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Kratt Sälli prototüübi ülesanne on muuseumitöötajate tähelepanu juhtida museaalidele, mille
seisund võib lähima 10 aasta jooksul halveneda ja mille olukorra võiks seetõttu üle vaadata.

Testimiseks on prototüüpi lisatud iga muuseumi kohta 1000 kõige kõrgema riskiskooriga
museaali. Riskiskoori arvutamiseks loodi masinõppemudel, mis vaatas kõikide museaalide
seisundihinnangute ja -muutuste ajalugu ning leidis, milliste omaduste ja kasutamise ajalooga
museaalid on sagedamini halvenenud. Museaalide omadustest kasutas mudel olemust,
materjali, materjalirühma, tehnikat, dateeringut ja eksponeeritavust ning kasutamise ajaloost
infot selle kohta, mitu korda ja mitu päeva on museaal näitusel ja/või korrastamises
(korrastustöö, konserveerimine/restaureerimine) veetnud, mis on museaali viimane
seisundihinnang ja kui kaua on museaali seisund püsinud muutumatuna.

Prototüüp MuISiga otse ei suhtle ja andmete uuendamine käib käsitsi. Testperioodil on
prototüübis MuISi andmed seisuga 03.06.2021. Nimekirja ei ole kaasatud museaale, mille
seisundit on 2021. aasta jooksul hinnatud.

Rakenduse kasutamiseks tuleb muuseumitöötajal
esmalt sisse logida (Joonis 1). Kasutajad on loodud
enne rakenduse testperioodi kokku lepitud
muuseumitöötajatele, kuid vajadusel saab kasutajaid
juurde luua.

Joonis 1. Rakendusse
sisselogimine.
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Pärast sisenemist näidatakse kasutajale nimekirja 1000
kõige kõrgema riskiga museaalidest (Joonis 2), mille
olukorda peaks eelisjärjekorras kontrollima. Nimekirjas
näidatakse ainult kasutaja enda muuseumi museaale.

Museaali kohta on toodud selle number, nimetus, kogu,
asukoht, materjal, olemus ja viimati antud
seisundihinnang. Kui museaal on digiteeritud ja
süsteemil on ligipääs museaalist tehtud fotole,
kuvatakse museaali andmete juures ka fotot, et see
hoidlas või näitusesaalis kiiremini ära tunda ja üles
leida. Fotol klikkides avaneb see veidi suuremalt, et
vajadusel sellega lähemalt tutvuda.

Museaalid on järjestatud kratt Sälli antud riskiskoori
põhjal (kõrgema riskiga museaalid ees). Riskiskoor
näitab, kui suure tõenäosusega antud museaali seisund
halveneb järgmise 10 aasta jooksul.

Joonis 2. Nimekiri kõrgeima
riskiskooriga museaalidest.

Rakendusel ei ole otseühendust MuISi andmebaasiga ja
rakendus kasutab andmebaasist staatilist väljavõtet.
See tähendab, et pärast väljavõtte tegemist MuISi
kantud info, sh seisundihinnangud, enam rakenduseni ei
jõua ning meil ei ole võimalik nimekirja testperioodi
jooksul kontrollitud museaalidest puhtaks teha.
Seetõttu on iga museaali juures nupp “Märgi
kontrollituks” (Joonis 2), millega on võimalik see
museaal nimekirjast ära peita, kui see on üle vaadatud.

Kuna pilootprojekt kestab lühikest aega, ei ole meil
võimalik mõõta Sälli kasutamise pikaajalist mõju
üldisele museaalide seisukorrale. Seetõttu oleks
projekti tulemuste analüüsimiseks ja kasutatavuse
hindamiseks abi oma ala asjatundjate arvamusest.
Museaali kontrollituks märkimise kinnitamisel
küsitakse, kas kasutaja arvates võib selle museaali
seisund järgmise 10 aasta jooksul halveneda
(Joonis 3).

Joonis 3. Kontrollimise
kinnitamise ja tagasiside vorm.
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Kontrollitud museaal liigub arhiivi (Joonis 4). Nupuga
“Taasta kontrollimiseks” on võimalik kontrollituks
märgitud museaal nimekirja tagasi tuua. Arhiivis on
museaalid järjestatud kontrollimise aja järgi, viimati
kontrollitud eespool. Arhiivi ja soovituste nimekirja
pääseb vasakul üleval nurgas oleva menüünupu kaudu.

Joonis 4. Arhiiv ehk kontrollituks
märgitud museaalid.

Soovituste nimekirjas olevaid museaale on võimalik
filtreerida muuseumikogu, materjali ja olemuse põhjal
(Joonis 5). Filtrite juurde pääseb nimekirja paremal
üleval nurgas asuva filtrinupu kaudu (Joonis 2).

Valitud filtrite rakendumiseks tuleb klikkida nupul
“Rakenda”. Filtrite tühistamiseks ja kõigi 1000 museaali
kuvamiseks klikkida nupul “Tühista valikud”.

Mitme filtri korraga kasutamisel tuleb arvesse võtta, et
teiste filtrite valikute nimekiri uueneb pärast esimese
filtri rakendamist.

Joonis 5. Soovituste filtreerimine.
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Rakenduse menüüst leiab vajadusel lingi
kasutusjuhendile ja kontaktinfo (Joonis 6).

Joonis 6. Kasutusjuhend.
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