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 Valik: üks süsteem – kaks süsteemi... 

 

 Juba 1990ndatel räägiti liitmisest, teema aeg-
ajalt taas üles tõstetud (kuid hinnatud liiga 
suureks pähkliks ja suund võetud eelkõige 
ühisotsingu loomisele). 

 

 Oluliseks ajendiks sai III teadaanne Sierra 
tuleku ja Sierrale üleminekuga seotud III 
teenuse hinna kohta (üks vrs kaks süsteemi). 



 Probleemiks ka viimaste aastate krooniline 
puudujääk arendustegevuse rahastamiseks. 

 

 2011.-2012. aastal kaardistasime kahe 
süsteemi koodide, parameetrite, seadete 
erinevused, et hinnata liitmise võimalikkust. 
Uurisime III hinnapakkumist liitmiseks ja 
Sierrale üleminekuks. 

 

 2012.-2013. aastal rahastuse otsimine. 



 

 2013.aasta septembris vastati HTMi poolt 
positiivselt taotlusele toetada meie SLS 
projekti. 

 

 Alates 30.09.2013 asusime taas aktiivselt 
üle vaatama varasemate seadete/ koodide/ 
parameetrite/ jms kaardistusi ja süsteemide 
liitmist ette valmistama. 

 



 Koordinaatorid 
 

 Juhtrühm 
 

 Fookusgrupid 
◦ Serverite hankimine 

◦ Bibliokirjete liitmise reeglid 

◦ Normikirjete liitmise reeglid 

◦ Re-indekseerimine 

◦ Re-skoopimine 

◦ Ühine veebikataloog 

Tallinn 



 Projekti käivitav koosolek 6. novembril 2013, 
kohal ka Innovative Interfaces esindajad. 

 

 Funktsionaalselt ja mahult väiksem liideti 
suuremaga, seega Tartu süsteem Tallinna 
süsteemiga. Sellest johtuvalt oli esimeseks 
sammuks Tallinna süsteemi tõstmine uude, 
suuremasse ja võimsamasse serverisse 
(asukohaga Tartus). 
◦ Tehtud 24.veebruariks 2014. 

 



 Töökoosolekud keskmiselt kord nädalas. 

 

 Väga suur ja logistiliselt keerukas töö 
süsteemide liitmise ettevalmistamiseks 
(andmete korrastamine ja seadete/ koodide 
ühtlustamine). 

 

 Kirjete liitmise ettevalmistamine 
◦ Bibliokirjed (kuni 5 testi) 

◦ Normikirjed (tegime ise) 



 

 Põhiliseks probleemiks liitmisel... 
 

... unikaalsete identifikaatorite puudumine 
(ISBN/ISSN/... olemas ainult ca 1/3 kirjetest), 

 

... dubleerivad kogud (sundeksemplar), 

 

 RR’il / TLÜAR’il oluline ERB kirjete kaitse. 

 



 

 Normikirjete liitmine...                     [S.Nilbe] 
 

... märksõna normikirjed EMSist 

 

... nimenormikirjed liideti ( 91000 –- 64000 ), 

automaatselt liideti ca 53% kirjetest (E. Taevere), 

töö lõpetati 12.mail, toimetama hakati 19.mail, 

[“Palun levitage seda teadet vaenlaste ja sõprade 
seas, nii maa all kui ka maa peal :) “], 

toimetamine lõpetati oktoobris (käsitsi) 

 

 



 

 Normikirjete liitmine...  
 

... jätkub töö eraldiseisva nimenormandmete 
andmebaasi loomisega (ESTERi ja ISE baasil) 

 
- haldur Silja Tänavots,  

 
- konsultant Sirje Nilbe,  
 
- tarkvara arendaja Ehtel Taevere 

 



 

 Bibkirjete liitmine...         [J.Makke, K.Moont] 
 

... ISNi alusel (koos täiendavate kontrollidega), 

... kirjeandmetest moodustatud võtme alusel, 

    !! 035 püsilingi säilitamiseks (Tartu, Tartu-L), 
880 kirjeandmete kontrolliks jne 

 

... käsitsi (vanaraamatud,pisitrükised, arhivaalid, 
kunsti erilaadid, üliõpilastööd, arvutifailid jne, 
vene keel). 

 

 



 

 Esmane dubletsuskontroll  
◦ 020/022/024/028a (020 ühtlustatud) 

 

 Lisakontrollid  
◦ Laad Rec Type 

◦ 008 Date One 

◦ 245abp 

◦ 260b 



 245ab (15 esimest kohta, lisaks iga järgneva 
sõna esitäht, viimane sõna tervikuna, kuid 
kokku maks 25 kohta) 

 

 245h (5 esimest kohta) 

 

 260c (4-kohaline number alamvälja lõpust) 

 

 300a (kuni neli järjestikust numbrit alamvälja 
algusest) 



 260b (esimesed kaks kohta) 

 

 Leader  p.10/ 008  p.50 

 

 245p (esimesed 10 kohta) 

 

 245n (esimesed 5 kohta) 

 

 KOKKU 67-kohaline võti. 



 3 algset loendit (ISNiga, key’ga, liitmata) 

 

 ISN matches, no multi links 

 ISN no matches, no multi links 

 ISN matches, multi links 

 ISN no matches, multi links 

 ... 

 

 Igaühel oma laadimistabelid 

 Kõik jagunesid veel väiksemateks portsudeks 
 

 



 

 Ettevalmistused läbi, liitmine algas 23.juunist. 
  
 Kuigi nii andmete liitmine ja laadimine kestis 

eeldatavast kauem ja mõned moodulid alustasid 
tööd kavandatust isegi kuni kuu hiljem, jäi paika 
kasutajate jaoks kõige olulisem kuupäev – uus  
e-kataloog ESTER avati ja ka Tartu raamatukogud 
said taas avada laenutuse 9.juulil. 
 

 Pressiteated eesti, inglise ja ka vene keeles. 
 

 Uus aadress www.ester.ee 



 Andmebaasi maht (TLN / TRT): dets.2013 
◦ bib.kirjed 1 793 838 1 422 494 3 216 332 * 

◦ eks.kirjed 5 082 456 3 725 684 8 808 140 

◦ normikirjed 78 648 86 658 165 306 * 

◦ lugejakirjed 316 525  129 696 446 221 

 

 Laenutoimingud 2013 (TLN / TRT): 
◦ laenutused 1 623 439 926 706 2 550 145 

◦ tagastused 1 612 887 908 878 2 521 765 

◦ pikendused 793 948 1 149 536 1 943 484 
 

                              NB! Liidetud kirjete toimetamine!! 



 

 Andmebaasi maht        arvest.    28.11.14 
 

◦ bib.kirjed * 3 216 332 2 978 267 

 

◦ eks.kirjed  8 808 140 9 022 978 

 

◦ normikirjed  * 165 306 102 660 

 

◦ lugejakirjed   446 221 423 897 

 



 

 Sujuvam / kiirem suhtlemine testimise faasis. 

 Täpsem ajaplaneerimine (paljud protsessid 
võtsid kauem aega), kontaktisikud järjest 
puhkusel või lähetuses. 

 Kirjenumbri võrdlus oleks võinud olla III 
tööde kavas. 

 Deposit Collection lisaeksemplarid – käsitöö. 

 Vead võlgnevuste ülekandmises – käsitöö. 

 ... 





























 

 Üleminek uuele tarkvaraversioonile Sierra 
◦ Tehtud: 7.oktoobriks 2014 (vers. 1.2.2_6). 

 

◦ Ca 30 probleemi, millest 24 saadeti lahendamisele 
helpdesk’i, nendest 7 on lausa tarkvara arendajate 
laual, mitte enam klienditeeninduses 

 

◦ Migreerimise tiimiga hoolduse pikedamine ei 
õigustanud end. 

 

◦ Ka praegu leiame veel vigu. 

 





  Kasutajate registreerimise ja autentimise 
süsteem 

 

 Nimenormandmete andmebaas 

 

 Juurdepääs koopiabaasidele (Tallinn, Tartu) 

 

 Kaanepiltide lisamine 

 m-ESTER ja m-ISE 

 Täiendavad ideed veebikataloogi arendamisel. 

 

 




