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1. Eesmärk
I etapi lõpus paika pandud eesmärgid II etapile:

1. Teha selgeks, milliseid tulemusi oleks võimalik saada masinõppemudeliga, ja positiivsete
tulemuste korral jätkata eksperimentidega (ptk 2. Museaali säilivuse prognoosimine).

2. Leppida kokku ja prioriseerida funktsionaalsused, mida, hakkame näidutahvlile arendama (ptk
3. Prototüüp).

3. Tulenevalt vastusest teisele punktile, panna paika süsteemi arhitektuur ja millised on süsteemi
riistvaralised nõuded ning kes ja kui kaua vastutab süsteemi ülalhoidmise eest (kas süsteem
paigutatakse STACCi või MKA serveritesse) (ptk 3.2. Tehnilised nõuded).
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2. Museaali säilivuse prognoosimine

2.1. Eesmärk
Eelanalüüsi käigus andmeid uurides sai selgeks, et MuISis ei ole piisavalt pikemaid seisundihinnangute
aegridu, millelt oleks võimalik tuvastada, kuidas erinevate museaalide seisundid ajas muutuvad, ja anda
detailset prognoosi selle kohta, milline on museaali seisund mingil konkreetsel ajahetkel tulevikus. Kuna nii
detailne prognoos ei ole ka praktikas oluline, siis vormistasime säilivuse prognoosimise ülesannet veidi
robustsemaks: Sälli ülesanne on prognoosida, kas museaali seisund halveneb järgmise n aasta jooksul,
kus kõige paremaid tulemusi andev n selgitatakse välja eksperimentide käigus. Tegemist on kahe klassiga
(halveneb ja ei halvene) klassifikatsiooniprobleemiga ja selle jaoks saab museaalide aegridade asemel
mudeli treenimiseks kasutada järjestikuste seisundihinnangute paare, mida on rohkem.

2.2. Andmete ettevalmistamine

2.2.1. Puhastamine
Andmete eelanalüüs I etapis andis meile hea ülevaate sellest, millised andmed on ning mida ja mis kujul on
võimalik MuISist saada. II etapi tööde sujuvamaks kulgemiseks küsisime MuISist uue väljavõtte meile
sobivamas formaadis ja täiustasime eelanalüüsis tehtud andmete puhastamise samme. Tabel 1 annab
ülevaate kasutatud andmetabelitest ja andmete hulgast enne ning pärast puhastamist.

Museaalid. Museaalide tabelit polnud vaja puhastada.

Olemused, materjalid, tehnikad. Nii olemuste, materjalide kui ka tehnikate tabelitest eemaldasime ainult
duplikaatsed read:

● olemused: 2 078 rida
● materjalid: 42 824 rida
● tehnikad: 36 824 rida

Materjalirühmad. Kuna erinevaid materjale on palju, kuid paljudel materjalidel võivad olla sarnased
omadused ja soovituslikud hoiutingimused, siis lisasime museaalidele ka materjalirühmad MKA poolt
koostatud tabelist 2020. aasta museaalide analüüsi jaoks (18 materjalirühma 624 materjali kohta).

Dateeringud:

● eemaldasime read, kus nii algus- kui ka lõppaeg on märkimata (117 408 rida),
● algus- või lõppaja puudumisel kasutasime olemasolevat aega,
● võtsime dateeringust kasutusele vaid aasta komponendi (paljudel täpne dateering niikuinii puudub),
● eemaldasime duplikaadid (44 999 rida),
● eemaldasime museaalide read, millel on mitu erinevat dateeringut (erinevat liiki dateeringud või ka

sama liiki, aga mitme erineva väärtusega) (195 315 rida),
● eemaldasime dateeringud, kus dateeringu algus on hiljem kui lõpp (281 rida),
● eemaldasime dateeringud, kus algus või lõpp on tulevikust (MuISi väljavõtte tegemise aja suhtes)

(21 rida).
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● keskmistasime dateeringu alguse ja lõpu üheks dateeringuaastaks.

Puhastatud olemused, materjalid, tehnikad ja dateeringud ühendati museaalide tabeliga üheks suureks
museaali staatilisi omadusi kirjeldavaks tabeliks.

Seisundid:

● eemaldasime read, kus seisund on “määramata” (782 395 rida),
● eemaldasime read, kus seisundihinnangu aeg on tulevikust (MuISi väljavõtte tegemise aja suhtes)

(2 411 rida),
● eemaldasime duplikaadid (440 847 rida).

Näitused:

● eemaldasime read, kust ei ole võimalik välja lugeda, millal museaal näitusel viibis (st peab olema
algus ja lõpp/tagastamise aeg) (48 rida),

● eemaldasime read, kus näituse algus on tulevikust (MuISi väljavõtte tegemise aja suhtes) (35 rida),
● eemaldasime read, kus museaal tagastati enne näituse algust (546 rida),
● võtsime näituse lõpuks museaali tagastamise aja, kui see tagastati enne märgitud lõpuaega,
● eemaldasime duplikaadid (1 671 rida).

Korrastustööd:

● eemaldasime read, kus korrastustöö aeg on puudu (või ei oska süsteem seda kuupäevana
tuvastada) (6 rida),

● eemaldasime read, kus korrastustöö aeg on tulevikust (MuISi väljavõtte tegemise aja suhtes) (1
rida),

● eemaldasime duplikaadid (6 546 rida).

Konserveerimispassid:

● eemaldasime read, kus nii algus- kui ka lõppaeg on märkimata (või ei oska süsteem seda
kuupäevana tuvastada) (4 264 rida),

● algus- või lõppaja puudumisel kasutasime olemasolevat aega,
● eemaldasime read, kus konserveerimispassi aeg on tulevikust (MuISi väljavõtte tegemise aja

suhtes) (5 rida),
● eemaldasime read, kus algus on hiljem kui lõpp (63 rida),
● eemaldasime duplikaadid (3 954 rida).

Puhastatud korrastustööd ja konserveerimispassid ühendasime üheks suuremaks korrastamiste tabeliks.
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Tabel 1. Kasutatud andmete koosseis (seisuga 27.01.2021).

Tabel Kasutatud väljad Andmete hulk

Enne puhastamist Pärast puhastamist

museaalid.csv MUSEAAL_ID
NIMETUS
MUUSEUM
MUUSEUMIKOGU
EKSPONEERITAVUS

3 713 094 3 713 094

olemus.csv MUSEAAL_ID
OLEMUS

3 216 959 3 214 881

materjalid.csv MUSEAAL_ID
MATERJAL

2 379 255 2 336 431

tehnika.csv MUSEAAL_ID
TEHNIKA

1 942 460 1 905 636

dateering.csv MUSEAAL_ID
ALGUS
ALGUS_EKR
LOPP
LOPP_EKR

1 811 967 1 453 943

seisundid.csv MUSEAAL_ID
SEISUND
AEG

6 964 932 5 739 279

naitused.csv MUSEAAL_ID
ALGUS
LOPP
TAGASTAMISE_AEG

72 474 70 174

korrastustood.csv MUSEAAL_ID
AEG

70 108 63 555

konserveerimispassid.csv MUSEAAL_ID
ALGUS
LOPP

10 097 1 811

2.2.2. Puuduvate dateeringute tuletamine
Dateering võiks säilivuse prognoosimisel anda märkimisväärse signaali, kuid umbes 61% museaalidest on
ilma dateeringuta. Paljud masinõppealgoritmid nõuavad numbriliste tunnuste puhul, et kõik väärtused
oleksid täidetud ega oleks lünki. Kui kategoorilise tunnuse puhul on puuduva väärtuse asemele genereerida
mõni uus unikaalne väärtus (näiteks “materjal märkimata”), siis numbrilise tunnuse puhul ei ole see alati nii
triviaalne. Dateeringu puhul kõikvõimalikel numbrilistel, nii positiivsetel (sh 0) kui negatiivsetel (eKr),
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väärtustel juba on mingi tähendus ja ühegi konkreetse väärtusega märkimata dateeringut asendada ei
oleks õige.

Puuduvate dateeringute tuletamiseks kasutasime otsustuspuud, mis võttis sisendiks info museaali
muuseumi, kogu, olemuse, materjali ja tehnika kohta. Testandmetel oli mudeli absoluutviga (pakutud
dateeringuaasta erinevus tegelikust dateeringuaastast) pooltel juhtudel kuni 10 aastat ja keskmine
absoluutviga (ingl mean absolute error, MAE) 25,5 aastat. Arvestades, et ka asjatundja ei pruugi alati täpset
dateeringut teada (näeme seda ka MuISi kantud dateeringutest, kuhu on tihti märgitud dateeringu vahemik)
ja säilivuse prognoosimisel oleks abiks ilmselt juba ka kümnendi või sajandi täpsusega dateeringust, on
need tulemused aktsepteeritavad.

Dateeringute tuletamise viisime sisse keset II etappi pärast esimesi eksperimente. Tuletatud dateeringud on
sees alates eksperimendist 2.4.3.

2.2.3. Baasandmestiku loomine mudeldamiseks
Mudeli võtab sisendina vastu ühe suure tabeli, kus iga rida vastab ühele andmepunktile ja iga veerg ühele
tunnusele/omadusele selle andmepunkti kohta. Andmepunktidena kasutame seisundihinnanguid, millele
lisame juurde vastava museaali omadused ja muu info, mida peame seisundi halvenemise prognoosimise
puhul oluliseks.

Selleks, et mudel saaks õppida seisundi halvenemisega seotud mustreid, on igale andmepunktile vaja
vastavat tulemust/vastust (ingl label) ehk kas selle andmepunkti puhul seisund järgmise n aasta jooksul
halveneb (1 ehk positiivne) või mitte (0 ehk negatiivne). See tähendab, et museaali kohta peab olema
vähemalt kaks seisundihinnangut, kusjuures viimast seisundihinnangut ei saa kasutada andmepunktina
mudeli treenimiseks, kuna puudub vastus, kas selle puhul seisund halveneb või mitte. Tabelis 2 on toodud
näide, kuidas leitakse seisundihinnangust vastused, mille põhjal mudel mustreid hakkab leidma.

Tabel 2. Näide ühe museaali seisundihinnangutest tuletatavad vastused halvenemise kohta, kui vaatluse
alla võtta järgmised 10 aastat. Selle näite puhul ei saa mudeli treenimiseks kasutada kahte viimast
seisundihinnangut: eelviimase puhul ei ole seisund tänaseni (2021) halvenenud, kuid möödas on alles 4
aastat ja ei ole teada, mis toimub ülejäänud 6 aasta jooksul, viimase kohta pole järgmist seisundihinnangut
ega ka piisavalt aega möödas.

AEG SEISUND Kas halveneb järgmise 10 aasta jooksul?

2003-01-01 hea jah (seisund halveneb 2010)

2005-01-01 hea jah (seisund halveneb 2010)

2006-01-01 rahuldav ei (seisund halveneb alles 2017, rohkem kui 10 aasta pärast)

2015-01-01 rahuldav jah (seisund halveneb 2017)

2017-01-01 väga halb info puudub (seisund ei ole halvenenud, kuid 10 aastat ei ole veel möödas)

2020-01-01 rahuldav info puudub (viimane seisundihinnang)
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Kuna selliselt mudeli treenimiseks andmestiku loomine sõltub perioodi pikkuse valikust, siis mudeli jaoks
alles jäänud seisundihinnangute hulga ja halvenemiste osakaalu toome ära iga eksperimendi juures eraldi.

2.2.4. Tunnuste lisamine
Kui baasandmestik on loodud ehk on selge, milliseid andmepunkte saame mudeli arendamisel kasutada,
lisame igale andmepunktile juurde tunnuseid ehk infot, mis aitaks seisundi halvenemist paremini tuvastada.

Põhiline info, mis on kohe kättesaadav ja lihtne lisada, on seisundihinnanguga seotud museaali staatilised
omadused:

● muuseum,
● muuseumikogu,
● olemus,
● materjal,
● materjalirühm,
● tehnika,
● eksponeeritavus,
● dateering.

Lisainfona kasutasime museaali ajalugu ehk kokkuvõtet museaaliga seotud sündmustest, arvestades vaid
seisundihinnangu ajaks toimunud sündmusi (kuna meil ei ole infot tuleviku kohta):

● kui kaua (mitu päeva) on museaal arvel olnud (kuna meil ei ole sellele infole otsest ligipääsu, siis
kasutasime võtsime museaali arvele võtmise ajaks selle esimese seisundihinnangu aja),

● kui kaua (mitu päeva) on praegune seisund muutumatuna püsinud,
● kas on näitusel käinud,
● mitu korda on näitusel käinud,
● mitu päeva on näitusel olnud,
● kas on korrastamises (sh konserveerimised/restaureerimised) käinud,
● mitu korda on korrastamises käinud,
● mitu päeva on korrastamises olnud,
● mitu korda on hoidlast välja võetud (näituste ja korrastamiste põhjal),
● mitu päeva on hoidlast väljas olnud (näituste ja korrastamiste põhjal).

Kokku kasutasime II etapis 19 tunnust: 8 museaali omadust, 10 museaaliga seotud sündmusi kirjeldavat
tunnust ja seisund.

2.2.5. Andmete jagamine treening- ja testandmeteks
Mudeli treenimisel ei tea me tegelikult midagi nendest andmetest, mille kohta mudel tulevikus prognoose
hakkab andma (väljaarvatud struktuur ja mis tüüpi andmetega tegu on), kuid enne mudeli kasutuselevõttu
on siiski vaja aru saada, milliseid tulemusi võiks mudelilt oodata. Selleks, et mudeli arendamise ajal selle
tulemusi hinnata, jagatakse olemasolevad andmed treening- ja testandmeteks, et imiteerida olukorda, kuhu
mudel satub, kui selle päriselt kasutusele võtame, ja et ei toimuks testandmetest info leket
treeningandmetesse (ingl data leakage). Testandmed jäetakse esialgu kõrvale ja mudelile näidatakse
andmetest mustrite õppimiseks ainult treeningandmeid. Seejärel tehakse mudeli põhjal prognoosid
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testandmetele ja võrreldakse neid tegelikkusega (testandmete kohta on meil see info olemas). See peaks
andma üsna hea ülevaate selle kohta, milliseid tulemusi võib mudelilt oodata, kui selle kasutusele võtame.

Testandmete valikul võtsime andmete lekke välistamiseks arvesse ka seda, et tegemist on aegridadega ehk
et mudeli peaksime treenima vanemate seisundihinnangute põhjal ja seejärel hindama selle osavust
“tuleviku” ehk hiljutisemate andmete peal. Seetõttu valisime juhuslikud testandmed vaid museaalide
viimaste seisundihinnangute (need, mis baasandmesiku loomisel alles jäid) hulgast, kusjuures
testandmestiku suuruseks võeti 20% kogu andmestikust.

Üks viis masinõppemudeli tulemuste parandamiseks on suurendada sisendandmete hulka, mistõttu pärast
parima mudeli (algoritm ja parameetrid) väljavalimist treenitakse see enne kasutuselevõttu uuesti kõikidel
saadaolevatel andmetel, sh ka testandmetel.

2.2.6. Kodeerimine
Masinõppemudelite jaoks on inimloetavad andmed enamasti vaja viia numbrilisele, masina jaoks loetavale
kujule ehk kodeerida.

Juba numbrilised andmed (nt dateering, aeg viimasest seisundihinnangust, näituste hulk) skaleeritakse
tavaliselt 0 ja 1 vahele, kuid see ei ole vajalik kõikide algoritmide jaoks. II etapi jooksul katsetatud algoritmid
ei nõua numbriliste väärtuste skaleerimist ja seetõttu jätsime need algsele kujule.

Kategoorilised andmed kodeerisime nullideks ja ühtedeks (ingl one-hot encoding): iga kategoorilise
tunnuse iga väärtuse jaoks tekitati eraldi veerg, kus on ühed ridadel, kus on tegemist vastava väärtusega, ja
mujal nullid (Tabel 3).

Tabel 3. Kategoorilise tunnuse kodeerimine nullideks ja ühtedeks.

MATERJAL MATERJAL_paber MATERJAL_kivi MATERJAL_metall

metall 0 0 1

paber → 1 0 0

kivi, metall 0 1 1

metall 0 0 1

0 0 0

Andmemüra ja lõpliku andmetabeli mõõtude vähendamiseks jäeti välja väärtused, mida esineb andmetes
vähem kui 10 korral ehk veerud, kus on vähem kui 10 ühte, kuna nii väheste näidete pealt mudel tõenäoliselt
väga selgeid mustreid ei õpi. Nii jäi treeningandmete kodeerimisel välja:

● 4 muuseumi,
● 59 muuseumikogu,
● 262 olemust,
● 145 materjali,
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● 179 tehnikat ja
● 1 materjalirühm,

kokku 650 kodeeritud veergu.

Kuna testandmed pannakse kuni prognooside tegemiseni kõrvale, et nendest ei lekiks infot
treeningandmetesse, siis rakendatakse kodeerimine esmalt treeningandmetele ja ainult seal leiduva info
põhjal kodeeritakse testandmed. Nii ei satu treeningandmetesse näiteks ainult testandmetes leiduv
materjal (Tabel 4), nii nagu ei satuks mudeli treenimisse ka reaalsuses materjal, mille kohta MuISis veel
andmeid ei ole.

Tabel 4. Treening- ja testandmete korrektne kodeerimine, et ei toimuks testandmete leket
treeningandmetesse.

Treeningandmed

MATERJAL MATERJAL_paber MATERJAL_metall

metall 0 1

paber → 1 0

metall 0 1

Testandmed

MATERJAL MATERJAL_paber MATERJAL_metall

kivi, metall → 0 1

Enne puuduvate dateeringute tuletamist kohtlesime ka dateeringut kategoorilise tunnusena, grupeerides need
esmalt logaritmiliselt erinevatesse vahemikesse, nii et kaugemate dateeringute puhul tulid suuremad
vahemikud ja hilisemate puhul väiksemad, kokku 20 gruppi. See ei olnud kõige parem lahendus, kuna
määrasime gruppide hulga suvaliselt, samuti olid värskemad dateeringud liiga väikestes vahemikes ja
vahemiku suurus kasvas liiga ruttu.

Kuna suure hulga unikaalsete väärtustega kategooriliste tunnuste nullideks ja ühtedeks kodeerimise
tulemusena tekib palju veerge (üks veerg ega tunnuse iga unikaalse väärtuse kohta), siis võtab kodeeritud
andmestik sellega toimetamisel päris palju mäluruumi (RAM). Kuna suurem osa sellest andmestikust
koosneb nullidest, siis on võimalik tabeli mäluresursside vajadust vähendada, esitades selle nn hõreda
tabelina (ingl sparse matrix), mis hoiab infot ainult nende väärtuste kohta, mis ei ole nullid (Tabel 5).
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Tabel 5. Andmetabeli esitamine hõreda tabelina.

Veerg → 0 1 2

Rida ↓ Rida Veerg Väärtus

0 0 0 1 → 0 2 1

1 2 0 1 1 0 2

2 0 0 0 1 2 1

Hõreda tabeli võtsime kasutusele keset II etappi pärast esimesi eksperimente, alates eksperimendist 2.4.3.

2.3. Mudelite hindamine ja võrdlemine

2.3.1. Näitajad mudeli hindamiseks
Klassifikatsioonimudelite puhul algab mudeli hindamine tavaliselt veamaatriksist (ingl confusion matrix,
error matrix, Tabel 6), mis visualiseerib, kui hästi vastavad prognoosid tegelikkusele, ja millest on tuletatud
erinevaid näitajaid klassifikatsioonimudelite hindamiseks. Ideaalis võiksid kõik tulemused olla rohelisel
diagonaalil.

Tabel 6. Veamaatriks.

Prognoos → Negatiivne
(ei halvene)

Positiivne
(halveneb)

Tegelikkus↓

Negatiivne
(ei halvene)

Tõene negatiivne, TN
(ingl true negative)

Valepositiivne, FP
(ingl false positive)

Positiivne
(halveneb)

Valenegatiivne, FN
(ingl false negative)

Tõene positiivne, TP
(ingl true positive) → saagis =

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁

↓

täpsus =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃

Sälli puhul on kõige olulisem, et mudel tuvastaks võimalikult palju halvenevaid museaale ehk et oleks
võimalikult vähe valenegatiivseid. Selle hindamiseks sobib hästi saagis (ingl recall), mis näitab, kui suure
osa kõigist positiivsetest mudel üles leiab. Näiteks Sälli puhul tähendaks saagis 0,9, et mudel leiab üles 90%
halvenevatest museaalidest ja 10% jääb leidmata (valenegatiivsed).

Mudelil, mis prognoosib alati, et museaal halveneb, on saagis 1 ehk see tuvastab korrektselt 100%
halvenevatest museaalidest, kuid kuna see ennustab alati sama tulemust, ei ole sellest eriti kasu. Seetõttu
võetakse saagise kõrvale harilikult täpsus (ingl precision), mis näitab, kui suur osa positiivsetest
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prognoosidest on ka tegelikult positiivsed. Näiteks Sälli puhul tähendaks täpsus 0,9, et kõigist mudeli poolt
halvenevaks prognoositud juhtudest 90% ka tegelikult halvenevad ja 10% ei halvene (valepositiivsed).

Nii saagise kui ka täpsuse puhul on suurem väärtus parem. Arvestades halvenevate museaalide hulka ja
seda, et oluline on tuvastada võimalikult palju halvenevaid museaale, võime täpsuses veidi järele anda, kui
see tähendab suuremat saagist. Leppisime kokku, et täpsus ei või olla madalam kui 0,5 ehk et Sälli võib
anda valehäire kuni pooltel juhtudel.

F-skoor (ingl F-score) kombineerib saagise ja täpsuse üheks näitajaks. Harilikult kasutatakse nende

harmoonilist keskmist , kuid tasakaalus väljast andmestiku puhul, kus on ühe klassi𝐹
1

= 2 × 𝑡ä𝑝𝑠𝑢𝑠×𝑠𝑎𝑎𝑔𝑖𝑠
𝑡ä𝑝𝑠𝑢𝑠+𝑠𝑎𝑎𝑔𝑖𝑠

tuvastamine olulisem kui teise, võib kasutusele võtta kordaja , mis määrab, mitu korda on saagis olulisemβ
kui täpsus:

𝐹
β

= (1 + β2) ×
𝑡ä𝑝𝑠𝑢𝑠 × 𝑠𝑎𝑎𝑔𝑖𝑠

(β2 × 𝑡ä𝑝𝑠𝑢𝑠) + 𝑠𝑎𝑎𝑔𝑖𝑠

Tihti kasutatakse , kui saagis on olulisem kui täpsus (ehk olulisem on tuvastada võimalikult paljuβ = 2
positiivseid ja selle saavutamiseks on mudelil lubatud anda ka rohkem valepositiivseid). F-skoori kasutame
pigem erinevate tulemuste järjestamiseks näiteks graafikul, üksiku mudeli hindamisel ja mudeli või
parameetrite valikul vaatame võimalusel saagist ja täpsust ikka eraldi.

Oluline on aru saada, et mudeli võimekust saame hetkel hinnata vaid testandmete põhjal, mis tähendab, et
näiteks ilma seisundihinnanguta või ühe seisundiga museaalide korral me mudeli tulemusi ei tea, sest meil
ei ole seda võimalik võrrelda tegelike tulemustega (neid ei eksisteeri)..

2.3.2. Kontrollmudel
Selleks, et õigustada keerukamate mudelite kasutamist, luuakse tavaliselt kontrollmudel, mis ideaalis
kirjeldab hetkel kasutatavat süsteemi ja millest loodavad masinõppemudelid kindlasti paremad peaksid
olema. Paljudel juhtudel ei ole võimalik hetkelahendust algoritmiks kirjutada ja sel juhul kasutatakse tihti ka
muid triviaalseid või ka juhuslikke väljundeid prognoosivaid mudeleid. Sälli puhul oleks triviaalne alati
prognoosida, et seisund ei halvene, sest enamik juhtudest see nii on, kuid see mudel on täiesti kasutu ja
annab saagiseks 0. Veidi paremaks kontrollmudeliks on juhuslik mudel, mis prognoosib suvaliselt
pooltele museaalidele halvenemist. Statistiliselt peaks sellise mudeli saagis olema 0,5 ja täpsus
halvenemiste osakaal kõigist andmetest (mis sõltub perioodi valikust).

2.4. Eksperimendid

2.4.1. Optimaalseim prognoosiperiood
Esimese eksperimendina võtsime ette ülesande selgitada välja, millise perioodi kohta oleks mõistlik
prognoose anda. Kuna MuISi loomisest on möödas veidi üle 10 aasta ja varasemast on sinna kantud
vähem andmeid, siis arvestasime, et maksimaalselt saame luua mudeli, mis prognoosib seisundi
halvenemist järgmise 10 aasta jooksul. Prognoose ei ole mõistlik anda ka väga pika ajaperioodi kohta, mis
muudab museaali seisundi hindamise ja konserveerimismenetluste planeerimise kaootiliseks. Sellest
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tulenevalt katsetasime perioode 1 kuni 10 aastat (Tabel 7, Joonis 2). Eesmärgiks oli leida periood, mille
kohta annab mudel kõige paremaid tulemusi.

Eksperimendi viisime läbi otsustuspuu algoritmiga. Otsustuspuu on üks lihtsamaid algoritme, mis jõuab
otsuseni sisendi kohta jah-ei küsimusi küsides (Joonis 1). Algoritm otsib igal sammul küsimust (tunnust ja
väärtust), mis kõige paremini eraldaks halvenevad ja mittehalvenevad museaalid, ja lõpetab töö kui on
jõudnud talle seatud tingimusteni (näiteks saab piirata puu sügavust ehk tasemete arvu jm). See, milline on
“parim” küsimus, sõltub näitajast. Tihti kasutatakse küsimuse headuse hindamiseks Gini ebapuhtust (ingl
Gini impurity), mis näitab, kui tõenäoline on, et andmepunkt saab vale prognoosi, kui prognoosida suvaliselt
klasside jaotuste põhjal ehk mida madalam väärtus, seda parem küsimus.

Joonis 1. Näidis otsustuspuust. Puu hargneb veel edasi, kuid visualiseerimise eesmärgil on toodud kolm
esimest taset. Iga kastikese esimesel real on küsimus, mille vastuse põhjal liigutakse edasi kas vasakule

(vastus ei) või paremale (vastus jah).

Eksperimendi käigus kasutasime otsustuspuud kahel viisil: tavaline otsustuspuu, mis arvestab küsimuse
headuse hindamisel, et kummagi klassi valesti prognoosimine on sama kallis, ja kaalutud klassidega
otsustuspuu, mis arvestab küsimuse headuse hindamisel, et positiivse klassi valesti prognoosimine on
kallim.

Kuna selle eksperimendi ajaks ei olnud kasutusel veel hõreda tabeli formaat (vt ptk 2.2.6. lõpp) ja nn tihedal
kujul tabel oli üsna ressursinõudlik, siis võtsime sisendandmeteks 200 000 juhusliku museaali
seisundihinnangud (umbes 300k seisundihinnangut), millest jäi pärast andmete ettevalmistamist ja
olenevalt perioodi pikkusest järele umbes 39k – 189k andmepunkti.

Kõige paremate tulemusteni nii saagist kui ka täpsust arvestades jõudis tavaline otsustuspuu 10 aasta
prognoosimisel: testandmestikust leidis mudel üles 75% halvenevatest juhtudest (saagis) ja kõikidest
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halvenemise prognoosiga juhtudest 77% olid õiged (täpsus). Lõpliku perioodi valikul lähtusime ka
praktilisusest ehk millise perioodi prognoosid toetaksid muuseumide tegevuste planeerimist. Muuseumid
teevad pikaajalisi tööplaane aastaid ette ja ühishoidla kontekstis hakatakse koostama 7 aasta tööplaane.
Sellest lähtuvalt otsustasime ühiselt, et hakkame museaalide säilivust prognoosima 10 aasta peale.

Samuti paistab tulemustest, et ilma klasside kaaludeta otsustuspuu annab üldpildis paremaid tulemusi.
Kaalutud klassidega puu annab küll veidi parema saagise, kuid oluliselt madalama täpsuse. Seetõttu
otsustasime klassidele kaale mitte anda ja eksperimenteerida edasi tavalise otsustuspuuga.

Joonis 2. Tavalise otsustuspuu (ilma klasside kaaludeta) tulemused erinevate prognoosiperioodide korral.
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Tabel 7. Eksperimendi jaoks kasutatud andmed ja eksperimendi tulemused: N – andmete hulk, P –
halvenemiste hulk, P% – halvenemiste osakaal kogu andmestikust. Pikema perioodi puhul on kasutada
vähem andmeid, kuna hiljutiste seisundihinnangute kohta ei ole piisavalt infot (vt ptk 2.2.3.). Samal ajal on
pikema perioodi suurem osakaal halvenemisi, kuna iga perioodi puhul on sees ka sellest lühema perioodi
halvenemised (kui seisund halveneb näiteks 5 aasta jooksul, siis saame öelda, et see halveneb ka 10 aasta
jooksul). Keskmiselt andsid mudelid kõige paremaid tulemusi 10-aastase perioodi peale.

Periood
(aastat)

Treeningandmed
testandmed

Tulemused

Otsustuspuu Otsustuspuu
(kaalutud klassid)

N P P% Saagis Täpsus Saagis Täpsus

1 151 001
37 751

689
163

0,46
0,43

0.644 0.603 0.761 0.208

2 132 728
33 182

998
218

0,75
0,59

0.596 0.591 0.706 0.197

3 112 254
28 064

1 108
305

0,99
1,09

0.551 0.675 0.728 0.272

4 100 144
25 036

1 212
311

1,21
1,24

0.553 0.649 0.637 0.259

5 84 790
21 198

1 290
346

1,52
1,63

0.613 0.716 0.694 0.301

6 71 560
17 891

1 414
332

1,98
1,86

0.623 0.702 0.726 0.335

7 56 562
14 141

1 464
358

2,59
2,53

0.676 0.807 0.743 0.420

8 46 540
11 635

1 457
399

3,13
3,43

0.639 0.768 0.712 0.449

9 37 258
9 315

1 535
369

4,12
3,96

0.699 0.750 0.7615 0.423

10 31 035
7 759

1 533
404

4,94
5,21

0.748 0.774 0.780 0.541

2.4.2. Otsustuspuu optimaalne otsustuslävend
Mudel leiab tõenäosuse, et järgmise n aasta jooksul seisund halveneb. Kui halvenemise tõenäosus on
suurem või võrdne mingi seatud lävendiga, siis annab mudel vastuseks “halveneb”. Vaikimisi on
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masinõppemudelite otsustuslävendiks 50%, kuid olenevalt lahendatavast probleemist, algoritmist ja sellele
seatud tingimustest (sh näitajad) võib optimaalseim lävend olla ka madalam või kõrgem.

Madalama lävendiga on võimalik kätte saada rohkem halvenevaid museaale (saagis paraneb), kuid sellega
kaasneb ka kõrgem valepositiivsete hulk (täpsus langeb). Kuna leppisime kokku, et täpsus võib olla
minimaalselt 0,5, siis saame saagise tõstmiseks nihutada otsustuslävendit allapoole, nii kaua kuni täpsus
on veel suurem kui 0,5.

Optimaalseima otsustuslävendi leidmisel kasutasime juba eelmises peatükis leitud ennustusperioodi ehk
treenisime otsustuspuud prognoosima järgmise 10 aasta halvenemisi. Kuna 10 aasta prognoosimisel jäi
treeningandmeid märkimisväärselt vähemaks, siis tõstsime algandmete hulka ja võtsime sisendandmeteks
1 000 000 juhusliku museaali seisundihinnangud, millest jäi eksperimendi jaoks pärast andmete
ettevalmistamist alles kokku 193 650 seisundihinnangut (Tabel 8).

Tabel 8. Eksperimendi jaoks kasutatud andmed.

N P P%

Treeningandmed 154 920 7 527 4,86

Testandmed 38 730 1 835 4,74

Joonisel 3 ja Tabelis 9 on toodud eksperimendi tulemused lävendi sammuga 0,1, eraldi on välja toodud
parimaid tulemusi (kõrgeim saagis, kus täpsus on vähemalt 0,5) andnud lävendi väärtus 0,42. Selle
eksperimendi puhul nägime, et parimaid tulemusi andev lävend ei ole nii kaugel vaikimisi lävendist (0,5) ja
võit saagises on selle lävendiga väiksem kui kaotus täpsuses, mistõttu otsustasime eksperimente esialgu
jätkata lävendi 0,5 kasutamist. Siinkohal tuleb arvesse võtta, et nii sama algoritm erinevatel andmetel kui
ka erinevad algoritmid samadel andmetel võivad anda erinevaid tulemusi, seega iga eksperimendi puhul
tuleks lävendit eraldi vaadata.

Joonis 3. Otsustuspuu saagis ja täpsus sõltuvalt otsustuslävendist (saagise-täpsuse kõver, ingl precision
recall curve).
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Tabel 9. Otsustuspuu saagis ja täpsus sõltuvalt otsustuslävendist.

Otsustus-
lävend

Saagis Täpsus

0,00 1,000 0,047

0,10 0,831 0,300

0,20 0,829 0,357

0,30 0,822 0,421

0,40 0,817 0,480

0,42 0,815 0.502

0,50 0,813 0,540

0,60 0,807 0,572

0,70 0,795 0,650

0,80 0,785 0,711

0,90 0,765 0,765

1,00 0,000 1,000

2.4.3. Kontrollmudel
Kontrollmudeliks on juhuslik mudel, mis prognoosib suvaliselt pooltele museaalidele halvenemist.
Kõikide museaalide seisundihinnangute põhjal (Tabel 10) saavutab kontrollmudel saagise 0,507 ja täpsuse
0,043 (Joonis 4).

Tabel 10. Eksperimendi jaoks kasutatud andmed.

N P P%

Treeningandmed 574 657 28 370 4,94

Testandmed 143 664 6 111 4,25
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Joonis 4. Kontrollmudeli veamaatriks (vt veamaatriksi kirjeldus Tabel 6). Selle tabeli põhjal leiame, et
kontrollmudeli saagis on 3 099 / (3 012 + 3 099) = 0,507 ja täpsus 3 099 / (68 812 + 3 099) = 0,043.

2.4.4. Otsustuspuu kogu andmestikul
Kuna võtsime keset II etappi kasutusele andmete hõreda tabeli kujul esitamise (vt ptk 2.2.6. lõpp), mis
vähendas oluliselt kodeeritud andmetabeli ressursivajadusi, siis avanes võimalus mudeli treenimiseks
kasutusele võtta terve meile kättesaadav andmestik. Seetõttu kordasime eelmist eksperimenti, võttes
sisendiks kõikide museaalide (3,7M) seisundihinnangud (Tabel 10).

Joonisel 5 ja Tabelis 11 on toodud eksperimendi tulemused erinevatel lävenditel. Selle eksperimendi puhul
tuli optimaalseimaks lävendiks 0,07 ehk juba tõenäosuse 7% juures võiksime otsustada, et tegemist on
riskigruppi kuuluva museaaliga. Lävendi valisime käsitsi ja valikul lähtusime sellest, et nii saagis kui ka
täpsus oleksid võimalikult kõrged, kuid väga väike võit saagises ei kaalu üles suurt võitu täpsuses (st
valisime 0,03 asemel 0,07). Mudeli treenimine võttis aega 31 sekundit.

Joonis 5. Otsustuspuu saagis ja täpsus sõltuvalt otsustuslävendist. Punasega on toodud minimaalne
lävend (0,03), mida saaks kasutada, et täpsus oleks vähemalt 0,5.
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Tabel 11. Otsustuspuu saagis ja täpsus sõltuvalt otsustuslävendist: min – minimaalne lubatud lävend, opt
– optimaalne lävend.

Otsustus-
lävend

Saagis Täpsus

0,00 1,000 0,047

min 0,03 0,844 0,503

opt 0,07 0,827 0,613

0,10 0,817 0,679

0,20 0,793 0,758

0,30 0,783 0,806

0,40 0,772 0,826

0,50 0,768 0,834

0,60 0,757 0,854

0,70 0,751 0,861

0,80 0,742 0,862

0,90 0,732 0,863

1,00 0,000 1,000

Joonisel 6 on toodud mudeli veamaatriks, kust on täpsemalt näha, kuidas mudeli prognoosid jagunesid.

Joonis 6. Otsustuspuu veamaatriks lävendil 0,07.
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Samuti vaatasime mudeli võimekust erinevate gruppide lõikes, keskendudes peamiselt materjalidele ja
pilootmuuseumidele. Joonistel 7 ja 8 on toodud vastavalt 30 kõige parema ja 30 kõige halvema skooriga
materjali. Graafikutelt on näha, et paljude materjalide puhul annab mudel päris head tulemused ja mitmel
juhul ei oleks isegi madal täpsus suur probleem, kuna halvenevaid museaale on vähe (kui kolme halveneva
museaaliga materjali korral on saagis 100% ja täpsus 25%, siis see tähendab, et mudel prognoosis 12
museaali halvenemist ehk keegi peaks läbi vaatama 9 museaali rohkem kui tegelikult vaja).

Joonis 7. Otsustuspuu tulemused materjalide lõikes. Graafikul on toodud top 30 materjali (järjestatud
F2-skoori järgi), mille puhul oli testandmestikus vähemalt 100 näidist (N ≥ 100) ja vähemalt üks

halvenemine (P ≥ 1). Paksus kirjas on toodud materjalid, mille puhul saagis ≥ 75% ja täpsus ≥ 50%.
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Joonis 8. Otsustuspuu tulemused materjalide lõikes. Graafikul on toodud 30 kehvema skooriga materjali
(järjestatud F2-skoori järgi), mille puhul oli testandmestikus vähemalt 100 näidist (N ≥ 100) ja vähemalt üks

halvenemine (P ≥ 1). Paksus kirjas on toodud materjalid, mille puhul saagis ≥ 75% ja täpsus ≥ 50%.
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Joonisel 9 on toodud mudeli tulemused pilootmuuseumide testandmetel. Graafikult on näha, et
halvenemiste osakaal ja mudeli võimekus on ka muuseumiti üsna erinev, kuid arvatavasti ei ole see niivõrd
seotud varieeruvate hoiutingimustega ja pigem võivad erinevused tuleneda näiteks sellest, milliseid
museaale muuseumid hoiavad (näiteks erinevad materjalid) või ka kui hästi on muuseumid MuISi täitnud.

Joonis 9. Otsustuspuu tulemused pilootmuuseumide lõikes. Paksus kirjas on toodud muuseumid, mille
puhul saagis ≥ 75% ja täpsus ≥ 50%.

Tulemuste põhjal võib hinnata, et näiteks Eesti Rahva Muuseumi 656k museaalist umbes 9 000
prognoosiks mudel riskigruppi. Tegelik number võib erineda, kuna testandmetes on kõik seisundiga
museaalid, kuid prognoos tuleks anda ka museaalidele, mille seisund on veel määramata. Ei ole teada,
kuidas käitub mudel ilma ühegi seisundihinnanguta museaalide korral.

2.4.5. Ansambelõpe: gradient boosting (XGBoost)
Gradient boosting on ansambelõppe alla kuuluv masinõppemeetod, mis koosneb mitmest nõrgemast
mudelist, tavaliselt otsustuspuudest. Lõpliku mudeli saavutamiseks lisatakse ükshaaval väiksemaid
mudeleid, kusjuures iga lisatav mudel üritab parandada sellele eelnenud mudeli vigu. Selle meetodiga
saavutatakse tihti paremaid tulemusi kui näiteks otsustusmetsa kasutades, kus luuakse lihtsalt mitu
(erinevaid tunnuseid kasutavat) puud korraga, mitte iteratiivselt.

Gradient boosting meetodiga eksperimenteerimiseks kasutasime populaarset vabavaralist teeki XGBoost.
Mudelit treeniti maksimeerima saagise-täpsuse kõvera alla jäävat pindala ja treenimine lõpetati, kui kolme
järjestikuse nõrga mudeli lisamisel pindala enam ei suurenenud. Mudeli treenimine võttis aega 33 sekundit
ja koosneb 297 nõrgast mudelist.

Selle mudeli puhul osutus parimaks otsustuslävendiks 0,09, mis on ka minimaalne lävend, mida lubatud
50% täpsuse juures saaksime kasutada (Joonis 10, Tabel 12).
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Joonis 10. XGBoost saagis ja täpsus sõltuvalt otsustuslävendist. Sinisega on toodud optimaalne lävend,
mis selle eksperimendi puhul on ka minimaalseks lävendiks..

Tabel 12. XGBoost saagis ja täpsus sõltuvalt otsustuslävendist: min – minimaalne lubatud lävend täpsuse
0,5 juures, opt – optimaalne lävend.

Otsustus-
lävend

Saagis Täpsus

0,00 0,994 0,058

min 0,09 0,835 0,500

opt 0,09 0,835 0,501

0,10 0,824 0,541

0,20 0,763 0,765

0,30 0,729 0,851

0,40 0,695 0,912

0,50 0,659 0,944

0,60 0,628 0,965

0,70 0,589 0,980

0,80 0,501 0,988

0,90 0,442 0,993

1,00 0,000 1,000
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Joonis 11. XGBoost veamaatriks lävendil 0,09.

Joonis 12. XGBoost tulemused materjalide lõikes. Graafikul on toodud top 30 materjali (järjestatud
F2-skoori järgi), mille puhul oli testandmestikus vähemalt 100 näidist (N ≥ 100) ja vähemalt üks

halvenemine (P ≥ 1). Paksus kirjas on toodud materjalid, mille puhul saagis ≥ 75% ja täpsus ≥ 50%.
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Joonis 13. XGBoost tulemused materjalide lõikes. Graafikul on toodud 30 kehvema skooriga materjali
(järjestatud F2-skoori järgi), mille puhul oli testandmestikus vähemalt 100 näidist (N ≥ 100) ja vähemalt üks

halvenemine (P ≥ 1). Paksus kirjas on toodud materjalid, mille puhul saagis ≥ 75% ja täpsus ≥ 50%.

Joonis 14. XGBoost tulemused pilootmuuseumide lõikes. Paksus kirjas on toodud muuseumid, mille puhul
saagis ≥ 75% ja täpsus ≥ 50%.
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2.4.6. Ülevaade katsetatud mudelitest
Tabelis 13 on toodud otsustuspuu ja XGBoosti parimad tulemused ja Joonisel 15 katsetatud mudelite
saagise ja täpsuse väärtused erinevatel otsustuslävenditel.

Tabel 13. Ülevaade katsetatud mudelite tulemustest.

Mudel Optimaalne lävend Saagis Täpsus

Kontrollmudel - 0,507 0,043

Otsustuspuu 0,07 0,827 0,613

XGBoost 0,09 0,835 0,501

Joonis 15. Katsetatud mudelite saagise-täpsuse kõverad, mis on saavutatud erinevaid otsustuslävendeid
katsetades. Mida kaugemal paremal ülal nurgas kõver asub, seda parem (nii saagis kui täpsus on erinevatel
otsustuslävenditel paremad). Graafiku järgi tundub, et XGBoost (kollane) annab üldiselt päris häid tulemusi,

kuid samas selles piirkonnas, mis meid huvitab (täpsus ≥ 0,5, maksimaalne saagis) annab otsustuspuu
veidi paremaid tulemusi (sama täpsuse korral on võimalik saavutada kõrgem saagis). Kui lubada täpsusel

langeda alla 0,4, on XGBoostiga võimalik saavutada oluliselt parem saagis kui otsustuspuuga.
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3. Prototüüp
Eelanalüüsi käigus uurisime muuseumidelt, millistest funktsionaalsustest MuISi kasutades puudust
tuntakse ja mida võiks Sälli näidutahvlilt näha, et muuseumitöötajatele igapäevastes tegemistes toeks olla.
Valdavalt sooviti võimalust teha MuISi andmetest erinevaid väljavõtteid (museaalide
filtreerimine/sorteerimine) või näha mingit lihtsat andmeid kirjeldavat statistikat. Kuna tegemist on
teoreetiliselt üsna kerge vaevaga teostatavate soovidega ja Sälli pilootprojekti eesmärgiks on siiski
katsetada masinõppemudeli kasutamise võimalikkust, siis tegime ettepaneku nende soovidega arvestada
MuIS 2.0 arendamisel, seda enam, et MuIS juba on muuseumitöötaja igapäevane töövahend. Sälli
peamiseks ülesandeks saab olema muuseumitöötajatele märku anda museaalidest, mille seisund võib
prognoosiperioodi jooksul halveneda ja mille olukorra võiks seetõttu eelisjärjekorras üle vaadata.

3.1. Funktsionaalsused
Märkimisväärse riskiga museaalide näitamiseks on plaanis luua lihtne veebirakendus, et masinõppemudeli
prognooside kasulikkust ja kasutatavust pilootmuuseumides ka vahemikus mai-juuli kuni paar kuud testida.
Et testimine kulgeks sujuvalt ja segaks praeguseid tööprotsesse minimaalselt, küsisime prototüübi
planeerimisel jooksvalt tagasisidet ka pilootmuuseumidelt (Lisa 1). Allpool toome meie visiooni prototüübist
koos lühikese kirjelduse ja kommentaaridega. Kuna sülearvutit ei ole alati mugav kaasas kanda,
keskendusime peamiselt mobiilsetele seadmetele nagu nutitelefon ja tahvelarvuti, kuid prototüüp on
kasutatav ka sülearvutis. Eesmärk oli paika saada, milliseid funktsionaalsusi ja millise info nägemist peaks
prototüüp kasutajale võimaldama, lõplik prototüüp võib disaini ja paigutuse poolest erineda siin toodust.
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Rakenduse kasutamiseks tuleb muuseumitöötajal esmalt
sisse logida (Joonis 16).

Joonis 16. Rakendusse sisselogimine.
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Pärast sisenemist näidatakse kasutajale nimekirja
museaalidest, mida kratt Sälli peab märkimisväärse riskiga
museaalideks (Joonis 17) ja mille olukorda peaks
eelisjärjekorras kontrollima. Nimekirjas näidatakse ainult
kasutaja enda muuseumi museaale.

Kuna nutitelefoni ekraan on väike, näidatakse selles nimekirjas
museaali kohta vaid kõige olulisemat infot. Kui museaal on
digiteeritud ja süsteemil on ligipääs museaalist tehtud fotole,
kuvatakse museaali andmete kõrval ka fotot, et museaali oleks
võimalik kiiremini ära tunda. Rohkem infot museaali kohta on
võimalik näha museaalile vajutades (Joonis 20).

Pilootprojekti käigus ei looda rakendusele otseühendust MuISi
andmebaasiga ja rakendus kasutab staatilisi andmeid, mille
võtame MuISist enne testperioodi algust. See tähendab, et
pärast seda hetke MuISi kantud info, sh seisundihinnangud ja
inventuurid, enam rakenduseni ei jõua ning meil ei ole võimalik
nimekirja testperioodi jooksul kontrollitud museaalidest
puhtaks teha. Seetõttu on iga museaali juures nupp “Märgi
kontrollituks” millega on võimalik see museaal nimekirjast ära
peita, kui sellega on tegeletud. Kontrollitud museaal liigub
arhiivi, kust on vajadusel võimalik see nimekirja tagasi tuua
(Joonis 19).

Soovituste nimekirja lisame museaali pildi, numbri,
nimetuse, hetkeseisundi, (püsi)asukoha, samuti ka mudeli
antud riskiskoori ehk seisundi halvenemise tõenäosuse.

Muuseumid soovivad, et nimekirjas olevaid museaale saaks
järjestada ja/või filtreerida museaali numbri, kogu ja
asukoha järgi, et oleks võimalik ühes asukohas museaalid
korraga üle kontrollida. Samuti soovitakse museaale
filtreerida olemuse ja materjali põhjal, et oleks võimalik
kaasata vajalikke materjale tundvaid konservaatoreid.

Vaikimisi on museaalid järjestatud mudeli antud riskiskoori
põhjal (kõrgema riskiga museaalid ees) ja nimekirjas
näidatakse kõiki riskigruppi kuuluvaid museaale, mis on arvel
kasutajaga seotud muuseumis.

Joonis 17. Nimekiri kõrgema riskiga
museaalidest.
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Kuna pilootprojekt kestab lühikest aega, ei ole meil võimalik
mõõta Sälli kasutamise pikaajalist mõju üldisele museaalide
seisukorrale. Seetõttu oleks järelanalüüsis abi oma ala
asjatundjate arvamusest. Museaali kontrollituks märkimise
kinnitamisel küsitakse tagasisidet, kas Sälli prognoositud
museaali halvenemise tõenäosus on kasutaja arvates mõistlik
või mitte (Joonis 18). See ei anna meile täpset hinnangut
mudeli prognooside õigsuse kohta, kuid ootuste kohaselt
annab meile kvalitatiivse ülevaate mudeli täpsusest.

Kuna Sälli võib anda nii liiga kõrge kui ka liiga madala
prognoosi, siis ilmselt tuleb lõpuks kolm vastusevarianti: kas
prognoos oli liiga madal, enam-vähem õiges kandis või liiga
kõrge.

Joonis 18. Tagasiside vorm.
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Arhiivis on museaalid järjestatud kontrollimise aja järgi, viimati
kontrollitud eespool (Joonis 19).

Joonis 19. Arhiiv ehk kontrollituks
märgitud museaalid.
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Nimekirjas museaalile vajutades tuleb ette museaali
detailvaade, kust näeb rohkem infot museaali kohta
(Joonis 20).

Museaali detailvaatesse lisame museaali pildi, numbri,
omadused (olemus, materjal, tehnika, dateering),
(püsi)asukoha ja viimase seisundihinnangu koos ajaga.
Muuseumikogu saab välja lugeda museaali numbrist. Samuti
uurime võimalust tuua välja, millised andmed mängisid
riskiskoori kujunemisel kõige enam rolli. Hetkel on detailvaates
näha ka näiteks museaali ID MuISis, kuid tagasiside põhjal
seda vajalikuks ei peeta ja jääb prototüübist välja.

Joonis 20. Museaali detailvaade.

32



Rakenduse alumiselt menüült saab võtta lahti kasutusjuhendi
(Joonis 21).

Joonis 21. Kasutusjuhend.
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3.2. Tehnilised nõuded
Projekti lõpus antakse projekti käigus valmiv prototüüp üle RIKile nende versioonihaldussüsteemi kaudu.
RIKiga lepiti prototüübi arendamise osas kokku järgmiselt:

Operatsioonisüsteem: CentOS versioon 7

Andmebaas: PostgreSQL

Programmeerimiskeel: Python

Rakendusserver: Django

Veebiserver: Nginx

Lisaks prototüübi koodile antakse tarnega üle ka dokumentatsioon, sh:

● süsteemi paigaldamise nõuded (sh versioonid),
● rakenduse nõuded/seadistused (sh Pythoni teegid),
● sisendandmete kirjeldus (sh väljad),
● kasutajale suunatud juhend (asub rakenduses).

3.3. Muud kokkulepped
Andmed. Kuna käimas on ka MuIS 2.0 arendamine, siis ei ole pilootprojekti raames mõistlik luua reaalajas
ühendust praeguse MuISi andmebaasiga. Prototüübi testimiseks kasutatakse staatilist andmestikku, mis
võetakse MuISist vahetult enne testperioodi algust. Kui pilootprojekti järel otsustatakse Sälli prognoose
edasi kasutada, on mõistlik see liidestada juba MuIS 2.0-ga.

Kasutajad. Samuti ei ole pilootprojekti raames mõistlik kulutada aega kasutajate halduse võimaldamisele.
Testperioodiks loome ja edastame testkasutajatele ligipääsud käsitsi.

Mudeli treenimine. Hanke tingimuste kohaselt peab loodud mudelit olema võimalik ka projektijärgselt
käivitada, näiteks mudeli treenimiseks uutel andmetel. Selleks loome käsurealt käivitatava skripti, mis loeb
andmed sisse, valmistab need ette mudeli treenimiseks, treenib mudeli ja salvestab mudeli prognoosid
prototüübis kasutamiseks.

Kuna enamikus pilootmuuseumidest peaks olema võimalik prototüübi testimiseks kasutada kas WiFit või
mobiilset internetti (Lisa 2), siis pilootprojekti raames prototüübile offline võimekust ei lisata.
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Kokkuvõte ja järgmised sammud
Tehtud eksperimentide põhjal on näha, et masinõppemudeliga on võimalik saavutada suhteliselt häid
tulemusi ehk tuvastada vähemalt 83% halvenevatest museaalidest, saades seejuures alla 40%
valepositiivseid. Kõige paremaid prognoose on siiani andnud otsustuspuu, kuid mudelite
vaikeparameetreid nihutades võib mõni teine algoritm neid tulemusi ületada.

III etappi jätkame järgmiste ülesannetega:

1. Algoritmidega eksperimenteerimine, näiteks:

○ Katsetame mudeleid erinevate parameetritega.

○ Katsetame erinevaid andmete ettevalmistamise viise, näiteks:

■ Lisame olemuste rühmad sarnaselt materjalirühmadele. Olemusi ilmselt ei saa nii
vähestesse rühmadesse grupeerida ja nende grupeerimisel tuleks arvestada, et ei
läheks kaduma säilivuse vaatenurgast olulised erisused, kuid tasub katsetada.
Olemusi aitab grupeerida projektijuht Kristiina.

■ Lisame kunstlikult museaalidele seisundihinnanguid juurde. Museaali seisundit
hinnatakse keskmiselt kolme aasta tagant ja paljude museaalide puhul jääb mitme
seisundihinnangu vahele aastaid. Saame katsetada, kas sellest oleks abi, kui
näiteks ilma seisundihinnanguta aastate peale duplikeerida sellele eelnev
seisundihinnang (näiteks 2019 hinnangut ei ole antud ja 2018 oli rahuldav, siis
lisame ka 2019 peale rahuldava). Nii on kasutada oluliselt rohkem andmepunkte,
samuti jäävad nii sisse ühe seisundihinnanguga museaalid, mille seisund on antud
vähemalt 10 aastat tagasi. On võimalik, et see ei anna paremaid tulemusi, kuna
tõenäoliselt tuleb rohkem juurde selliseid andmepunkte, kus seisund ei halvene, ja
andmed on rohkem tasakaalust väljas.

○ Katsetame veel algoritme, näiteks:

■ Naive Bayes: lihtne tõenäosuslik mudel, mis kasutab tulemuse leidmiseks Bayes’
teoreemi ja eeldab, et kõik tunnused on omavahel sõltumatud (tavaliselt see päris
nii ei ole, näiteks on kohati sõltuvuses olemus ja materjal või materjal ja tehnika
jm).

■ Otsustusmets (ingl random forest): korraga luuakse mitu otsustuspuud ja lõplik
otsus tehakse näiteks enamushääletuse põhjal.

■ Logistiline regressioon (ingl logistic regression): sarnane lineaarsele regressioonile,
kuid klassifikatsiooni korral on väljund vaja piirata 0 ja 1 vahele, mistõttu on valem
transformeeritud sellisele kujule, mis nende piirangutega arvestab.

2. Arendame prototüüpi ja testime pilootmuuseumides.

3. Valmistume prototüübi üleandmiseks RIKile.
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Lisad

Lisa 1. Küsimustik ja vastused: prototüübi funktsionaalsused
1. Hetkel on nimekirjas lisaks museaali pildile näha selle number, nimetus ja asukoht, samuti lisame sinna

riskiskoori ehk seisundi halvenemise tõenäosuse. Kas see on prototüübi eesmärki silmas pidades
vajalik ja piisav info? Kui ei, siis mis on see esmane info museaali kohta, mille peaks siit nimekirjast
leidma?

Eesti Vabaõhumuuseum SA: Soovituste nimekirjas on kõik põhilised atribuudid olemas. Siia liialt neid
juurde ei tahakski, sest asi läheks muidu väga kirjuks. Kui museaali peale klikates on rohkem andmeid
näha, siis ma usun, et piisab nimetatud infost.

Tartu Linnamuuseum: Võiks olla viimast liikumist fikseeriva dokumendi nimi ja number

Eesti Rahva Muuseum: Mainitakse museaali asukohta. Kas püsiasukohta või jooksvat asukohta?
Iseenesest võiks need mõlemad kuvatud olla, vähemalt juhul, kui need ei kattu.

Tallinna Linnamuuseum: Siin täiendusi ei teeks.

Virumaa Muuseumid SA: Tundub, et reaalsuses tahaks näha ka museaali seisundit antud ajahetkel,
siis oleks riskiskoori lihtsam mõista.

2. Kas museaale peaks lisaks riskiskoorile olema võimalik järjestada ka millegi muu põhjal? Kui jah, siis
mille põhjal ja miks?

Eesti Vabaõhumuuseum SA: Asukoha järgi järjestamine oleks abistav. Siis me saaksime kontrollida
kõik ühes asukohas olevad museaalid korraga. See on eriti aktuaalne meil vabaõhumuuseumis, kus
meie kolm suurt hoidlat ning seitse abihoidlat on laiali paisatud suurele territooriumile. Lisaks alustame
me suve hakul kogude kolimist Suur-Sõjamäe kolme erinevasse ruumi. See teeb logistika veel
keerulisemaks.

Tartu Linnamuuseum: Võiks saada ka museaali numbri alusel järjestada. (igasuguseks kontrolliks
segaduste selgitamiseks on vahel vaja objekt numbri alusel üles leida, järjestus lihtsustaks seda) +
museaalide nimed alfabeetilises järjestuses.

Tallinna Linnamuuseum: Kui ma saan enne filtreerida välja ühest kogust ja ühest hoidlast museaalid,
siis antul juhul peaks piisama. Aga küsimus vist on kõigepealt see, kas filtreerimisel on mitu valikut –
näiteks muuseumikogu ja asukoht. Samas võiks saada kogupõhiselt museaalide nimekirja ka
väiksemast suuremaks (numbrite järgi), mitte ainult riskiskoori järjestust.

Virumaa Muuseumid SA: Museaale peaks saama järjestada asukoha ja numbri järgi. Kui ma kontrollin
ainult kõrge riskiskooriga museaale, siis on see järjestus hea. Aga kui ma teen terve alakogu inventuuri,
siis on senises praktikas kaks põhilist lähenemisviisi – numbrite järjekorras kõik ära kontrollida või siis
kontroll asukohtade kaupa.

3. Mille põhjal peaks olema võimalik museaale filtreerida ja miks?
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Eesti Vabaõhumuuseum SA: Asukoha järgi ja seda juba eelnevas punktis nimetatud põhjusel. Samuti
olemus ja materjal võivad olla vajalikud. Näiteks selleks, et kasvõi kaasata vajalikke materjale tundvaid
konservaatoreid.

Tartu Linnamuuseum: jah, sobib:  muuseumikogu, asukoht, materjal, + museaali number.

Eesti Rahva Muuseum: Järjestada ja filtreerida võiks saada museaale ka nende kasutustiheduse
põhjal. Ehk mitu korda on neid hoidlast välja toodud.

Tallinna Linnamuuseum: Välja toodud võimalused on piisavad, pigem on oluline, et saaks mitut filtrit
kasutada/rakendada.

Virumaa Muuseumid SA: Mida rohkem võimalusi filtreerimiseks seda parem. Eelkõige oleks hea
asukoha filter – st saab kontrollida ühes asukohas asuvaid museaale. Kindlasti materjalipõhisus –
korraga kontrollida ühest materjalist museaale (näit tekstiil või metall vm)

4. Hetkel on museaali detailvaates museaali pilt, museaali number ja ID (MuIS), omadused (olemus,
materjal, tehnika), muuseumikogu, asukoht ja viimane seisundihinnang. Kas see on prototüübi
eesmärki silmas pidades vajalik ja piisav info? Kui ei, siis millist infot on vaja detailvaates näha?

Eesti Vabaõhumuuseum SA: Hetkel ütleksin, et vajalik info on olemas. Küll aga selgub alles kasutamise
käigus, kuidas asi tegelikult on.

Tartu Linnamuuseum: Lisaks võiks olla viimast liikumist fikseeriva dokumendi nimi ja number

Eesti Rahva Muuseum: kas on vajalik Muisi ID kuvamine. Mida see meile annab? See on sisuliselt mingi
muisi sisevärk, millega tavaliselt muuseumitöötaja ei tee mitte midagi. Selle järgi ei saa minu teada ka
muisist objekti otsida. Kas on vaja muuseumikogu kuvada seal. Kogutähise järgi saab iga
muuseumitöötaja nagunii aru, millisesse kogusse asi kuulub.

Tallinna Linnamuuseum: Kuna välja on toodud materjal ja tehnika, siis natuke juba huvitaks ka
kahjustused, st kasvõi viimati lisatud kahjustused, et aimu saada, miks on museaal riskirühmas.Samuti
tervitaks tõesti seda, et tuuakse välja, mis põhjusel prognoositakse museaali seisundi halvenemist.

Virumaa Muuseumid SA: Tundub, et piisab.

5. Kas on arusaadav, mis põhimõtetel Sälli museaali säilivust prognoosib ja kuidas peaksite tagasisides
ennustuse õigsust hindama?

Eesti Vabaõhumuuseum SA: Ma saan aru, mis andmete põhjal Sälli säilivust prognoosib, aga see,
kuidas ma tema prognoose peaksin kinnitama on natukene arusaamatu. Museaali seisukorra
hindamine on väga subjektiivne. Selles osas peaks olema detailselt defineeritud, mida tähendab hea,
rahuldav või halb seisukord.

Tartu Linnamuuseum: seisundi muutuse järgi. On nii? Prototüübi kirjeldus tundus OK. Samas et teiega
nüüd edasi kaasa mõelda, oleks vaja midagi reaalset teha. Siis oskaks öelda, mis vale, mis õige või,
mida tegelikult vaja on.

Tallinna Linnamuuseum: Ma loodan küll.
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Virumaa Muuseumid SA: Ei ole kindel, et suudame ennustuse õigsust hinnata.
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Lisa 2. Küsimus ja vastused: internetiühenduse võimalus hoidlates
Küsimus: Seoses Sälli prototüübi arendamisega uurin, kellel teist ei ole võimalik kasutada hoidlas
internetiühendust? Kas alternatiivina on võimalik testimist läbi viia nutitelefonis või tahvelarvutis?

Vastused:

Eesti Ajaloomuuseum: Meil peaks olema okei.

Pärnu Muuseum: Pärnu muuseumis puudub internetiühendus hoidlas. Aga usun, et saame mingi
lahenduse testimise jaoks teha.

Tallinna Linnamuuseum: Meil on üldiselt jah hoidlad kaetud wifi võrguga (va üks), sel juhul saab igaüks
oma mobiili ja andmesidet kasutada. Pigem siis mobiili, sest meil koguhoidjatele pole tahvelarvuteid
töövahenditena jagatud. Aga selle vajaduse saab alati üle vaadata.

Virumaa Muuseumid SA: Virumaa Muuseumides osades hoidlates internetiühendus puudub, osades
on võimalik wifi ühenduste kasutada, aga see mõnevõrra ebakindel. Nutitelefoniga ilmselt on võimalik
testimist teha.

TTÜ muuseum: Meil on põhihoidlas internetiühendus. Oleme seda seni edukalt kasutanud.

Tartu Ülikooli muuseum: Kõigis hoidlates on olemas wifi. Mõnes kohas hoidlates võib levi olla kehv,
kuna paksud müürid takistavad seda. Kohtühendus on osades hoidlates ka olemas.

Eesti Vabaõhumuuseum: Meil võib vabaõhumuuseumis olla wifiga probleeme. Hetkel oleme me üle
minemas ka uuele teenusepakkujale RMITile, mistõttu esineb tõrkeid. WIFI ühendust hetkel ei ole
üheski põhi- ega abihoidlas. Abihoidlatesse ega viilhalli põhihoidlasse me ei planeeri wifit ka paigaldada.
I hoidla kolime varsti Suur-Sõjamäe ruumidesse, kuhu oleme planeerinud wifi võrgu. Samuti oleme
planeerinud wifi võrgu ülesseadmise II põhihoidlasse.
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