenüü “Doktorikraadid >
kaitsmiste arv” > aruande pealkiri “Eestis kaitstud doktorikraadid”.
2) Aruande päises kuvatav infotekst kirjeldab andmete päritolu ning vajadusel selgitab
põhimõisteid (nt Open Access publikatsioonid) ja seda osa metoodikast, mis oluliselt
mõjutab tulemuste mõistmist (nt kui andmetes kajastuvad peamiselt avaliku sektori
andmed). Kattuvate andmete puhul viidatakse teistele aruannetele ja selgitatakse
aruannete erinevust (nt Granditaotlused kui projekti taotlus > Teadusprojektid kui
rahastuse saanud granditaotlus).
3) Metoodika info avaneb nupule vajutamise järel nö hüpikaknas (tehniliselt on tegemist
vaate vahetamisega järjehoidjaga) ja sisaldab järgmisi komponente37:
-

andmete päritolu, kes, kuhu ja mis ajast alatest andmeid sisestab/kogub;

-

algandmete kättesaadavus, sh link algandmetele või avalikult mitte
kättesaadavate algandmete puhul kontaktmeiliaadress (kui on teada);

35

Few, Stephen (2020). Now you see it, 11.
Krug, Steve (2006). Don't make me think, 31.
37
Kriteeriumite väljatöötamisel olid eeskujuks Andy Kirki soovitused andmete läbipaistvaks esitamiseks. Kirk,
Andy (2016). Data Visualisation, 36.
36
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-

algandmete piiritlemine, kui kaasatud on vaid osa võimalikust andmehulgast (nt
ainult avaliku sektori andmed või ainult Eesti Teadusagentuuri poolt
menetletavad rahastusprogrammid);

-

aruande värskendamise sagedus ja eeldatav järgmine värskendamise aeg;

-

metoodika puhul pööratakse lisaks aruande koostamise metoodikale tähelepanu
ka:
-

aasta definitsioonile, nt granditaotluste puhul tähistab see projekti
algusaastat, mitte taotluse esitamise aastat;

-

üks mitmele seostega andmetele, nt projekt võib olla seotud kuni kolme
valdkonnaga ning valdkondade projektide arvu summa on seega suurem
kui projektide koguarv;

-

mõistete selgitus.

4) Filtrite reas on esimesel kohal aasta. Filtri tühjendamise funktsionaalsus on Power BI
aruannetesse sisse ehitatud.
5) Ikoon “Lähtesta algseis” taastab aruande vaikimisi algseisu.
6) Graafiku elemente on põhjalikumalt kirjeldatud peatükis 3.4.
7) Infokaardid tõstavad esile olulisemad näitajad ja on siin mitmes funktsioonis. Esiteks
on need abiliseks kogusumma arvutamisel (nt kui graafikul on info aastate kaupa, siis
kaart summeerib kõigi aastate näitajad). Teiseks lisavad need lehele narratiivsust. Kuna
infokaardid erinevad muust kujundusest ja inimsilm märkab paremini just normist
kõrvalekaldeid,38 siis on neil kaartidel oht saada infokandjana liiga domineerivaks.
Selle pehmendamiseks on kaardid paigutatud lehe paremale äärde, sest kasutajate pilt
liigub ekraanil sikk-saki kujuliselt alustades ülevalt vasakult.39
8) Olulisemad andmed tabeli formaadis. Graafikute loetavuse parandamiseks on ühikud
sageli ümardatud, tabelis kuvatakse aga täpseid näitajaid.
9) Eesti Teadusinfosüsteemist pärit andmete puhul kuvatakse ka lähteandmete
lühikirjeid. Vajadus selle järele kerkis esile kasutajaintervjuude käigus, kui taheti
lisaks statistikale näha ka alusandmestiku kirjeldusi.

38
39

Few, Stephen (2020). Now you see it, 36.
Knaflic Nussbaumer, Cole (2015). Storytelling with Data, 84.
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3.4. Graafikud
Alberto Cairo sõnul iseloomustavad head visualiseeringut tõepärasus, funktsionaalsus,
esteetilisus, läbinägelikkus ja valgustuslikkus. Valgustuslikkus viitab muutustele kasutaja
teadvuses, mille uue informatsiooni efektiivne omandamine esile kutsub. Läbinägelikkuse all
peab Cairo silmas aga seda, et visualiseering tõstab esile infot, mida kasutajal oleks muidu
raske märgata.40
Kuigi eeltoodud ootused kehtivad visualiseeringule tervikuna, siis ennekõige selle
keskse komponendi – graafiku – kohta. TeadusSilma graafikutel on kasutusel järgmised
põhikomponendid:
1) Graafiku pealkiri sisaldab andmeobjekti nimetust, parameetreid ning ühikut. Näiteks
“Teadusprojektide rahastus asutuste ja rahastusprogrammide lõikes (EUR)”. Pealkirjad
on joondatud üles vasakule, sest sealt alustab kasutaja lugemist.41
2) Legendi kuvatakse graafiku ülaääres. Legendi nimetust ei kuvata, kui see on
iseenesestmõistetav (nt aasta või riik), et vältida infomüra.
3) Sekundaarteljest soovitatakse võimalusel üldse loobuda, sest need tekitavad samuti
infomüra.42 TeadusSilmas on sekundaarteljest loobutud juhtudel, kui teljel kajastatu on
iseenesestmõistetav. Telje tekstid on 2 pikslit väiksemad kui andmeala tekstid.
4) Graafiku ülanurgas asuv lüliti (“%” või “123”) lülitab ümber vastavalt kas protsentvõi virntulpdiagrammi vahel. Selline lahendus võimaldab hoida kokku graafikuala
ruumi, ehkki on oht, et kasutajad ei märka lülitit. Informatiivsem vaade on seetõttu
pandud vaikimisi kuvatavasse vaatesse.
5) Jaluses kuvatakse allika nime ja aruande viimase värskendamise kuupäeva. Kui on
teada andmete viimase värskendamise kuupäev (nt väliste andmebaaside andmete
puhul), siis see lisatakse metoodika lehele, mitte graafiku jalusesse.
6) Graafiku tüüp. Kuigi on autoreid, kes peavad traditsioonilisi tulp- ja joondiagramme
igavateks,43 siis selle keskkonna puhul tuli arvestada laia kasutajaskonnaga ja graafiku
selgust ja lihtsat loetavust eelistada visuaalsele efektsusele. Lihtsate graafikute puhul
on kasutajate õppimiskõver väiksem ja pingutus info omandamiseks seega samuti.44

40

Cairo, Alberto (2016). The Truthful Art, 45.
Knaflic Nussbaumer, Cole (2015). Storytelling with Data, 84.
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Simon, Phil (2014). The Visual Organization, 16.
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Knaflic Nussbaumer, Cole (2015). Storytelling with Data, 56.
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Sektordiagramme soovitakse võimalusel vältida,45 TeadusSilma keskkonnas on need
kasutusel neis kohtades, kus on oluline näidata proportsioone.
7) Kuna edaspidi saab olema tegemist Eesti Teadusagentuuri poolt hallatava keskkonnaga,
siis on graafikute värvigamma valikul lähtutud selle asutuse stiiliraamatust selle
erandiga, et välditud on rohelise, punase ja oranži värvitooni kasutamist samal
graafikul, kuna need toonid pole eristatavad nägemisvaegusega kasutajatele.46
Graafikute värvikombinatsioonid on üle kontrollitud värvipimeduse simulaatoriga.47
Sama sisuga andmete puhul kasutatakse läbivalt samu värvitoone (nt sugu, riik või
suuremad ülikoolid).
8) Oranž info-ikoon on kasutusel graafikutel, mille puhul peaks mõnd olulisemat kohta
eraldi üle rõhutama, nt sisaldab keerulisi mõisteid või tekib küsimus kooskõlast teiste
graafikutega. Oranž värv tõmbab tähelepanu, ent samas ei mõju nii ähvardavalt kui
punane värv.48
9) Power BI sisseehitatud funktsionaalsustest on ära jäetud filtrite ikoon, sest see tekitas
kasutajaintervjuude järgi kasutajates pigem segadust kui oli informatiivne.
Mõne sõnaga ka kasutatud tarkvarast. Power BI tarkvara peetakse võimsaks
ärianalüütika tööriistaks,49 samas on (hetkel veel) küllaltki piiratud selle võimalused graafikute
kujundamiseks. Kuigi Power BI pakub tuhandeid erinevaid graafiku visualiseerimise malle, ei
ole paljude puhul võimalik andmete kuvamist sellisel moel kohendada, et graafik oleks
funktsionaalne. Ka TeadusSilma puhul sai läbi proovitud terve rida erinevaid graafiku tüüpe,
ent lõpuks jäid järele siiski Power BI enda baasvarustuses olevad graafikud - tulp-, joon-,
sektor- ja kombineeritud diagrammid. Sealjuures oli juba sektordiagrammi kujundamisel rida
takistusi, näiteks ei ole võimalik määrata, millistele sektoritele kuvada andmesilte ja Power BI
võib automaatselt mõne olulise andmesildi jätta kuvamata.
Järjehoidja (bookmark) funktsionaalsus võimaldab küll lisada lehtedele interaktiivsust
(nö hüpikud, lülititega vaate vahetamine), ent praktikas on järjehoidjate loomine ja eelkõige
45
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kaasaegsena hoidmine aeganõudev ja veaohtlik. Seega tuleb siin leida optimaalne tasakaal
kasutajamugavuse ja töömahu vahel.
Lisaks kurtsid kasutajad kasutajaintervjuudes järgmiste funktsionaalsuste või nende
puudumise üle:
-

lõppkasutaja vaates, s.t sängitatud versioonil ei ole võimalik graafikut pildifailina alla
laadida;

-

filtri ülanurgas olev tühjendamise ikoon ei hakka silma;

-

filtri “Otsi” funktsionaalsus ei hakka silma;

-

filtri sulgemiseks peab klõpsama kas filtri ülanurgas või Power BI aruande sängitusalal,
aga tavakasutaja tahaks, et filter sulgeb automaatselt, kui kasutaja sellelt hiirega ära
liigub;

-

graafiku ülanurgas ei hakka silma kolme täpiga ikoon, mille alt on võimalik algandmeid
failina välja võtta või andmeid graafikul sorteerida.

3.5. Aruannete sängitamine Eesti Teadusinfosüsteemi lehtedele
Teadussilma keskkonna loomisel oli üheks keskseks küsimuseks keskkonna
alamlehtede struktuur ja navigatsioon. Võimalik olnuks luua ka täiesti eraldiseisev keskkond,
kuhu aruanded sängitada (nagu on näiteks tehtud HaridusSilma puhul), ent ETISe juba
olemasolevate funktsionaalsuste ärakasutamine võimaldas kokkuhoidu arendusressursilt ja
samas ei välista see eraldi keskkonna loomist tulevikus. Teadus- ja arendustegevuse statistika
on ka sisuliselt orgaaniline osa ETISe avalikust vaatest, s.o Teadusportaalist.
ETISe keskkonna põhjal on loodud seega Teadussilma raam: navigatsioonimenüü ja
lehe päise ja äärealade kujundus. Administraatori rollis kasutaja saab lisada:
-

navigatsioonimenüüsse ridu ja neid eemaldada või muuta mitteavalikuks;

-

lehe nimetuse navigatsioonimenüü eestikeelses ja/või ingliskeelses vaates;

-

Power BI aruande url-i, mis sängitatakse vastavale lehele eestikeelsesse vaatesse;

-

Power BI aruande url-i, mis sängitatakse vastavale lehele ingliskeelsesse vaatesse;

-

lehe maksimaalne kõrgus pikslites;

-

võimalik on lisada aruande pealkiri ja infotekst ka otse ETISes, ent praeguses versioonis
ei ole see kasutusel.
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4. Eesti teadus 2021
TeadusSilma keskkonna üheks eesmärgiks on toetada teadus- ja arendustegevuse
administreerimisega seotud otsustusprotsesse ning teha nende otsuste aluseks olevad andmed
paremini kättesaadavaks. Aastate jooksul on erinevatesse andmebaasidesse kogutud andmeid
omajagu: Statistikaamet on kogunud teadus- ja arendustegevuse kulutuste andmeid 1990ndate
keskpaigast, Eesti Teadusinfosüsteemi on teadustegevuse tulemuste metaandmeid sisestatud
alates 2006. aastast, Rektorite Nõukogu avaldab andmeid 2013. aastast alates. Muidugi ei saa
väita, et mõne andmebaasi loomine murranguliselt midagi muudaks, enamasti on protsess
järkjärguline ja suurematel andmebaasidel on omad väiksemad eellased. Ent tõsi on ka see, et
kui keegi küsiks, kui palju avaldasid Eesti teadlased publikatsioone 2005. aastal (ehk aasta enne
Eesti Teadusinfosüsteemi live-i minekut) või kui palju professoreid töötas Eesti ülikoolides
2012. aastal (Rektorite Nõukogu statistika algab 2013. aastast), siis jääks üle vaid õlgu
kehitada, sest neid andmeid kas pole või on nende kogumine ebaproportsionaalselt
aeganõudev.
Andmepõhine otsuste tegemine on demokraatlikele ühiskondadele olemuslik ning
vastavalt võimalusele (ehk andmete olemasolule) on selle poole ka Eestis püüeldud.
Praeguseks on saabunud aeg, kus tekivad mitmed uued võimalused, sest andmeid on
kogunenud piisavalt pikal aegjoonel, et jälgida makrotasandi suundumusi. Samas kaasnevad
sellega mitmed väljakutsed, sest tekib andmeliiasus ning isegi kui õnnestub terad sõkaldest
eristada, siis ikka kipub lõpuks olema küsimusi rohkem kui vastuseid. Vastuseid ei paku ka
TeadusSilm, küll aga on see üheks sammuks andmete süstematiseerimisel ja uute küsimuste
esitamisel ning järgnevates peatükkides toon selle kohta konkreetseid näiteid.

4.1. Varasemad ülevaated Eesti teaduse hetkeseisust
Cole Knaflic Nussbaumer soovitab andmete visualiseerimisel mõelda sellele, mis on
see üks küsimus, mis kasutajat kõige rohkem huvitab.50 Teadus- ja arendustegevuse statistika
puhul on selleks üheks keskseks küsimuseks: mis seisus on Eesti teadus? Selleks, et võrrelda,
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mida pakub senistele teadmistele juurde TeadusSilm, vaatame, milliseid seisukohti on sel
teemal varem avaldatud.
Jüri Allik oli üks esimesi publikatsioonide bibliomeetrilise analüüsi vajalikkuse
teadvustajaid ning ta on avaldanud ridamisi artikleid ühe põhilise alusteaduste
kvaliteedinäitaja, s.o publitseerimise edukusest.51 Eesti Teadusagentuur annab välja kogumike
sarja “Eesti teadus”, mille versioonid ilmusid 2016,52 201953 ja 2022. aastal.54 Kui varasemate
versioonide puhul on toetutud peamiselt Statistikaameti andmetele, siis viimases versioonis on
kaasatud rohkem ka Eesti Teadusinfosüsteemi andmeid.55 Pisteliselt on teaduse hetkeseisusel
hinnanguid andvaid artikleid ilmunud ka Eesti Teaduste Akadeemia väljaannetest56 ning lisaks
on aastate jooksul koostatud ka hulgaliselt erinevaid uuringuid ja teemalehti.57
Enamikke teaduse kvalitatiivseid näitajaid hindavaid analüüse ühendab positiivne
lõppnoot: “Eesti teadus on arenenud tugevale rahvusvahelisele tasemele, millega meie
peamised teadusülikoolid astuvad Lääne-Euroopa keskmistele ülikoolidele kandadele.”58 Kui
2000ndatel aastatel nenditi, et vaatamata mitmetele edusammudele on pikk tee veel minna,59 60
siis 2019. aastal võis juba lootusrikkalt öelda, et “koht maailma viie kõige mõjukama
teadusriigi seas on realistlik”.61
Seda optimistlikku paradigmat toetavad ka mitmed rahvusvahelised uuringud.
European Innovation Scoreboard aruanne tõstab Eestit esile kui ühe kõige suurema
51
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arenguhüppe läbinud riigi ja seda kõigi innovatsiooni mõõdikute lõikes.62 Eesti teadus- ja
arendustegevuse kvalitatiivsete näitajate suurim edulugu on aga seotud publikatsioonide
tsiteerimisindeksi (s.o kui palju on publikatsioone keskmiselt tsiteeritud) tõusuga. Ettevõtte
Clarivate poolt välja antud analüüsi järgi on 1990ndate alguses teiste Ida- ja Kesk-Euroopa
riikidega samalt tasemelt alustanud näitaja praeguseks enamiku piirkonna teisi riike selja taha
jätnud ning on kaks korda kõrgem ka maailma keskmisest (joonis 3).63

Joonis 3. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide aastane valdkondlikult normaliseeritud tsiteerimisindeks Web of Science
andmebaasi andmetel.64

Kui teaduse kvalitatiivsete näitajate osas ollakse üsna positiivsed, siis peamiste
murekohtadena tuuakse välja nii inim- kui rahalise ressursi vähesus. Jüri Allik leidis
kogumikus “Eesti teadus 2019”, et “Eesti teaduse rahastamine meenutab juba eksperimenti,
milles tahetakse teada saada, kas maailmatasemel teadust on võimalik teha üldse ilma mingi
rahata.”65 Probleemid järelkasvuga sõnastas Ülo Niinemets samas kogumikus järgmiselt:
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Hollanders, Hugo; Es-Sadki, Nordine; Rantcheva, Adriana (Eds.) (2021). European Innovation Scoreboard
2021: Main Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 6.
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Adams, Jonathan; Mladenović, Katarina; Pendlebury, David; Potter, Ross (2022). Global Research Report.
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töökohakindlusetus ning karjäärivõimaluste ebaselgus. Eelkõige on raskendatud noorte
sisenemine teadusesse.”66 Haridus- ja Teadusministeeriumi arengukava toob järelkasvu
vähesuse välja ühe probleemina, mis pärsib valdkonna arengut: “Eestis napib inimesi, kes
oskaksid ja tahaksid tegeleda teadus- ja arendustegevusega. Projektipõhisus ja suur
konkurentsisurve tingivad ajude äravoolu ning pärsivad teadlaste ja inseneride järelkasvu.”67
Nii rahastuse kui järelkasvu probleemi osas on hetke seisuga siiski “põhjust mõõdukaks
optimismiks”, sest riiklikul tasandil on kokku lepitud teadus- ja arendustegevuse rahastuse tõus
vähemalt 1%-ni SKPst, juurutama on hakatud tenuuripõhist karjäärimudelit ning läbi on viidud
doktoriõppe reform.68

4.2. TeadusSilm ja Eesti teadus
Millisel moel võiks eeltoodud teadmistele lisa pakkuda TeadusSilm? TeadusSilma
keskkonna struktuur on üles ehitatud eesmärgiga esitada andmeid Eesti kohta kokku (menüüs
nimetusega “Arv”) ning paigutades Eesti näitajaid rahvusvahelisse konteksti (menüüs
nimetusega “Riikide võrdlus”). Eestis liigutakse andmetega ka institutsionaalsele (menüüd
nimetusega “Asutus”) ning üksikisiku ehk teadlase tasandile (menüüs vastavalt “Seotud
isikud”, “Autorid”, “Juhendajad” või “Juhendatavad”.) Teemadest on kaasatud rahastamise (sh
granditaotluste), teadusprojektide, teadusasutuste, publikatsioonide, tööstusomandi ja
doktorikraadide juhendamiste andmed.
Riikide võrdluses võib rahastuse puhul nõustuda eelnevas peatükis kirjutatuga. Eesti
teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal SKPst jääb Euroopa Liidu keskmisele alla ning
enamike Lääne-Euroopa riikide teadlaste käsutuses on märksa suuremad rahalised ressursid.
Eesti teadlaste võimekus nendega samadel alustel konkureerida on seega kahtlemata suur
saavutus. Üldiselt võib öelda, et Eesti platseerub selle näitajaga üsna samale kohale nagu
muude majandusnäitajate puhul, s.t endiste idabloki riikide seas ollakse esimeste hulgas, ent
enamikest Lääne-Euroopa riikidest jäädakse maha. Vanematest Euroopa Liidu riikidest on
Eesti mööda läinud Hispaaniast, Portugalist, Itaaliast, Kreekast ja Iirimaast (joonis 4).
66

Niinemets, Ülo (2019). Teadlaste järelkasv, karjäärimudel ja võimalused tööturul: kust me tuleme, kas ja kuhu
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68
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Joonis 4. Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal SKPst (%) riikide võrdluses 2019. aastal. Allikas:
Eurostat 20.12.2021.

Kuigi Euroopa edukamatest riikidest jääb Eesti rahastuse osakaalu poolest veel
tuntavalt maha, siis samas on Eesti teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaalu kasv olnud
kiire ning viimase paarikümne aastaga on see näitaja pea kolmekordistunud. Eriti hoogne oli
kasv perioodil 2007–2011, samas kui 2012–2016 toimus oluline langus (joonis 5).

Joonis 5. Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal SKPst (%) aastate lõikes. Allikas: Eurostat 20.12.2021.

Selline muster (kiire kasv 2007–2011/2012 ja langus 2012/2013–2016) ei ole Eestile
ainuomane, sarnased tõusud ja langused tegid läbi näiteks ka Soome ja Sloveenia (viimase
profiil on üldse Eesti omale kõige sarnasem mitmetes valdkondades) (joonis 6) ning väiksemal
skaalal ka Läti ja Leedu. 2013–2016 langus on seostatav üldise kaubavahetuse aktiivsuse
langusega Euroopas, mis mõjutas rohkem just Ida- ja Kesk-Euroopa riike.69

69

World Bank: EU11 Growth Drops in 2012 and Remains Slow in 2013 Amid Weak External
Confidence.https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/06/13/eu11-regular-economic-report-june13-2013 (05.05.2022)
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Joonis 6. Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal SKPst (%) aastate lõikes. Allikas: Eurostat 20.12.2021.

See, et teadus- ja arendustegevuse kulutuste langusega kaasneb teadusprojektide
rahastuse langus (joonis 7), on igati loogiline. Samas on huvitav märkida, et sarnane muster on
iseloomulik ka kaitstud doktorikraadide (joonis 8) ja paariaastase lõtkuga ka avaldatud
teaduspublikatsioonide arvule (joonis 9).

Joonis 7. Eesti asutuste teadus- ja arendusprojektide rahastus (mln EUR) aastate lõikes. Allikas: Eesti
Teadusinfosüsteem 02.05.2022.

Joonis 8. Eesti asutustes kaitstud doktorikraadide arv aastate lõikes. Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem
02.05.2022.
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Joonis 9. Eesti asutuste osalusel avaldatud teaduspublikatsioonide arv aastate lõikes. Kaasatud on kategooriad:
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4. Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem 02.05.2022.

Siin ei pruugi olla tingimata põhjuslikud seosed, sest näiteks kaitstud doktorikraadide
arv on väike ja näitajate kõikumine sisaldab kindlasti ka juhuslikkust. Samas ei tundu olevat
juhuslik see, et kuigi rahastuse näitajad pöörduvad alates 2016. aastast tuntavalt tõusule, ei tee
sarnast dünaamikat läbi teadustegevuse tulemustega seotud näitajad: publikatsioonide arv,
tööstusomandite arv (joonis 10), doktoritööde kaitsmine. Kuigi pärast mõneaastast langust
pöördusid näitajad taas tõusule, siis viimastel aastatel on neid tabanud seisak või langus ning
2015 ja 2021. aasta võrdluses on näitajad seega samas suurusjärgus.

Joonis 10. Eesti asutuste poolt sisse antud patenditaotluste arv aastate lõikes. Allikas: WIPO 05.05.2022.

Kuna teadustegevuse tulemuste olemasolu eeldab teadlaste olemasolu, siis oleks
siinkohal paslik vaadata üle inimressursiga seotud näitajad. Riikide võrdluses kordub siin sama
muster nagu rahastuse puhul. Eesti jääb teadlaste arvu näitajates Euroopa Liidu keskmisele alla
(vastavalt 9 ja 8 teadus- ja arendustegevusega seotud isikut 1000 tööealise elaniku kohta), ent
endiste idabloki riikide seas on juhtival kohal. Lääne-Euroopa riikidest jäävad Eestist maha
Hispaania ja Itaalia (vt joonis 11).
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Joonis 11. TA tegevusega seotud isikute arv 1000 tööealise elaniku kohta riikide võrdluses 2019. aastal. Allikas:
OECD 16.11.2021.

Samas on teadlaste arvu kasv ajalises võrdluses olnud kiire ning vastav näitaja on Eesti
puhul vaadeldaval perioodil mitmekordistunud. Siingi joonistub Eesti ning lähiriikide puhul
välja langus perioodil 2013–2016, samas kui näiteks Rootsi ja Saksamaa teadus- ja
arendustegevusega seotud töötajate arv 1000 tööealise elaniku kohta on kogu perioodi jooksul
tõusnud (joonis 12).

Joonis 12. Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute arv 1000 tööealise elaniku kohta riikide võrdluses.
Allikas: OECD 16.11.2021.

OECD andmed Eesti teadlaste arvu kohta pärinevad Statistikaametilt ning loendatakse
Eesti asutustes töötavate teadlaste ja inseneride arvu. Siia kõrvale saab pakkuvad veel
alternatiive:
-

Rektorite Nõukogu loendab ülikoolides töötava akadeemilise personali arvu;

-

Eesti Teadusinfosüsteemist on võimalik teha väljavõte isikute arvust, kes on vastaval
aastal tegelenud teadustegevusega, s.t avaldanud publikatsioone, juhendanud
doktoritöid, osalenud projektides või andnud sisse patenditaotlusi.70

70

Kaasatud on isikud, kellel on Eesti asutustega olnud kunagi töösuhe. Selle piiranguga jäetakse välja isikud, kes
on osalenud projektitaotlustes ja kandnud seetõttu oma andmed ETISesse, ent ei ole reaalselt Eestisse tööle
asunud.
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Statistikaameti ja Rektorite Nõukogu andmed on seega töösuhete põhised ja Eesti
Teadusinfosüsteemi andmed tulemuspõhised.
Statistikaameti andmetel perioodil 2011–2016 teadlaste ja inseneride arv langes ning
hakkas seejärel taas tõusma. Eesti Teadusinfosüsteemi järgi isikute arv suurenes kuni 2012.
aastani ning pöördus seejärel langusele. Rektorite Nõukogu andmestiku järgi on teadlaste ja
õppejõudude arv alates 2016. aastast tõusnud (vt joonis 13). Kõiki näitajaid kokku pannes,
alates 2016. aastast töötab teadus- ja arendustegevuse valdkonnas üha rohkem inimesi, ent
teadustegevuse tulemusi avaldanud inimeste arv on sealjuures järjest vähenenud.

Joonis 13. Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute arv andmekogude ja aastate lõikes. Allikad:
Statistikaamet, Rektorite Nõukogu ja Eesti Teadusinfosüsteem 02.08.2021.

Huvipakkuv on siin just teadustegevusega tegelevate isikute vähenemine. Joonistel 14
ja 15 on toodud andmed publikatsioonide autorite kohta, sest projektides osaluse võimalikkus
sõltub ka vastava perioodi taotlusvoorude tingimustest (periooditi on noorteadlaste kaasamist
rohkem soositud). Jooniselt nähtub, et kiiresti on vähenenud alla 30-aastaste osalus (joonis 14).

Joonis 14. Publikatsioone avaldanud teadlaste jaotus vanusegruppide (%) ja aastate lõikes. Allikas: Eesti
Teadusinfosüsteem 02.08.2021.

Publikatsioonide klassifikaatorite lõikes on alates 2013. aastast vähenenud eelkõige 1.2
ja 3.2 kategooriates publitseerijate arv (joonis 15). Ühelt poolt võib loota, et noorteadlased
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avaldavad teadlikumalt rahvusvaheliselt nähtavamates väljaannetes (ja 1.2 ja 3.2 kategooriates
avaldamine on asendunud 1.1 ja 3.1 kategooriatega). Teisalt tuleb arvestada, et Andmebaasid
Web of Science ja Scopus indekseerivad pigem loodus-, täppis- ja meditsiini valdkonna
väljaandeid ning sotsiaal-, aga eriti humanitaarteaduste väljaanded neis andmebaasides ei
kajastu.

Joonis 15. Publikatsioone avaldanud teadlaste arv publikatsioonide klassifikaatorite lõikes. Allikas: Eesti
Teadusinfosüsteem 02.08.2021.

Üks võimalik selgitus on erinevate näitajate vähenemisele veel. Ei ole välistatud, et
mingil põhjusel jõuavad andmed Eesti Teadusinfosüsteemi varasemast kehvemini, näiteks
puudub administratiivne hoob, mis motiveeriks neid andmeid Eesti Teadusinfosüsteemi
kandma. Selles osas ei ole teada, et varasemaga võrreldes oleks olukord muutunud, ent see
variant pole ka välistatud. Teadlaskond võib näiteks olla liikunud eraettevõtetesse, mis oma
andmeid ETISesse süsteemselt ei kanna. Teisalt on otsustusprotsesside vaatenurgast probleem
ka see, kui andmed ETISesse ei jõua.
Eelnevale kommentaarile vaatamata võib ka ETISe näitajaid kõrvale jättes nõustuda
varasemate analüüsidega, et probleem teadlaskonna järelkasvuga on terav ja väärib kindlasti
põhjalikumat analüüsi näiteks valdkondade lõikes.
Vaatame veel ühte aspekti. Isegi, kui publikatsioonide üldarvud vähenevad, ei oleks
sellest otseselt lugu, kui avaldatakse vähem, aga mõjukamaid (s.t rohkem tsiteeringuid
koguvaid) publikatsioone. Publikatsioonide tsiteeringute ja riikide võrdluses on Eesti näitajad
kõrged. Aastas üle 1000 publikatsiooni avaldavate riikide seas on top 10% tsiteeritumate
publikatsioonide osakaalu arvestuses Eesti olnud alates 2013. aastast top 20 riigi seas, enamasti
kohtadel 16–19, ent näiteks 2015. aastal ka üheksandal kohal (vt joonis 16).

39

Joonis 16. Top 10% tsiteeritumate publikatsioonide osakaal riikide lõikes 2015. aastal (top 20 riiki). Allikas:
InCites 12.11.2021.

Samas on Eesti (ja paljude teiste väikeriikide) eripäraks rahvusvahelises koostöös avaldatud
publikatsioonide väga suur osakaal (ligi 70%). Eesti teadlaste roll nende publikatsioonide
avaldamisel ei pruugi olla seega kandev. Joonis 17 näitab, et kuigi Eesti osalusega avaldatud
publikatsioonide arv on tõusnud, siis Eesti teadlaste juhtivautorlusega publikatsioonide arv
seda teinud pole.

Joonis 17. Eesti teadlaste osalusel ilmunud publikatsioonide arv ja juhtivautorlusega publikatsioonide arv
aastate lõikes. Allikas: InCites 12.11.2021.

Samuti, kui võrrelda valdkondlikult normaliseeritud tsiteerimisindeksit (CNCI)71 aastate
lõikes, hakkab silma päris suur erinevus kõigi Eesti publikatsioonide (joonis 18) ja Eesti
juhtivautorlusega publikatsioonide võrdluses (19). Maailma keskmine CNCI on 1. Joonistel on
võrdluseks lisatud ka mõned naaberriigid ning Šveits kui üks kõrgema tsiteerimisindeksiga riik.
Kui kõigi publikatsioonide arvestuses on Eesti CNCI eriti viimastel aastatel hoogsalt tõusnud
ja jõudmas maailma absoluutsesse tippu, siis juhtivautorlusega publikatsioonide puhul jääb
vastav näitaja maailma keskmisele alla ning on hoopis langustrendis. Tsiteeringute info
koguneb tagantjärele ning alltoodud näitad võivad eriti viimaste aastate osas veel muutuda.

71

Indeksi arvutamisel arvestatakse vastava aasta, valdkonna ja dokumenditüübi keskmist tsiteeritavust.
http://help.prodincites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/normalizedCitationIm
pact.html (05.05.2022)
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Siinkohal on eelkõige eesmärgiks rõhutada erinevate alternatiivsete näitajate jälgimise
vajadust.

Joonis 18. Eesti ja võrdlusriikide valdkondlikult normeeritud tsiteerimisindeks aastate lõikes. Allikas: InCites
12.11.2022.

Joonis 19. Eesti ja võrdlusriikide juhtivautorlusega publikatsioonide valdkondlikult normeeritud
tsiteerimisindeks aastate lõikes. Allikas: InCites 12.11.2022.

TeadusSilma andmete põhjal võib seega nõustuda varasemate analüüsidega, et Eesti
teadus on tugeval rahvusvahelisel tasemel ning eriti perioodil 2007–2011 oli erinevate näitajate
kasv teistest riikidest kiirem. Tulevikuprognoosid nii optimistlikud pole. Viimasel kümnel
aastal on kiire kasv peatunud ning periooditi esineb ka tagasilangusi. Kuigi rahastuse seis on
viimasel viiel aastal oluliselt paranenud, siis teadustulemuse kvalitatiivsed näitajad ei ole selle
tõusuga praeguseks veel kaasa tulnud. Eesti teaduses on suur probleem teadlaskonna
vananemise ja järelkasvu vähenemisega ning isegi, kui hiljuti läbiviidud doktoriõppe reform
parandab noorte teadlaste kaasatust, on varasematest aastatest tekkinud tühimikku raske
tagantjärgi tasa teha. Samas on teatud ajaline lõtk rahastuse mõjul kvaliteedile ootuspärane
ning lähiaastad toovad siin rohkem selgust. TeadusSilma keskkond on seejuures üheks
töövahendiks nende arengute jälgimisel.
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4.3. TeadusSilm kui töövahend
Lõpetuseks toon välja mõned märksõnad ja tähelepanekud, mille poolest pakub loodud
andmete visualiseerimise keskkond varasemaga võrreldes lisandväärtusi:
1) Tsentraliseeritus. Keskkonda on kokku kogutud suur hulk andmeid, mis olid varem kas
laialipillutatud või tavakasutajale kättesaamatud. Kui rahastuse infot on regulaarselt ka
varem analüüsitud, siis Eesti Teadusinfosüsteemis sisalduvaid teadustegevuse tulemuse
näitajaid regulaarselt varem ei seiratud. Võimalusi edasiseks arenguks on selles suunas
mitmeid, ent need eeldavad suuremahulisemaid andmekvaliteedi parandamise töid.
2) Süsteemsus. Keskkonna loomine eeldab loogilise struktuuri loomist, see omakorda
näitab paremini kätte, kus on andmetest puudu ja soodustab uute andmete kogumist.
3) Järjepidevus. Kui Statistikaamet on 1990ndatest aastatest kogunud infot teadus- ja
arendustegevuse kulutuste kohta, siis TeadusSilm soodustab analoogset järjepidevat
andmete seiramist ka teadustegevuse muude indikaatorite kohta.
4) Ülevaatlikkus. Erinevate andmebaaside andmete kõrvutamine võimaldab saada parema
tervikpildi ja laiendada indikaatorite hulka, mida seirata.
5) Efektiivsus. Ühte kohta kokku toodud ja visualiseeritud kujul andmete läbitöötamine
nõuab kasutajatelt vähem kognitiivset pingutust ning seetõttu suudavad nad omandada
rohkem infot. Kasutaja eest on tehtud ära suur osa sellest tööst, mis on vajalik, et jõuda
andmete mõistmiseni.
6) Avastuslikkus. Eelnevate punktide koosmõju tulemuseks on see, et aeg, mis oleks
muidu kulunud andmete otsimisele ja vormistamisele, on võimalik kulutada nüüd
andmeanalüüsile ning see omakorda soodustab üha uute küsimuste küsimist. Näiteks
miks liiguvad “eri suundades” Statistikaameti ja Eesti Teadusinfosüsteemi andmed
teadustegevusega tegelevatest isikutest? Kas teadlased suunduvad erasektorisse ja ei
tegele enam alusteadustega? Või tegeletakse alusteadustega, aga ei sisestata infot Eesti
Teadusinfosüsteemi? Võib-olla tehakse vähem, aga kvaliteetsemalt?
Eeltoodud plussid on muidugi osaliselt ka miinusteks. Aruannete loomisel tehakse
kasutaja eest ära mitmed otsused ning lõpptulemus on seega vähem paindlik, kui misiganes
algandmestik oleks. Samas on aruannete juures ka viited algandmetele ning kui keskkonnas ei
ole andmed esitatud soovitud viisil, on igal kasutajal võimalus ka ise algandmeid töödelda
Kui jätta kõrvale keskkonna käivitamine, mis on ühekordne suurem pingutus, siis ka
selle edasine töös hoidmine, suurenev surve andmekvaliteedile ja eeltoodud uute ootuste
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rahuldamine nõuab ressursse. TeadusSilm ei tee seega “elu” tingimata lihtsamaks, aga see
tõstab lati kõrgemale ning aitab astuda sammu edasi andmepõhisemate otsustusprotsesside
suunas.
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5. Kokkuvõte
Magistritöö

raames

loodi

teadus-

ja

arendustegevuse

statistiliste

näitajate

visualiseerimise keskkond TeadusSilm. Eesmärgiks oli teadus- ja arendustegevuse statistika
andmed visualiseerida ning muuta need paremini kättesaadavaks nii tavakasutajatele kui
teadus- ja arendustegevuse administraatoritele.
Tegevused viidi läbi mitmes etapis. Sissejuhatavatele intervjuudele järgnes
prototüüpide loomine ning nende testimine kasutajate peal. Järgnesid tööd andmetega ning
ülejäänud TeadusSilma lehtede loomine. Protsessi lõpus viidi läbi summatiivsed
kasutajaintervjuud, kasutajamugavuse testimine ning tagasisideküsitlus.
TeadusSilm on sängitatud Eesti Teadusinfosüsteemi veebilehele, kus kuvatakse Power
BI tarkvaraga loodud aruandeid. Aruannete aluseks olevad andmed pärinevad Power BI
tööruumi imporditud Exceli failidest ning spetsiaalselt TeadusSilma jaoks loodud andmelaost,
kuhu andmeid päritakse Eesti Teadusinfosüsteemis Web API teenuste abil. Kaasatud on
andmeid Eesti Teadusinfosüsteemist ning Statistikaameti, Rektorite Nõukogu, InCites, eCorda,
WIPO ning OECD andmebaasidest. TeadusSilma aruanded sisaldavad statistilisi näitajaid
Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastusest, teadusprojektidest, teadlastest, teadusasutustest,
publikatsioonidest, tööstusomanditest ja doktoritööde kaitsmisest.
Magistritöös põhjendati erialakirjandusele toetudes andmete visualiseerimisel tehtud
valikuid. Lähtuti soovitusest mitte karta “lihtsaid” lahendusi ning pöörati palju tähelepanu
andmemüra vähendamisele ja kasutajatelt tagasiside küsimisele. Pärast projekti igat elutsüklit
viidi läbi struktureerimata kasutajaintervjuusid ja kasutatavuse testimist ning protsessi lõpus
ka tagasisideküsitlusi. Kasutatavuse testimisel rakendati edukalt valjult-kaasamõtlemise
meetodit.
Loodud keskkonna poolt pakutavat lisandväärtust iseloomustati märksõnadega
tsentraliseeritus, süsteemsus, järjepidevus, ülevaatlikkus, efektiivsus ning avastuslikkus.
Keskkonna loomine soodustab andmete järjepidevat kogumist ja andmekvaliteedi parandamist.
Ühte kohta koondatud ja süsteemselt esitatud ning visualiseeritud kujul andmeid suudavad
kasutajad kiiremini läbi töötada ning see soodustab kiirema ja põhjalikuma ülevaate saamist,
andmete paremat mõistmist ja uute küsimuste küsimist.
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Viimases peatükis näidati, kuidas on loodud tehnilist lahendust võimalik kasutada Eesti
teaduse hetkeseisust ülevaate saamiseks. Varasemate analüüsidega võrreldes tõsteti esile, et
Eesti teadus- ja arendustegevuse statistilised näitajad tegid küll eriti 2007–2012 läbi
märkimisväärse tõusu ning on praeguseks jõudnud arvestatavale rahvusvahelisele tasemele, ent
viimasel viiel aastal on tõus peatunud. Üheks põhjuseks võib olla teadlaste arvu vähenemine.
Riiklikul tasandil on astutud mitmeid samme järelkasvu probleemi leevendamiseks ning
TeadusSilm võib edaspidi olla üheks abivahendiks jälgimaks, kas nimetatud meetmetest on ka
kasu.
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Lisa 1. Kasutusmugavuse testimise testülesanded
Tagasiside etapp 4.1.
1.

Milline oli projektide naissoost vastutavate täitjate keskmine vanus 2019. aastal?

Testimise eesmärk: sügavale peidetud info
2. Kui suur oli rahastusprogrammi “Mobilitas järeldoktori programm” projektide
rahastus 2018. aastal?
Testimise eesmärk: filtreerimine keerukast menüüst
3. Kui suur oli rahastusprogrammi “Personaalse uurimistoetuse rühmagrant (PRG)”
Tartu Ülikoolile eraldatud rahastus 2018. aastal?
Testimise eesmärk: filtrite tühjendamine, filtriploki avamine
4. Kui suur oli Tallinna Ülikoolis 2018. aastal humanitaarteaduste valdkonnas kaitstud
doktorikraadide arv?
Testimise eesmärk: mitu võimalikku navigatsiooniteekonda
5. Milline oli Eesti järjekorranumber riikide võrdluses kategoorias juhtivautorlusega top
10% tsiteeritumad publikatsioonid?
Testimise eesmärk: sügavale peidetud ja mitmeti mõistetav info
6. Hinnang publikatsioonide autorite isikute soolisele ja vanuselisele koosseisule ja selle
dünaamikale viimasel 10 aasta jooksul.
Testimise eesmärk: mitme graafiku kombineerimine, üldiste järeldust tegemise lihtsus
7. Mis tüüpi publikatsioonid on kaasatud publikatsioonide riikide võrdluse andmestikus?
Testimise eesmärk: metoodika info kasutamine, infotekstide lugemine
8. Üldine hinnang keskkonnale ja selle kasutamise lihtsusele.
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Lisa 2. ETISest päritavad andmed
Andmed imporditakse Eesti Teadusinfosüsteemist
andmemudelisse Web API teenuste abil.

TeadusSilma

Power

BI

ETIS

2.1. Kasutatavad teenused
Objekt

Päring

asutused

https://www.etis.ee:7443/api/institution/getitems?Format=json&Search
Type=3&Take=5&Skip=0

doktorikraadide
kaitsmised (ehk
juhendamised)

https://www.etis.ee:7443/api/mentorship/getitems?Format=json&Search
Type=3&Take=5&Skip=0

projektid

https://www.etis.ee:7443/api/project/getitems?Format=json&SearchTyp
e=3&Take=5&Skip=0

publikatsioonid

https://www.etis.ee:7443/api/publication/getitems?Format=json&Search
Type=3&Take=5&Skip=0

rahastusprogram https://www.etis.ee:7443/api/programme/getitems?Format=json&Searc
mid
hType=3&Take=5&Skip=0
tööstusomand

https://www.etis.ee:7443/api/industrialproperty/getitems?Format=json&
SearchType=3&Take=5&Skip=0

Ühekordselt imporditi andmemudelisse järgmised klassifikaatorid:
- keeled;
- riigid;
- ETIS valdkonnad;
- CERCS valdkonnad;
- Frascati valdkonnad;
- publikatsioonide klassifikatsioon.
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2.2. ETISest päritavad andmed ja nende seosed
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Lisa 3. Power BI ETIS andmemudel

3.1. Power BI ETIS andmemudeli seosed

3.2. Power BI ETIS andmemudeli andmeväljad
Mõõdikud (Measures):
Mõõdik

Kirjeldus

Industrial Properties

Industrial Property
Count

Tööstusomandite arv.

Mentorship

Mentorship Count

Juhendamiste arv (incl
magistrikraadid).
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Project

Publications

Financing Amount per
Year

Projektide aastane rahastus.

Project Count

Projektide arv.

Weighted Project
Count by Activity

Projektide arv tegevuse liikide
osakaalude lõikes, s.t kui projekt on
50% alusuuring ja 50%
rakendusuuring, siis läheb projekt
mõlema liigi puhul arvesse
koefitsendiga 0,5.

Weighted Project
Count by Research
Area

Projektide arv valdkondade osakaalude
lõikes, s.t kui projekt on 50%
Terviseteaduse ja 50%
Humanitaarteadused, siis läheb projekt
mõlema valdkonna puhul arvesse
koefitsendiga 0,5.

Publication Count

Publikatsioonide arv.

Tabelid ja väljad:
Tabel

Andmeväli

Classification

Vaste ETIS Web API Kirjeldus
teenustes
Klassifikaator
imporditi ühekordselt.

Publikatsiooni
klassifikaator.

ClassificationID

Klassifikaatori
järjekorranumber
loendis.

Code

Publikatsioonide
klassifikaatori elemendi
kood (nt 1.1., 1.2 jne).

Code Name

Klassifikaatori elemendi
kood ja nimetus.

Code Name ENG

Klassifikaatori elemendi
kood ja nimetus inglise
keeles.

Group Code

Klassifikaatori elemendi
kood (nt 1., 2. jne).
Kaasatakse esimese
taseme elemendid.

Group Code Name

Klassifikaatori elemendi
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kood ja nimetus.
Kaasatakse esimese
taseme elemendid.

Date

Group Name

Klassifikaatori elemendi
nimetus. Kaasatakse
esimese taseme
elemendid.

Group Name ENG

Klassifikaatori elemendi
nimetus inglise keeles.
Kaasatakse esimese
taseme elemendid.

Name

Klassifikaatori elemendi
nimetus.

Name ENG

Klassifikaatori elemendi
nimetus inglise keeles.

Year

Publication.Publishing
Year

Publikatsioonide puhul
ilmumisaasta.

IndustrialProperty.Prio Töötsusomandi
rityApplilcation.Priorit prioriteeditaotluse aasta.
yDate
Projekti puhul projekti
Project.StartDate +
aasta, s.t loendatakse
Project.EndDatte
projekte, mis on vastaval
aastal käimasolevad.
Juhendamiste puhul pole
väli kasutusel.
Industrial
Property

IndustrialProperty

Tööstusomand.

Classification Name

PriorityApplilcation.Cl Klassifikaatori (IPC,
assificationName
ECLA etc) nimetus eesti
keeles.

Classification Name
Eng

PriorityApplication.Cl
assificationNameEng

Klassifikaatori (IPC,
ECLA etc) nimetus
inglise keeles.

Contry Code

PriorityApplilcation.C
ountryCode

Prioriteeditaotluse riigi
ISO Alpha 2 kood.

Contry Name

PriorityApplilcation.C
ountryName

Prioriteeditaotluse riigi
nimi eesti keeles.
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Country Name ENG

PriorityApplilcation.C
ountryNameEng

Prioriteeditaotluse riigi
nimi inglise keeles.

Display Info

DisplayInfo

Tööstusomandi lühikirje
eesti keeles.

Display Info ENG

DisplayInfoEng

Tööstusomandi lühikirje
inglise keeles.

Industrial Property
ID

Tööstusomandi guid.

Priority Year

PriorityApplilcation.Pr Prioriteeditatoluse aasta.
iorityDate

Status

PriorityApplilcation.St Staatuse (kaitstud,
atus
lõpetatud, võõrandatud)
nimetus eesti keeles.

Status ENG

PriorityApplilcation.St Staatuse nimetus inglise
atus
keeles.

Type Name

TypeName

Tüübi (patentne leiutis,
kasulik mudel etc)
nimetust eesti keeles.

Type Name ENG

TypeNameEng

Tüübi nimetus inglise
keeles.

Industrial
Property
Country Code

IndustrialProperty.Cou Tööstusomandi riigid, sh
ntryCodes
nii prioriteeditaotluse
riik, kaitsedokumetide
kui järgnevate taotluste
riigid.
Country Code

CountryCodes

Riigi ISO Alpha 2 kood.

Country Name

Riigi nimetus eesti
keeles. Nimetus leitakse
riigi koodi järgi riikide
klassifikaatorist.

Country Name ENG

Riigi nimetus inglise
keeles. Nimetus leitakse
riigi koodi järgi riikide
klassifikaatorist.

Institution with
Sub
Active Evaluation

Institution

Asutus.

EvaluationDecisions

Filtreerib asutused, millel
on kehtiv positiivne
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evalveerimisotsus.
Head Institution

Tükeldile lisab piirangu,
et kuvatakse ainult
peaasutusi.
Saab kasutada ka selleks,
et filtreerida välja kirjeid
(publikatsioone, projekte
jne), millel on seos mõne
asutusega.

Inst Guid

Guid

Asutuse guid.

Inst Name

Name

Asutuse nimi eesti
keeles.

Inst Name ENG

NameEng

Asutuse nimi inglise
keeles.

Legal State Name

LegalStateName

Asutuse õigusliku
seisundi nimetust eesti
keeles.

Legal State Name
ENG

LegalStateNameEng

Asutuse õigusliku
seisundi nimetus inglise
keeles.

Sub Inst Guid

Guid

Allüksuse guid.

Sub Inst Legal State

LegalStateName

Allüksuse õigusliku
seisundi nimetus eesti
keeles.

Sub Inst Legal State
Eng

LegalStateNameEng

Allüksuse õigusliku
seisundi nimetus inglise
keeles.

Sub Inst Name

Name

Allüksuse nimi eesti
keeles.

Sub Inst Name Eng

NameEng

Allüksuse nimi inglise
keeles.

Sub Inst Reg No

BusinessRegNo

Allüksuse
registrinumber.

Loend imporditi
ühekordselt.

Keel. Kasutusel
publikatsioonide ja
juhendamiste puhul.

Language

Code

Keele ISO Alpha-2 kood.
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Language ID

Järjekorranumber keele
loendis.

Name

Keele nimetus eesti
keeles.

Name ENG

Keele nimetus inglise
keeles.

Mentorship

Mentorship

Juhendamised (sh
doktoritööde kaitsmised).

Defence Year

DefenceYear

Kraadi kaitsmise aasta.

Degree Name

DegreeName

Kraad nimetus eesti
keeles (doktorikraad,
magistrikraad etc).

Degree Name ENG

DegreeNameEng

Kraadi nimetus inglise
keeles.

Display Info

DisplayInfo

Juhendamise lühikirje.

Display Info ENG

DisplayInfoEng

Juhendamise lühikirje
inglise keeles.

Language Name

LanguageName

Keele nimetus. Annab
sama tulemuse nagu
Language.Name.

Mentorship Guid

Guid

Juhendamise guid.

Studies Start Date

StudiesStartDate

Õpingute alguskuupäev.

Studies Start Year

StudiesStartDate

Õpingute algusaasta.

Studies Status Name

StudiesStatusName

Staatuse nimetus eesti
keeles (kaitstud,
juhendamisel etc).

Studies Status Name
ENG

StudiesStatusNameEn
g

Staatuse nimetus inglise
keeles.

Project

Projekt.

Display Info

DisplayInfo

Projekti lühikirje.

Display Info ENG

DisplayInfoEng

Projekti lühikirje inglise
keeles.

Project Guid

Guid

Projekti guid.

Project Type

ProjectType

Projekti tüübi nimetus

Project
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eesti keeles (teadus- ja
arendusprojekt,
infrastruktuuriprojekt
etc).
Project
Activity

Project

Projekti tegevuse liik
(alusuuring, katse- ja
arendustöö etc).

Activity Name

Activities.Name

Tegevuse liigi nimetus
eesti keeles.

Activity Name ENG

Activities.NameEng

Tegevuse liigi nimetus
inglise keeles.

Programme

Projekti
rahastusprogramm.
Hierarhiline loend.

Code

Code

Rahastusprogrammi
kood ETISes.

Code Name ENG

Code + NameEng

Rahastusprogrammi
kood ja nimetus inglise
keeles.

Code Name EST

Code + Name

Rahastusprogrammi
kood ja nimetus inglise
keeles.

Project
Program with
Sub

Guid

Rahastusprogrammi
kood.

Level 1 Code

Code

Rahastusprogrammi
kood. Kaasatakse
esimese taseme
programmid.

Level1 Code Name
Eng

Code + NameEng

Rahastusprogrammi
kood ja nimetus inglise
keeles. Kaasatakse
esimese taseme
programmid.

Level1 Code Name
Est

Code + Name

Rahastusprogrammi
kood ja nimetus eesti
keeles. Kaasatakse
esimese taseme
programmid.

Level1 Name Eng

NameEng

Rahastusprogrammi
nimetus inglise keeles.
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Kaasatakse esimese
taseme programmid.
Level1 Name Est

Name

Rahastusprogrammi
nimetus eesti keeles.
Kaasatakse esimese
taseme programmid.

Level 2 Code

Code

Rahastusprogrammi
kood. Kaasatakse teise
taseme programmid.

Level2 Code Name
Eng

Code + NameEng

Rahastusprogrammi
kood ja nimetus inglise
keeles. Kaasatakse teise
taseme programmid.

Level2 Code Name
Est

Code + Name

Rahastusprogrammi
kood ja nimetus eesti
keeles. Kaasatakse teise
taseme programmid.

Level2 Name Eng

NameEng

Rahastusprogrammi
nimetus inglise keeles.
Kaasatakse teise taseme
programmid.

Level2 Name Est

Name

Rahastusprogrammi
nimetus eesti keeles.
Kaasatakse teise taseme
programmid.

Name Eng

NameEng

Rahastusprogrammi
nimetus inglise keeles.

Name Est

Name

Rahastusprogrammi
nimetus eesti keeles.

Publication

Publikatsioon.

Display Info

DisplayInfo

Publikatsiooni lühikirje.

Is Open Access

IsOpenAccess

Open Access väärtus
eesti keeles (jah / ei).

Is Open Access
ENG

IsOpenAccess

Open Access väärtus
inglise keeles (yes / no).

Keywords As Free
Text

KeywordsAsFreeText

ETISe välja “Imporditud
märksõnad” väärtus.

Open Access

OpenAccessLicenceN

Open Access litsentsi

Publication
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Licence Name

ame

nimetus eesti keeles.

Open Access
Licence Name ENG

OpenAccessLicenceN
ameEng

Open Access litsentsi
nimetus inglise keeles.

Open Access Type
Name

OpenAccessTypeNam
e

Open Access tüübi
nimetus eesti keeles
(roheline, kuldne etc).

Open Access Type
Name ENG

OpenAccessTypeNam
eEng

Open Access tüübi
nimetus inglise keeles

Periodical

Periodical

Väljaande nimetus.

Publ Guid

Guid

Publikatsiooni guid.

Publishing House

PublishingHouse

Kirjastuse nimetus.

Klassifikaator
imporditi ühekordselt.

CERCS
teadusvaldkondade
klassifikaator.
Hierarhiline loend.

Research Area
Cercs

Research Area
Etis

Code

Valdkonna kood.

Code Name Eng

Valdkonna kood ja
nimetus inglise keeles.

Code Name Est

Valdkonna kood ja
nimetus eesti keeles.

Level1 Eng

Valdkonna nimetus
inglise keeles.
Kaasatakse esimese
taseme valdkonnad.

Level1 Est

Valdkonna nimetus eesti
keeles. Kaasatakse
esimese taseme
valdkonnad.

Name Eng

Valdkonna nimetus
inglise keeles.

Name Est

Valdkonna nimetus eesti
keeles.
Klassifikaator
imporditi ühekordselt.

ETISe
teadusvaldkondade
klassifikaator.
Hierarhiline loend.
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Code

Valdkonna kood.

Code Name Eng

Valdkonna kood ja
nimetus inglise keeles.

Code Name Est

Valdkonna kood ja
nimetus eesti keeles.

Level1 Eng

Valdkonna nimetus
inglise keeles.
Kaasatakse esimese
taseme valdkonnad.

Level1 Est

Valdkonna nimetus eesti
keeles. Kaasatakse
esimese taseme
valdkonnad.

Name Eng

Valdkonna nimetus
inglise keeles.

Name Est

Valdkonna nimetus eesti
keeles.

Research Area
Frascati

Klassifikaator
imporditi ühekordselt.

Frascati
teadusvaldkondade
klassifikaator.
Hierarhiline loend.

Code Name Eng

Valdkonna kood ja
nimetus inglise keeles.

Code Name Est

Valdkonna kood ja
nimetus eesti keeles.

Level1 Eng

Valdkonna nimetus
inglise keeles.
Kaasatakse esimese
taseme valdkonnad.

Level1 Est

Valdkonna nimetus eesti
keeles. Kaasatakse
esimese taseme
valdkonnad.

Name Eng

Valdkonna nimetus
inglise keeles.

Name Est

Valdkonna nimetus eesti
keeles.
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Lisa 4. TeadusSilma Power BI aruannete loomise juhend
Juhend on koostatud Power BI service versioonile. Teadussilm asub Power BI
(https://powerbi.microsoft.com/) tööruumis “ETIS”.
Teadussilmal on kahte tüüpi andmekomplekte:
a) ETIS andmemudel - andmed, mis tulevad Eesti Teadusinfosüsteemiga liidestatud
andmelaost.
b) Andmeruumi imporditud Exceli tabelid.

1. Lähteandmete faili koostamine
Power BI tööruumi andmete importimiseks Exceli failina peavad andmed olema tabeli
vormingus (märgid andmed ja vajuta Ctrl+T). Oluline on jälgida, et tabeli vormingus ala
kattuks täpselt andmealaga ja ei sisaldaks tühje ridu või tulpasid. Samuti on oluline järgida, et
tabelil oleks unikaalne nimetus (soovitav on programmi poolt vaikimisi määratud nimetus ära
muuta Exceli sakil “Kujundus” https://gyazo.com/0699039a0555271ac057d808937e30e1),
sest esiteks on andmetabeli nimetus Power BI-s kuvamisel informatiivsem ja teiseks tagab see
hiljem korrektsema andmete värskendamise. Lähteandmete faili koostamisel tuleks pöörata
tähelepanu järgmistele küsimustele:
1) Kas tabelisse kanda koondnäitajad või detailandmed?
Üldjuhul eelistada lähteandmetena detailandmeid, v.a juhul, kui:
-

detailandmed pole kättesaadavad

-

detailandmete turvanõuded

-

andmete hoomatavus on parem, s.t koondnäitajatega tabelit võib olla teatud juhtudel
lihtsam värskendada

-

detailandmete summa ei võrdu kogusummaga (üks-mitmele seosed andmetes) ja
osakaalude arvutamiseks ei ole algandmeid.
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2) Lähteandmete ülesehitus horisontaalne või vertikaalne?
Üldjuhul eelistada vertikaalset ülesehitust, sest see tagab paindlikumad filtreerimise ja
kuvamise võimalused.
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3) Panna andmed ühele lehele või eraldi lehtedele?
Üldjuhul eelistada andmete ühele Exceli lehele panemist. Eraldi lehele tuleks panna juhul, kui
andmetel mõistlik ühisosa puudub.

4) Tabeli parameetrite nimetused.
Power BI puhul on lihtsam, kui tabeli parameetrite nimetused on võimalikult sarnased
graafikul kuvatavatele, sest siis ei pea neid graafikul enam muutma. Saab sisestada ka tühikuid
jms märke. Seega näiteks asutuse nimeks mitte panna “AsutusEst” ja “AsutusEng”, vaid pigem
“Asutus” ja “Institution”.
Teisalt on edasine värskendamine lihtsam, kui jätta need andmeväljade nimetused, mis
tulevad lähteandmebaasist.

5) Numbriliste näitajate formaat.
Praktikas on osutunud paindlikumaks, kui andmed on võimalikult algkujul, s.t miljonite
korral sisestada “1500000”, mitte “1,5”. See annab parema võimaluse Power BI enda ühikute
automaatse kuvamise funktsionaalsuste kasutamiseks.
Lähteandmete tabeli koostamise kontrollnimekiri:
-

Kas andmete ingliskeelsed vasted on tabelis olemas?

-

Kas filtrite üksuste nimetused on järjepidevad ja korrektsed?

-

Kas tabelite nimetused on määratud ja järjepidevad?

-

Kas faili nimi järgib Teadussilma navigatsiooni struktuuri?

2. Andmete laadimine
Hangi andmed > Failid > vali fail > Exceli andmete importimine Power BI-sse. Videojuhend:
https://gyazo.com/d497f2e5121e12e93cfdf567eda1941e
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3. Andmete värskendamine

Andmete värskendamisel on väga oluline jälgida, et tabeli nimetus oleks sama, mis
originaaltabelil, sest vastasel korral Power BI ei tunne ära, millist tabelit värskendada, ja
aruanded võivad katki minna. Muus osas on kõik sammud samad nagu andmete algsel
laadimisel. Süsteem küsib faili laadimisel, kas peaks looma uue tabeli või värskendama vana.
Antud juhul tuleks valida vana värskendamine.
Et andmed uueneks konkreetse aruande juures, siis võib olla vaja vajutada lülitit “Värskenda”,
mis asub päise horisontaalmenüüs paremal nurgas.

4. Aruannete koostamine

Aruande loomiseks tuleb minna andmekomplekti nimetusele ja klõpsates selle lõpus
olevale kolme punktiga ikoonile. Avanevast rippmenüüst valida “Loo aruanne”.
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3.1. Graafikud
Vali paneelis “Visualiseeringud” graafiku tüüp ja märgi paneelis “Väljad”
lähteandmete tabelist graafiku telg, legend ja väärtused ning ühtlusta vorming stiiliraamatuga.
Vajadusel

saab

lisada

ka

analüütika

jooni.

Näidisvideo:

https://gyazo.com/9ba2b6221b5a962d9c89a839dfaf9f8c
Tähelepanekud:
-

Raskesti hakkab silma funktsionaalsus Andmesildid > Kohandage seeriaid > kui
graafikul on andmed tihedalt, siis võib anda parema loetavuse see, kui eri objektide
andmesildid teha eri värvi.

-

Visuaalsed suhtlused > siin saab määrata milliseid ikoone kuvatakse graafiku
ülanurgas. Teadussilma puhul on filtri ikoon välja lülitatud, sest kasutajaintervjuude
põhjal tekitas see rohkem segadust kui oli vajalik / kasulik.

-

Tabelite ja sektordiagrammide kujundamine on vaevaline. Tabelite puhul on
aeganõudev saavutada sobivat formaati, sektordiagrammide probleemid on enamasti
seotud kujundusega, näiteks ei kuvata kõigi kategooriate juures kategooria nimetust või
lõigatakse nimetus ebasobiva koha pealt pooleks ja ise seda seadistada ei saa.

-

Kombineeritud joon- ja kobartulpdiagrammi vaikimisi kuvatav pilt võib olla raskesti
loetav. Seal tuleb ise mängida joone asukohaga muutes y-telje seadistusi (algus, lõpp
jne).

-

Kui graafikul on parameetriks aasta ja vormil kuvatakse aastaid üle ühe (2010, 2012
jne), siis tuleks kontrollida x-telje tüüpi. Aasta puhul peaks tüübiks olema
“Kategooriline”. Samuti võib olla vajadus muuta graafiku sorteerimise laadi > graafiku
ülal nurgas kolme täpi ikoon ning Sortimisalus.

-

Kasutajaintervjuude põhjal, lüliti “Ekspordi andmeid” ei hakka hästi silma (graafiku
ülanurgas kolme punkti ikoon ja seejärel rippmenüüst “Ekspordi andmeid”).

Kontrollnimekiri:
-

Kas väljade nimetused on korrektsed (isegi, kui graafikul neid ei kuvata, siis andmete
peale hiirega liikudes kuvatakse kohtspikrit, kus on näha väljade nimetused?

-

Kas graafiku vorming vastab stiiliraamatule?
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3.2. Tükeldid
Tükeldid võimaldavad lisada vormile parameetreid, mille järgi kasutaja saab aruandes
andmeid filtreerida. Tükeldi lisamiseks tuleb valida graafiku tüüp “Tükeldi” ning märkida väli,
millest võetakse tükeldi väärtused:

Vormile lisandunud tükeldi ülanurgas on väike allapoole nooleke, millel klõpsates saab valida
tüüpi:

Tekstiliste väärtustega tükeldi puhul on võimalik lisada otsingufunktsionaalsus tükeldi
ülanurgas asuva kolme punkti ikooni kaudu:
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Vormingu paneelis, sektoris “Valiku juhtnupud”

on

võimalik märkida:
-

ühene valik > tükeldi elemendid on raadionupud, s.t
üksteist välistavad;

-

mitmikvalimine CTRL-iga > määrab, kas uue
märkeruudu valimisel varasem tühjendatakse või
jäetakse ka varasem märgituks;

-

kuva valik “Valik kõik” > tükeldi päisesse lisatakse
märkeruut “Vali kõik”.
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Tükeldit ennast on võimalik omakorda filtreerida. Märgi tükeldi ja lisa seejärel paneelis
“Filtrid” sellele piiranguid. Näiteks alloleval näitel on tükeldile “Riik” lisatud filter, et
nimekirjas ei kuvataks riiki “Argentiina” ning nimekirjas kuvataks vaid neid riike, mille
publikatsioonide arv (antud juhul tulp “Value”väärtus) on suurem kui 5.

Kontrollnimekiri:
-

Kas kujundus vastab stiiliraamatule?

-

Kas lisatud on “vali kõik” võimalus ja võimalik on märkida mitut (ilma Ctrl-lülitit
kasutamata)?

-

Kontrollida, et tükeldi otsinguväljale pole juhuslikult jäänud viimane otsisõna (sest seda
näeks ka lõppkasutaja).
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3.4. Visuaalsed suhtlused ja sünkroniseerimine
Mõlemad funktsionaalsused mõjutavad seda, mil määral filtrid ja graafikud üksteist
mõjutavad. Sünkroniseerimine mõjutab filtrite suhtlust eri lehtede vahel, s.t kas filtreerimine
ühel lehel mõjutab ka filtreerimist teisel lehel. Sünkroniseerimist ei ole Teadussilma puhul
üldjuhul kasutatud. Pigem võib filtriplokkide kopeerimisel ühel lehelt teisele olla probleemiks,
et sünkroniseerimine tuleb automaatselt kaasa ja siis peab pigem sünkroniseerimislinnukesi
eemaldama.
Visuaalsed suhtlused mõjutab seoseid sama lehe raames. Näiteks, kui lehel on mõni
tükeldi, mis peaks mõjutama ühte graafikut, aga ei peaks mõjutama teist. Või kas tulbale
klõpsamine ühel graafikul tõstab samad andmed esile ka teisel graafikul.
Visuaalse suhtluse muutmiseks tuleb ülemisel horisontaalmenüüs sektsioonis
“Visuaalsed suhtlused” lülitada sisse valik “Redigeeri suhtlusi”. Märgi element, mille mõju
teistele elementidele soovid muuta. Seejärel ilmuvad kõigi elementide ülanurka ikoonid, millel
klõpsamisel saab määrata, kas esimesel elemendil tehtud valikud mõjutavad seda elementi või
mitte. Nt alloleval pildil on määratud, et tükeldi “Aasta” ei mõjuta (s.t filtreeri) graafikut “TA
tegevusega seotud isikute arv”. Suhtlusi saab määrata igas suunas, s.t nii tükeldi ja graafiku
vahel kui kahe graafiku vahel.

3.5. Lülitite funktsionaalsuse lisamine
Lüliti lisamiseks tuleb päise menüüs “Nupud” valida sobiv lüliti tüüp. Vormindamise
paneelis saab muuta lüliti ikooni, teksti jms visuaalseid parameetreid. Paneeli allosas on plokk
“Toimingud”, kus saab määrata, mida lüliti teeb: kas viib näiteks mõnele veebiaadressile või
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vahetab vaadet (tüübiks “Järjehoidja”). Lisaks saab siin plokis määrata lülitile nö kohtspikkrit
(tooltip), mida kuvatakse lõppkasutaja vaates lülitile liikudes.

3.6 Järjehoidjate funktsionaalsuse lisamine
Järjehoidjad (bookmark) salvestavad lehe teatud seisus. Kui siduda omavahel lüliti ja
järjehoidja, siis on lõppkasutajal võimalik lüliti vajutamisel vahetada vaadet ühest seisust
teisele (näiteks avada metoodika nö hüpikakent). Teadussilmas on järjehoidjad kasutusel
järgmistes kohtades:
-

filtrite algseisu lähtestamine

-

metoodika (hüpik)akna kuvamine

-

graafiku lülitamine summade vaatest osakaalude vaatesse
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Järjehoidjate lisamisel tuleb teha nähtavaks “Valikupaan” ja “Järjehoidjate paan”:

Järjehoidja lisamiseks tuleb valikupaanis märkida objekt, millele vastav järjehoidja kehtib ning
vajutada lülitil “Lisa”. Objekti võib ka jätta märkimata, siis kehtib järjehoidja tervele aruandele.

Klõpsates lisandunud järjehoidja järel kolme punkti ikoonil, saab näiteks muuta järjehoidja
nime, ent määrata ka millist objekti (ehk visuaali) vastav järjehoidja mõjutab. TeadusSilma
kontekstis on olulised read “Andmed” (kas järjehoidja vahetus mõjutab andmete filtreeringuid)
ja “Valitud visuaalid” (kas järjehoidja mõjub ainult märgitud visuaalile või kogu aruandele).
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Järjehoidja lisamine metoodika kuvamise funktsionaalsuse näitel
1) Lisada lüliti “Metoodika”.
2) Lisada Metoodika nö hüpikaken, s.t kolm üksteise peal asuvat tekstivälja (alumine
katab kogu aruande ja on 50% läbipaistev) ja lüliti ikooniga “Tagasi”. Grupeerida need
üheks grupiks “Metoodika”.
3) Märkida

valikupaanis

grupp

“Metoodika”

ja

lisada

järjehoidja

“<AruandeNimetus>Avatud” (nt “RiigidAvatud”). Järjehoidjas eemaldada linnuke
valiku “Andmed” eest ja märkida linnuke rea “Valitud visuaalid” ette.
4) Teha

grupp

“Metoodika”

mittenähtavaks

ja

lisada

uus

järjehoidja

“<AruandeNimetus>Suletud” (nt “RiigidSuletud”). Ka selles järjehoidjas eemaldada
linnuke valiku “Andmed” eest ja märkida linnuke rea “Valitud visuaalid” ette.
5) Kui nüüd vaheldumisi klõpsata järjehoidjatel RiigidAvatud ja RiigidSuletud, siis peaks
metoodika aken vaheldumisi ilmuma nähtavale ja muutuma mittenähtavaks.
6) Järgmise sammuna peaks vaate vahetuse siduma lülititega, s.t lülitile “Metoodika”
lisada

“Toiming”

tüübiga

“Järjehoidja”

ja

valida

rippmenüüst

järjehoidja

“RiigidAvatud”. Metoodika aknas peaks lülitile “Tagasi” lisama toimingu järjehoidjaga
“RiigidSuletud”.
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Selline lahendus võimaldab seda, et kui kasutaja põhiaruandes näiteks muudab algseid
seadistusi ja lisab omalt poolt filtreid, siis metoodika akna avamine andmete seisu ei mõjuta ja
avab/suleb ainult akna (ehk vaate).
Lüliti lähtesta algseis jaoks on vaja luua järjehoidja “<AruandeNimetus>Algseis” (nt
“RiigidAlgseis”), mis on vaikimisi seadetega.
Graafiku kuva vahetamise lülitite “%” ja “123” jaoks on vaja luua järjehoidjad, mis on
analoogsed metoodika järjehoidjatele. Järjehoidja vahetab ühe graafiku teise vastu
(tulpdiagrammi nt protsenttulpdiagrammi vastu). Selleks luuakse grupp, milles on
1) Protsentgraafikuga vaate elemendid (graafik + lüliti “%”)
2) Tulpdiagrammiga vaate elemendid (graafik + lüliti “123”)
Vaikimisi vaates olev grupp pannakse ülespoole ja lisatakse kaks järjehoidjat, millest ühega on
protsentgraafiku grupp nähtav ja teisega peidetud. Järjehoidjad seotakse vastavalt “%” või
“123” lülitiga.

Kontrollnimekiri
Kuna TeadusSilmas on kasutusel kolme tüüpi järjehoidjaid, siis on optimaalne
testimisjärjekord järgmine:
-

ava aruanne;

-

filtreeri andmeid;

-

ava metoodika aken ja sulge see;

-

vaata, kas tehtud filtreeringud on jäänud püsima;

-

mine graafikule, millel on % või 123 lüliti ja vajuta lülitit edasi-tagasi > kontrolli, kas
filtreeringud jäid püsima;

-

vajuta “Lähtesta algseis” lülitit ja vaata, kas taastatakse aruande vaikimisi algvaade.
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